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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més? No? D’acord.

Compareixença de la consellera de Salut i  Consum,
sol·licitada a iniciativa pròpia, mitjançant l'escrit RGE
núm. 3071/19, per tal d’informar sobre les directri us
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern de les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, sol·licitada a iniciativa pròpia
mitjançant l’escrit RGE núm. 3071/2019, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió d’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir -i ho recordaré perquè així tothom ho tengui clar-, una
exposició oral de la consellera per un temps màxim de 30
minuts. A continuació es demanarà als grups parlamentaris si
volen una suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts per tal de recaptar observacions o informacions.
Seguidament intervendran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica, començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt; el grup al qual pertany
la presidenta del Govern intervendrà en darrer lloc. Els grups
parlamentaris podran formular preguntes o observacions
durant un temps màxim de 15 minuts, i aquest temps es podrà
utilitzar bé amb una o dues intervencions; per tal de dur a
terme el diàleg interactiu, en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura que li vagi
plantejant les preguntes i observacions, sense que en cap cas
s’admetin interrupcions a la persona que estigui en l’ús de la
paraula.

Així, doncs, assisteixen, per part de la Conselleria de Salut,
acompanyant la Sra. Patricia Gómez i Picard, les següents
persones: Sra. Guadalupe Pulido, secretària general de la
Conselleria de Salut i Consum; Sr. Juli Fuster, director
general del Servei de Salut; Sr. Manuel Palomino, secretari
general del Servei de Salut; Sra. Maria Antònia Font, directora
general de Salut Pública i Participació; Sr. Anastasio García,
director general de Prestacions i Farmàcia; Sr. Félix Alonso,
director general de Consum; Sr. José Lladó, director gerent de
l’Institut d’Investigació Sanitària; Sr. Ismael Gutiérrez,

director gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits; Sr.
Pedro Macías, cap de gabinet; Sra. Núria Tugores, cap de
premsa; Sra. Miriam Muñoz, assessora parlamentària.
Benvinguts i benvingudes.

Així, doncs, té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral per un temps màxim de 30 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i
diputats. En primer lloc els vull donar les gràcies per donar-
me aquesta oportunitat de comparèixer i poder explicar el
programa de govern d’aquesta legislatura 2019-2023. Ja els
han presentat tot el meu..., o una part del meu equip, però la
part més propera i més ampla també dels directors generals i
els gerents de les fundacions, així com part del gabinet. Per a
mi és un plaer poder comptar amb aquest equip, i la segona
cosa que vull fer, després d’agrair-los a vostès, és agrair-los
a ells haver acceptat aquest repte d’aquests quatre anys. Tenim
molts de projectes a desenvolupar i també moltíssima il·lusió
i capacitat per fer-ho.

Per estructurar el discurs i que no es faci massa llarg ni
dens o pesat, i no entrar en un excés de detalls, sí que
voldríem fer una part de referència, com no pot ser d’una altra
manera, al punt de partida, en quin punt ens trobam de
l’anterior legislatura, com si haguéssim començat de nou; crec
que és imprescindible, perquè el punt de partida cada
legislatura té el seu període d’avaluació, també, per tant hem
de mirar en quin punt estam, cap a on volem anar, i cap a on
volem anar, el full de ruta, és el pla estratègic de la
Conselleria de Salut. El pla estratègic té una sèrie d’eixos, i el
desenvolupament dels projectes i les nostres compareixences
en general aniran sempre dirigides al pla estratègic. Així crec
que al llarg de la legislatura ens serà més fàcil poder-nos
orientar.

Hem treballat sobretot els pilars, o el pilar de la passada
legislatura va ser la recuperació de drets tant dels ciutadans
com dels professionals, una gran part dels drets perduts. Que
també crec que estam i tenim un sistema de salut en aquest
país que és l’enveja de molts de països del món, al qual s’ha de
donar valor, se li ha de donar valor tant per la quantitat de
projectes, per l’eficiència en el seu funcionament i pel nivell
que tenen els professionals sanitaris en aquesta terra. 

Com els deia, els compromisos que ens marcàrem
l’anterior legislatura s’han complert un 98%, calculam, els
acords de governabilitat de l’anterior legislatura, i aquesta és
la carta d’aval que ens presenta. Tenim una sanitat universal
que no existia el 2015; vàrem eliminar copagaments molt
injustos com el de la targeta sanitària en primer lloc, i altres
copagaments com poden ser també la prestació farmacèutica
per a les persones jubilades o majors jubilats, i moltíssims de
drets per a la ciutadania, perquè un millor sistema sanitari al
final reporta molts de drets per als ciutadans. Per exemple, el
Pla d’atenció a la cronicitat, que està engegat, o la recuperació
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dels hospitals Verge del Toro, Can Misses i Son Espases per
fer centres per dedicar-los a l’atenció a la cronicitat.

L’Atenció Primària té avui més professionals, més
recursos, millors centres i, sobretot, un projecte de futur.
També ens sentim orgullosos per haver posat la Facultat de
Medicina en marxa i la captació de talent investigador. Vàrem
poder duplicar el pressupost de l’Institut de Recerca la passada
legislatura, saben que tenim un institut acreditat, això vol dir
competir en una lliga molt més important que la que estàvem,
i això vol dir que els nostres investigadors poden també captar
molts més fons. Intentarem i intentam, i creim que ho hem
aconseguit, retenir també talent, retenir professionals, crec
que és molt important la feina que s’ha fet en aquest sentit al
llarg de la legislatura, i així un estudi del Col·legi de Metges
i de la Federació Estatal de Sindicats Mèdics ens situa com la
comunitat autònoma on els metges prefereixen fer feina, a
moltíssima distància -dic a moltíssima distància-, la segona és
el País Basc; som la comunitat autònoma que més metges
importa, i som la comunitat autònoma que més metges reté
quan acaben la seva residència. Això, ja dic, és un estudi del
col·legi de la professió mèdica i dels sindicats mèdics.

Aquest camí recorregut ha servit per millorar la vida de les
persones, i ara crec que tenim el llistó  bastant alt i hem de
consolidar aquestes polítiques que vàrem engegar la passada
legislatura de canvi de model, sobretot centrades en l’atenció
a la cronicitat, l’atenció primària, la salut mental, la promoció
de la salut com a eina fonamental -m’han sentit dir, em
sentiran dir moltes vegades que el primer objectiu de la
Conselleria de Salut és no emmalaltir-, per tant continuarem
donant molta importància a tot el que té a veure amb promoció
de la salut, i també amb la recerca i el consum responsable i
la protecció dels consumidors.

Tenim una sèrie de valors que estan dins l’ADN de la
política sanitària, però també d’aquest govern, que són la
universalitat, l’equitat, la sostenibilitat, la innovació, la
transparència, la participació, el diàleg i el consens, i
l’excel·lència, per anar cap a un camí cap a l’excel·lència. 

Després d’un primer objectiu, com els deia, que és que les
persones no han d’emmalaltir, el segon seria que visquin més
i millor, i per aconseguir totes aquestes fites o projectes que
els deia les basam en el pla estratègic de la conselleria. La
primera meta estratègica, perquè es facin una idea també de
quins són els temes realment cabdals per a aquest govern, és
la promoció de la salut.

Com a fets, com a activitats concretes, opcions concretes,
dons, volem que sigui el eix del sistema sanitari, volem
reforçar accions dirigides a les habilitats bàsiques per a la vida
diària que influeixen a les condicions socials i econòmiques
de les persones, continuarem fomentant els processos de
participació, volem lluitar contra el tabaquisme d’una manera
més intensa així com contra l’obesitat, fonamentalment
l’obesitat infantil.

Accions per dur a terme, aprovar la llei d’addicions, esper
aquí trobar el seu suport, el seu consens i poder-ho fer el més

aviat possible, a la llei d’addicions es fa un especial esment al
consum d’alcohol i menors. També volem desplegar el decret
d’alimentació saludable, que es va aprovar al final de l’anterior
legislatura, i desenvolupar l’estratègia de promoció de la salut,
que en breu publicarem.

Com a segona meta estratègica tenim la protecció de la
salut, protecció de la salut, i els hi pos un exemple molt
gràfic, el cas que hi ha hagut de salmonel·losi que ha afectat
prou persones en aquesta comunitat autònoma, doncs, està
íntimament relacionat amb la seguretat alimentària i amb la
protecció de la salut. Per tant, continuarem vetllant perquè les
persones consumidores i usuaris estiguin suficientment
protegides quan hi ha un risc per a la seva salut o la seva
seguretat o els seus drets.

La protecció i la defensa del consumidor continua sent una
acció no només de procurar informació sinó també de
protecció i confiança de la ciutadania i  seguirem treballant
fent pedagogia de la importància de reivindicar els nostres i
vetllarem més que mai per la salut, la formació i la informació
de la ciutadania de les Illes, ho farem, ho pensam fer amb la
nova llei de consum, que també esper que tengui un suport
ampli de la majoria de vostès, que recull l’esperit que
defensam. La vàrem traslladar la passada legislatura, compta
amb l’acord del teixit associatiu i empresarial i ara està en
fase de revisió per part del nou equip i esperam en breu també
poder començar a iniciar la seva tramitació.

La tercera meta estratègica parla de la salut universal,
equitativa, accessible i eficient. Des del 2015 tots els
hospitals públics de les Illes Balears han fet una feina ingent
per reduir les llistes d’espera, un pla de xoc que ha tengut la
seva importància, però també vull destacar la feina de com
s’ha fet, amb la col·laboració de tots els professionals que hi
participen, però també amb màxima transparència. Veníem
d’una època on no es publicaven les llistes d’espera i ara en
podem disposar de manera diària en el portal del servei de
salut, així com saber aproximadament el temps d’espera en el
cas que tenguem una cita o una intervenció quirúrgica.

Les nostres accions estan fonamentades en el Decret de
garantia de demora i hi continuarem treballant, eh?, hem de...,
vull recordar d’on venim perquè crec que és important situar-
nos. El 2015 s’esperava una mitjana de quatre mesos per a una
intervenció quirúrgica, de mitjana, i ara s’espera dos mesos i
mig, 73 dies, això el mes de juliol. Com els dic, les llistes
d’espera canvien i canvien de manera..., fluctuen, fluctuen
prou, però això són les darreres dades que tenim del mes de
juliol. I la llista d’espera de consultes s’esperava una mitjana
de dos mesos i mig per a una consulta al metge hospitalari i en
aquests moments s’està al voltant d’un mes, en concret 35
dies, poquet més d’un mes. 

Per tant, com veuen la millora ha estat significativa, encara
així i tot hem de treballar molt més perquè, sempre ho he dit,
mentre hi hagi persones que esperen una intervenció
quirúrgica més de sis mesos o més de dos mesos per a una
consulta, doncs, requereix els nostres esforços, i sempre he
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dit també que rere de cada un d’aquests nombres hi ha
persones.

Per una altra banda, dins aquesta meta estratègica també
tenim noves prestacions que volem engegar al llarg de la
legislatura, això també els ho dic, al llarg de la legislatura,
m’ho poden demanar la setmana que ve en ple, però la resposta
serà moltes vegades al llarg de la legislatura, perquè
evidentment doncs tot necessita d’un temps, no?

Una nova prestació, bé, treballam i posarem en marxa un
comitè de teràpies cel·lulars avançades perquè Son Espases
pugui ser referent a nivell nacional, això no depèn només de
nosaltres sinó de la designació per part del ministeri, però es
treballa de manera intensa perquè la medicina de precisió és
un repte molt important que requereix també, i requerirà,
molts de recursos econòmics, el Comitè de teràpies cel·lulars
avançades.

També implementarem el trasplantament hepàtic a
l’Hospital Universitari de Son Espases i l’hemodinàmica a Can
Misses d’Eivissa com a grans fites hospitalàries, ho dic perquè
són projectes de molta envergadura que no vol dir que no es
faci molt més que això. 

Després tenim l’activitat extrahospitalària que és tot el que
té a veure amb l’atenció a les urgències per part del 061 o dels
equips que surten fora dels centres sanitaris. Treballam en el
Pla de catàstrofes dins l’àmbit sanitari, però hem d’aconseguir
coordinar-nos i coordinar també amb la resta del Govern, no
vol dir que no hi estiguem, hi estam, però cercam
l’excel·lència, cercam la màxima eficiència en la intervenció
o en el cas que s’hagi d’intervenir a una catàstrofe. 

Per una altra banda, la meta número quatre és
l’excel·lència en l’atenció sanitària a les persones al centre
del sistema. Tenim molts de projectes que tenen a veure amb
la humanització i personalització de l’assistència sanitària,
però en aquests moments les expectatives de la població estan
al voltant que cada vegada hi hagi més projectes més
personalitzats i, per tant, ens exigeixen de qualque manera que
posem moltes més mesures en marxa; facilitarem activitats
emmarcades en la responsabilitat social corporativa i esperam
poder presentar també el Pla d’humanització de la Conselleria
de Salut durant aquesta legislatura.

Continuarem treballant en l’atenció dins els hospitals
d’aguts i extrahospitalaris amb els pacients crònics, amb
pacients amb patologies cròniques que necessiten circuits
diferents. Volem garantir la continuïtat assistencial reforçant
la comunicació entre els professionals d’atenció  primària i
atenció hospitalària i, evidentment, sempre que sigui possible
apropar serveis, com ho hem fet al llarg de la passada
legislatura, a Eivissa, a Menorca i a Formentera així ho farem.
Vàrem prendre com a lema que volem que es desplacin els
professionals i no els pacients en la majoria dels casos o
sempre que sigui possible, i així continuarem fent feina.

En relació amb la cinquena línia estratègica, parla de
cronicitats, salut mental i malalties poc freqüents. Com saben

hem parlat molt durant la legislatura passada d’atenció a la
cronicitat, hi ha un projecte amb un pla d’atenció a la
cronicitat que té les seves pròpies línies estratègiques, que
s’avalua de manera permanent i que es redireccionen les
accions en funció de la necessitat. Però bàsicament el que
volem és que els pacients estiguin el màxim temps al domicili;
volem també potenciar totes aquelles activitats que es puguin
fer a domicili tant per part de metges, infermers,
fisioterapeutes, etc.; potenciar el programa de pacient actiu,
el pacient actiu és una de les fites de la qual em sent més
orgullosa, però sobretot agraïda, orgullosa i sobretot agraïda
a la quantitat de persones que dediquen el seu temps de manera
totalment desinteressada a ajudar els altres, el programa
pacient actiu té en aquests moments més de cent pacients
formats que ajuden a altres pacients en les seves situacions
semblants de salut. És un programa que té molt d’èxit i al qual
continuarem donant suport de manera ferma i decidida. 

Volem implementar també el programa d’atenció a infants
amb malalties cròniques complexes. En aquest sentit, dir que
s’ha fet moltíssima feina i agrair a la Conselleria d’Educació
tota la feina que ens han facilitat, però també sobretot la que
hem fet en coordinació amb la Conselleria d’Educació i amb
Serveis Socials pel que respecta a nins amb malalties
cròniques. Per tant, vàrem decidir començar també la
legislatura amb un pla d’atenció a les malalties cròniques en
els infants, i serà el moment també de posar damunt la taula la
situació d’aquests infants, que és prou complexa i que
necessita la intervenció de tots.

Per altra banda, pel que fa referència a la salut mental
també saben que vàrem publicar una Estratègia de salut mental
2016-2023 la passada legislatura, i com a accions concretes
que, ja dic, n’hi ha moltes en general, però com a accions
concretes hi ha desenvolupar programes de patologia dual als
hospitals d’Eivissa i de Menorca; facilitar el tractament als
joves i adolescents de Formentera, també és una petició
important a Formentera; així com tractar les addiccions a les
persones de Formentera, que no s’hagin de desplaçar a l’illa
d’Eivissa, que, per les seves circumstàncies, moltes vegades
no es desplacen. D’altra banda, lluitar contra l’estigma, ajudar
o afavorir la inserció social de totes aquelles persones que
tenen problemes de salut mental, i en aquest cas evidentment
no és responsabilitat directa nostra la inserció, sinó de serveis
socials, però fer-la amb totes les institucions que hi tenen a
veure, tant ajuntaments, consells, com resta de conselleries
del Govern.

La sisena meta estratègica és l’impuls a l’atenció primària
de salut, un altre dels grans eixos de la passada legislatura en
què seguirem treballant. Volem una atenció primària més
propera i moderna; també m’han sentit dir els que repeteixen,
que el 95% de problemes de salut es resolen a Atenció
Primària, és evident que per ser eficients s’ha d’invertir en
atenció primària, i no sempre ha estat així. El pressupost
d’Atenció Primària es va incrementar de manera molt
important la passada legislatura i en aquests moments crec que
hem de posar molt l’accent i la mirada sobre l’atenció
primària per continuar dotant els centres de salut de la
tecnologia necessària, així com donar accés als metges de
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família a les proves, a tot el catàleg de proves diagnòstiques,
per exemple, o millorar l’accés de la població a les unitats de
fisioteràpia, de podologia, de nutrició, etc.

Continuarem, evidentment, desenvolupant un pla de
millores d’accessibilitat als centres de salut i eliminant
barreres arquitectòniques.

La recerca i la innovació, una altra meta estratègica, han
estat part, com els dit, molt important de l’anterior legislatura,
i continuarem en la mateixa línia. He d’agrair l’esforç que es
fa amb l’impost de turisme sostenible en projectes molt
interessants, tant de captació de talents, com en aquests
moments un projecte que hi ha de cambreres de pis a totes les
Illes finançat amb doblers de l’impost de turisme sostenible,
que han avalat totes les persones que formen part de la
comissió, i per tant també fem feina de manera molt intensa.

Com els deia executarem el decret de carrera
investigadora, i una de les línies que també ens hem proposat
l’anterior legislatura..., és clar, a moltes comunitats
autònomes es diu que manquen metges, manquen metges,
manquen metges especialistes, d’una especialitat o d’una altra;
hem de pensar que un metge especialista tarda quatre o cinc
anys a fer aquesta residència; la legislatura 2011-2015 es va
reduir moltíssim el nombre de metges en formació. La
primera passa per tenir metges especialistes en el futur, en el
present i en el futur, és tenir metges en formació; dic metges
i, evidentment, farmacèutics, psicòlegs..., però es parla molt
de mancança en determinades especialitats. Idò som la
comunitat autònoma -avui publicat novament en diaris
especialitzats- que més hem augmentat el nombre de metges
residents en aquesta comunitat autònoma, i la finalitat és clara:
necessitam professionals a determinats àmbits, sobretot a
Atenció Primària; l’oferta que més s’amplia és la de metges de
família; també d’infermers de família i, evidentment, d’altres
especialitats.

Els professionals són el principal actiu, i els professionals
són talent, i gestionam talent i gestionam persones, no
recursos. A la fi hem pogut canviar també el nom d’aquesta
gestió, que sigui realment una gestió de persones i una gestió
de talents per als professionals. Com els deia ahir en el Ple,
una de les coses que més els  preocupa és l’estabilitat; hem
tengut contractes precaris durant molt de temps, vàrem poder
fer moltes places que eren eventuals interines la passada
legislatura, però reclamaven estabilitat, i per això vàrem fer
també la major oferta pública, convocatòria pública de places
en aquesta comunitat, que són més de 6.000 places.

En relació amb les infraestructures, que seria la novena
meta estratègica, els he de dir que afortunadament tenim obres
en marxa molt importants, com el Pla director de l’Hospital
de Manacor, que té una inversió prevista d’uns 80 milions
d’euros, que ja saben que la primera fase està executada i
continua en marxa. Millorarem les urgències i crearem una
UCI a l’Hospital d’Inca. Continuarem amb la reforma de
l’Hospital Psiquiàtric, i he de dir que aquí no hem estat àgils
i probablement hem d’invertir molts més esforços perquè
aquest pla per a l’Hospital Psiquiàtric estigui acabat en aquesta

legislatura. Així com els centres que els deia en relació amb
l’atenció a la cronicitat: Son Dureta s’està esbucant en aquests
moments, té un any de demolició, i a partir d’aquí continuar
amb el projecte; Can Misses està en fase de construcció i
Verge del Toro, també. I després, a part d’aquestes,
evidentment completarem el mapa per exemple amb la
construcció de Sant Joan de Déu..., d’un hospital Sant Joan de
Déu a Inca, que per a nosaltres és molt important per poder
ajudar a totes aquestes persones, que és una de les comarques
més envellides de la nostra comunitat autònoma, que pugui
donar suport i no s’hagin de desplaçar a Palma les persones
cròniques. I aquesta és la filosofia de tots aquests centres.

Impuls als centres de salut, també. Està en marxa la
construcció de Bons Aires, Son Dureta, Son Ferriol, tenim el
projecte d’Artà, Pollença, Sant Joan, Montuïri, Consell, Santa
Margalida, Bunyola, Calonge, Sant Llorenç i S’Arenal de
Llucmajor. A Eivissa s’està fent a l’edifici de Can Misses el
centre de salut de Can Misses, i  a Menorca voldríem
augmentar la xarxa amb un nou centre a Alaior i l’ampliació
del centre de Ferreries.

La desena meta és la comunicació i el diàleg amb els
professionals, comunicació interna i comunicació externa. És
cert que vull agrair als mitjans de comunicació cada vegada
que es fan ressò dels projectes que fan els professionals, no
del que fem nosaltres concretament sinó del que fan els
professionals; avui he pogut ser a un acte que té a veure amb
la migranya, un tema que té moltíssima prevalença i sempre hi
ha mitjans interessats a donar suport; o ahir, per exemple, el
suïcidi, que era el Dia Mundial del Suïcidi, i també la
sensibilitat que tenen els mitjans de comunicació amb tots
aquests projectes; difondre aquestes activitats tant en fòrums
científics com a la població és una de les prioritats que tenim.

Per acabar els he de dir que queda molt per fer, clar que sí.
Quatre anys han estat intensos, molt intensos, hem posat
moltíssimes bases però hem de continuar fent feina. Hem de
consolidar els canvis, som conscients que és un procés molt
intens, però també tenim la capacitat per fer-ho. Per primera
vegada en 24 anys, des de fa 24 anys tenim la possibilitat de
repetir en el Govern, i això és bo, és bo perquè és cert que ni
vostès ens donen els cent dies, que és normal, i hem de
continuar, no començar des del principi. També ens posa
moltíssima responsabilitat al damunt, som conscients que
venim d’un moment en què s’han prioritzat les polítiques
socials d’una manera molt significativa i ara, com dic, s’ha de
consolidar.

També estam disposats a defensar les singularitats
d’aquesta terra, d’aquesta illa, i fer-ho des d’una gestió molt
acurada, i això per a nosaltres és molt important. Per això ahir
també vaig respondre que aquestes mesures estructurals són
mesures d’eficiència: apostar per primària, apostar per la
cronicitat, invertir en obra pública, to t això són motors de
l’economia i, a la vegada, eficiència dins el sistema sanitari.
Actuam amb convicció, amb ètica, amb coherència; volem ser
clars, transparents, tenir un discurs sense ambigüitats,
reconèixer les errades que cometem, perquè en cometen, i
fer-ho des de la humilitat.
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I vull acabar la meva intervenció citant Amin Maalouf quan
diu: “la meva convicció profunda és que el futur no està escrit
enlloc, serà el que nosaltres en facem. Per a l’ésser humà el
destí és com el vent per al veler, qui du el timó no pot decidir
d’on bufa el vent ni amb quina força, però sí pot orientar la
vela”, i això suposa de vegades una gran diferència, hem
orientat la vela, ara ens toca continuar.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ara procediríem a la suspensió de la sessió per un
temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal de preparar
formulacions o preguntes, però com que entenc que tots i
totes veniu amb les feines fetes si no objectau el contrari,
continuam amb el debat, eh!

Així doncs tendria la paraula pel Grup Parlamentari
Popular la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Sí, hem vengut amb les feines
fetes, millor continuar. Bé, bones tardes, Sra. Consellera,
bones tardes també a to t l’equip que l’acompanya. L’he
escoltada molt atentament, gràcies per l’explicació que ens ha
donat dels seus projectes de futur i del que pensen fer, també
ha estat bé que vostè digui que fa molt, que fa falta molt a fer
i que fa falta molt a millorar, i evidentment nosaltres ho
creiem, nosaltres creiem que hi ha molt de marge de millora,
Sra. Consellera.

Li vull dir que normalment jo no seré, jo no som la
portaveu d’aquesta comissió del nostre grup parlamentari, ho
serà la Sra. Tania Marí, que en aquest moment es troba de
baixa, per tant, jo li faig aquesta compareixença, vull que
entengui aquesta compareixença d’una manera constructiva,
com ho serà sempre la nostra oposició. Allà on hi ha un
interès general, allà on hi ha uns serveis que rep la ciutadania
nosaltres estarem per a la millora.

Evidentment, vostè ha demanat vàries vegades que espera
consens per part de l’oposició a una sèrie de qüestions que
vostè ha plantejat i a una sèrie de lleis es plantejaran, he
comptat aquí la llei d’addicions o la llei de consum o altres
decrets o el que sigui, li vull dir  que sí, que des del primer
moment tendrà la nostra disposició d’arribar al màxim
consens, cada vegada que nosaltres ens asseguem a una
ponència de Salut sempre serà per millorar el text que vostès
ens presentin, i vull que ho entengui d’aquesta manera. 

Però també vull que entengui d’aquesta manera la meva
compareixença, la meva intervenció que tendré ara i li parlaré
d’una sèrie de qüestions que nosaltres creiem que fan falta
molt per millorar.

En principi jo li podria fer preguntes i vostè em podria
contestar, és així, però si li sembla jo li faré una primera
intervenció, a la meva intervenció parlaré de diferents

qüestions i veurà que està plena de preguntes, esperaré que
vostè em contesti després, si li sembla, i després jo ja
continuaré, però no faré una pregunta i esperaré que vostè...,
no, li faré una intervenció, però veurà que hi ha moltes
preguntes. Sí li demanaria que, per favor, em contestàs si pot.

Bé, a mi m’agradaria parlar d’una qüestió que em sembla
bàsica i fonamental per a la sanitat pública i és que en aquest
moment, i és veritat que ho arrossegam des de fa anys, però sí
que és veritat que vostè sap, que vostè ha estat la consellera
durant quatre anys, per tant, evidentment no són cent dies, són
quatre anys que vostè ha estat fent feina i, a més, hem de dir
que una legislatura on vostè ha tengut, ha comptat amb 4.000
milions d’euros més, que és diu aviat, per tant, sí que han
disposat de molts més recursos. Per tant, aquestes
deficiències a la sanitat per a nosaltres són deficiències que
s’haurien d’haver solucionat.

Vull parlar de dèficit de personal sanitari. Hi ha un dèficit
molt greu de personal sanitari, un dèficit que ha obligat a pagar
peonades i s’han pagat peonades, és clar, en un moment on no
es tenien molt de recursos, ara sabem que vendran ajusts,
nosaltres diem retallades i vostès diuen ajusts, però és així,
s’hauran de fer i vostè ho sap. Per tant, com es faran si ara no
podem..., tal vegada no podran tirar de pressupost per poder
disposar d’unes peonades; i d’aquestes peonades que s’han fet
nosaltres ens queixam, i ho hem vist vàries vegades, que quin
ha estat el criteri per fer aquestes peonades?, perquè s’han fet
peonades, qui ha estat que ha gestionat les peonades que s’han
fet? Per què no s’han fet a una determinada..., per exemple,
oncologia o a unes determinades àrees tal vegada s’han fet a
pediatria o a una altra àrea, qui ha estat qui ho ha fet?

També li vull demanar a veure qui ha controlat, si s’ha
arribat a controlar, l’agenda dels horaris  dels quiròfans per
poder estar a sobre i per poder llevar llista d’espera a les
intervencions quirúrgiques, per exemple, no?

Una altra de les qüestions que s’ha repetit tots els estius,
però s’ha repetit durant quatre estius ha estat la saturació a
urgències hospitalàries que s’agreugen sempre als estius. És
clar, a nosaltres ens preocupa, doncs, aquesta saturació que
hem tengut aquest darrer estiu pensant en futur quan sabem
que, torn a repetir, vostès no comptaran amb els recursos que
han tengut fins ara.

Quant a les llistes d’espera. Vostè se sent molt orgullosa
d’haver reduït i haver reduït molt les llistes d’espera, però
crec que queda molt a fer, queda molt a fer a molts d’àmbits
amb les llistes d’espera. Mirin, 1.100 pacients en llistes
d’espera esperen una primera cita a traumatologia a Eivissa,
una primera cita, 1.100 pacients a Eivissa; 540 per ser
intervinguts quirúrgicament; les proves diagnostiques moltes
es torben més d’un any, com per exemple per fer ecografies
o ressonàncies magnètiques. Li dic de mitjana per dades que
a nosaltres ens donen.

És clar, vostè parla de reducció de llistes d’espera i ha
parlat de dos mesos i mig a un mes, però vostè parla de
primeres visites, que són les que es publiquen, a les segones
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visites falta una transparència total perquè com que no s’obrin
les agendes no sabem el temps que tarden les segones visites.
Per tant, les segones visites moltes es torben més de dos anys,
vull dir, una anècdota, aquest estiu me’n vaig a un municipi, a
un sopar de veïnats d’un municipi i em ve un senyor, perquè
em reconeix, i em demana què puc fer perquè em cridin de -ho
he apuntat aquí- perquè em cridi l’endocrí, feia dos anys que
esperava una segona visita, el varen enviar a fer unes proves i
es torbaren quasi un any a fer unes proves i després feia dos
anys que esperava una segona visita. I li parl d’un cas puntual
que em va passar a mi, però és que això és la tònica habitual i,
a més, no podem anar a una llista que ens digui quin temps es
torben. Sabem que hi ha problemes a neurologia, digestiu...,
però, és clar, com que tenim les agendes tancades, doncs, no
ho podem mirar.

Quant a atenció primària. Vostè diu que s’ha augmentat
molt el pressupost a atenció primària, que s’ha fet molt a
atenció primària, però bé, avui en dia si demanam, avui, s i
demanam una hora per al metge de capçalera en podem torbar
15 dies, 12 dies, 10 dies. Ahir, ahir li puc dir que a un familiar
meu li varen donar 12 dies, 12 dies, 12 dies, ahir. Per tant, està
molt bé, vostès es posen la medalla d’haver obert els centres
de salut els horabaixes, però què ha passat, Sra. Consellera?
Que no s’han dotat de recursos, no han tengut els recursos
suficients o els metges suficients per poder duplicar aquesta
atenció dels horabaixes i si a un centre de salut vostès tenien
vuit metges, doncs, han destinat quatre o cinc metges els
matins i dos o tres els horabaixes. Per tant, al final la llista
d’espera a atenció primària existeix i ja tenim llista d’espera
a atenció primària, Sra. Consellera, cosa que no havia passat
mai, i és així.

Una altra cosa, ens diuen que no es cobreixen les baixes
perquè, és clar, el cost d’obrir els horabaixes si no tens els
recursos i no tens metges, doncs, passa el que passa, i si no es
cobreixen les baixes o es cobreixen molt malament o si hi ha
una baixa d’una setmana per sistema vostès ja no la cobreixen,
doncs, què passa al final? És el que jo li deia avui, crides al teu
metge de capçalera perquè ja no pots més i et donen hora per
d’aquí 12 dies. 

Vostè parlava de les infraestructures que estan pendents de
fer i n’ha dit unes que estan en marxa, unes que estan ja les
obres fetes, unes que són imminents i després moltes que
vostè ha dit que tenen projectes. Recursos, Sra. Consellera,
recursos, com ho farem, com ho farem? A mi això no em
queda gens clar. 

Son Dureta. Son Dureta per a quan? Jo ho deia ahir en el
ple, vull dir, un president d’una associació de malalts,
precisament el president de l’Associació de Malalts a Balears
de Huntington ens demanava a veure quan aquests malalts
veurien una residència, però també els veïnats d’aquella zona
que esperen un centre de salut que vostè..., vull dir, és una
infraestructura que fa molts d’anys que fa falta fer-se. Hem
estat quatre anys, quatre anys que vostè ha estat la consellera,
quatre anys, i ara diu que estam amb la demolició, és així; vull
dir, quins temps tardarem?, és a dir, haurem estat cinc anys
perquè aquestes instal·lacions s’hagin esbucat i després queda

tot per fer. Per tant, el que nosaltres veim és que no estaran
acabades aquesta legislatura, vull dir, haurem estat..., sí, vostè
ja..., què diuen?, 2023?, 2024?, 2025? Bé, han perdut quatre
anys meravellosos i, torn a repetir, amb 4.000 milions d’euros
més.

En tot això que jo li dic vull que vegi que no només hi ha
una crítica aquí darrere, vull que em digui com fan comptes
fer-ho, perquè evidentment jo crec que mai no s’havien tengut
els recursos que s’havien tengut en aquesta passada legislatura
i creim que s’ha fet molt poquet en sanitat tenint el compte els
recursos que s’hi han pogut aportar.

Centres de salut, vostè  parla d’una sèrie de centres de
salut, però jo record les informacions que vostè ha promès,
tota una altra sèrie de centres de salut, com per exemple el
centre de salut de S’Escorxador i del Camp Redó, que vostè
deia que havia d’anar al Psiquiàtric. Ja sé que vostè -a més l’he
escoltada molt atentament- ja sé que vostè ha dit que el
Psiquiàtric està pendent i tal, també li demanaria a veure quan,
quan aquests centres de salut, aquesta barriades podran
comptar amb això. Hi ha centres de salut que tenen grans
mancances, grans mancances; vull dir... jo una de les taques
que m’he imposat com a política és anar a peu de carrer,
escoltar les barriades i això, i a més amb les obligacions que
tengut els meus darrers quatre anys; a Palma no podies anar a
cap barriada que no et parlassin de... Evidentment tenim una
sèrie de centres de salut que són pràcticament nous, però
tenim una sèrie  de centres que necessiten una sèrie de
reformes importants, com que potser ara quan plou tenen
goteres, és així, o que no tenen aire condicionat, o que no
tenen tota una sèrie... que tenen una sèrie de mancances. Ha
parlat de tota una sèrie de coses però em queda pendent.

Això és el temps que em queda pendent? Gràcies.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, ja acab. Salut pública, salut pública, Sra. Consellera.
Seguretat alimentària, a veure si té pensat, per favor, revisar
els protocols després d’aquest cas que hem vist, que si no vaig
equivocada són... , els protocols són perfectes, d’acord, idò
han anat una monada; hem tengut 91 casos, em pareix que se’n
varen adonar un dia i varen estar tres dies a tancar
l’establiment; perfecte, 91 casos, va tot perfecte. Bé, si ja hem
de començar d’aquesta manera que no hi ha marge de millora
crec que anirem malament.

Una altra cosa, salut pública, també. Prevenció, vostè ha
parlat molt de prevenció. 6.000 dones esperen una
mamografia; Sra. Consellera, crec que queda molt per fer.
Prevenció, càncer de còlon, quan podrem detectar la sang
oculta a la femta per a les persones, per als senyors que tenen
més de 50 anys? 

I retallades. Per favor, em parlarà de retallades?, de quines
són les retallades o els ajustos que fan comptes...? Ens hauran
de presentar un pla econòmic financer abans de dia 15 de
setembre, si no vaig equivocada; per tant, per favor, que
m’informi d’això. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sra. Duran. És cert que la societat cada dia
és més exigent, i necessitam tenir aquesta actitud constructiva,
que agraeix, i el consens i apel·lar a l’interès general, i ho dic
sincerament, ho dic molt sincerament.

Evidentment, si dispòs de la informació ho contestaré tot;
a vegades si són coses molt específiques, no. Crec que totes
les qüestions que ha plantejat les podem comentar o debatre.

Parlam..., els mils de milions, no ho sé, perquè saben que
aquesta àrea és molt gran, i el que sí sé és que hem tengut 410
milions d’euros més que el 2015, això sí que és una realitat.
Però veníem d’un moment molt dur, molt dur; llavors s’havia
engegat molt de personal sanitari, en aquests moments hi ha
1.500 professionals més que el 2015. En què hem invertit?,
no?, perquè deia: han fet, no han fet...; és clar, hi ha molt de
marge de millora, hi ha moltíssims de projectes a millorar, i
també s’ha de visibilitzar on s’ha fet la inversió  d’aquests
doblers. M’ha començat a parlar de personal sanitari, per això
començ per aquí.

Després em parla de peonades. Miri, nosaltres parlam
d’activitat extraordinària. Hi ha una diferència, no és per
matisar els termes però hi ha una diferència; una peonada
s’entén que tu pagues uns professionals, facin o no facin feina,
un mòdul, o quatre hores de feina o cinc hores de feina; això
és una forma de pagar que és la peonada. Nosaltres anam a
processos assistencials; llavors per cada procés es cobra, és
a dir que no és el mateix, bé, si uns professionals poden estar
quatre, cinc hores si operen un maluc, una persona, perdó, que
necessita una pròtesi de maluc, idò es paga a tot l’equip, no
només als metges sinó a tot l’equip: els zeladors, les auxiliars,
les infermeres, els metges que participen en aquella activitat.

Qui ho gestiona? Miri, li puc dir que des del Servei de
Salut cada dia des del director general, la directora
assistencial, el sots-director d’hospitals, cada dia a les 8 del
matí el primer que fan és veure quina és la situació de tots els
centres i com es troben les llistes d’espera, o sigui que el
seguiment és diari. Concretament en els  centres,
concretament en els hospitals? Doncs, evidentment els equips
directius de cada un dels hospitals, és a dir, com es
programen? En funció del retard que tenen i es pacta amb els
serveis, es pacta amb els serveis; si hi ha serveis que no tenen
demora no fan activitat extraordinària; si hi ha serveis en què
hi ha mancança de recursos perquè tenim que una plantilla de
cinc ens ha passat a tres metges de baixa, evidentment es
genera una llista d’espera molt important. Per tant és
imprescindible fer mòduls d’activitat extraordinària els
horabaixes.

Per altra banda... I això es publica, i és cert que, bé, està
més protocol·litzat, però de llistes d’espera en parlam
després.

Em parla de saturació d’urgències. Miri, les urgències
fluctuen al llarg del temps, al llarg de l’any, hi ha mesos on hi
ha menys activitat i hi ha mesos on hi ha molta més activitat.
Evidentment els recursos es posen en funció de l’activitat que
hi ha. Nosaltres feim dos plans de contingència: un per a
l’estiu, que analitza on hi ha els increments de població més
grans, tant a Atenció Primària com als hospitals, i es reforcen
els serveis tant dels nuclis costaners dels centres de salut com
en els hospitals. El mateix succeeix amb les ambulàncies, el
061; no tenim el mateix nombre d’ambulàncies sempre, per
què? Perquè les urgències per exemple a Eivissa, el volum de
persones estrangeres que tenim, o a qualsevol de les illes, tan
superior que s’ha de reforçar en determinades zones amb
ambulàncies, 12 hores, 24 hores, UVI mòbils o suports vitals
bàsics en funció de les necessitats, però sí que els puc dir que
tots els serveis d’urgències hospitalàries es reforcen amb
personal sanitari, i tots els centres de salut dels nuclis
costaners, els que són més grans, es reforcen també.

Per tant el tema de les urgències fluctua, moltes vegades
no és explicable, e ls mateixos professionals d’hospital
d’urgències no tens un motiu del perquè avui atens 200
pacients a Eivissa, com va passar i ho vaig explicar ahir en ple,
210 pacients un dia, quan la mitjana és de 150. Hi pot haver
una causa comuna, però a vegades no té res a veure. Tenim
patologies diverses, és a dir, hi pot haver que hi ha una passa
del que sigui, de qualsevol malaltia infecciosa, i haver-hi més
urgències, de vegades, no. O sigui, és una activitat que fluctua
i que els recursos s’han de posar en funció de les necessitats
que hi ha.

Quant a les llistes d’espera tenim moltíssima feina a fer,
en primeres, en segones, en proves diagnòstiques, en tot, Sra.
Diputada, en tot. Però, és clar, també la situació de partida era
molt dura, era molt difícil: des de publicar, des de saber què
és el que teníem, que ni ho sabíem, i després poder fer aquest
pla d’ajust per poder veure quines especialitats augmenten,
quines disminueixen, quins recursos es posen a una banda,
quins es posen a una altra, etc.

Vostè em cita, per a primeres cites a..., és cert, hi ha
situacions, per la raó que sigui, les raons són múltiples, en què
un servei pot tenir més pacients en llista d’espera un mes, i
potser dos dies després, perquè s’obre una agenda, perquè hi
ha tots els professionals, perquè un que està de baixa
s’incorpora i veurà 2.000, o 1.000, o 500 consultes i es
programen, la llista d’espera fluctua. La realitat és que ha
millorat, han millorat molt les primeres. Les segones, no es
fa enlloc, per què?, perquè és pràcticament impossible,
impossible. Jo estic, de segones, en un munt..., bé, en un munt
no, afortunadament, però en una sèrie de llistes d’esperes; per
què?, perquè jo tenc una malaltia crònica i em diu la
digestòloga: et veuré aproximadament d’aquí a sis mesos, però
jo sé que no passa res si no em veu en sis mesos o si no em
veu en un any o si no em veu en dos, perquè tenc un metge de
família al qual poder acudir, i això crec que és molt important.
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És a dir, tenim una feina també important a fer, molt
important, i això és una feina que hem de fer, de cartera de
serveis, què és el que s’atén als hospitals?, tot el que s’atén als
hospitals realment s’ha d’atendre als hospitals i el que s’atén
a Primària s’ha d’atendre a Primària? És vera, és una feina a
fer, és una feina a fer perquè vostè em parla d’endocrí... Per
exemple no hi hauria d’haver, crec que això és un criteri
clínic, però ni un sol diabètic tipus 2, un diabètic d’edat adulta,
una persona major de 60 anys que debuta en una diabetis vista
per un metge hospitalari, des del meu criteri, que no som
metge, però només des de l’evidència, del que diu l’evidència,
perquè el metge de família està més que capacitat. Els puc
assegurar que hi deu haver prou diabètics que es visiten en
aquests moments a les consultes d’endocrí, però tota aquesta
activitat s’ha de redireccionar, s’ha de treballar conjuntament
amb molta més coordinació amb Atenció Primària, i de
moltes especialitats.

I crec que també hem començat alguns projectes, i dic
alguns però continuarem fent feina en aquesta línia, de
desplaçament dels professionals hospitalaris a Atenció
Primària, que pugui anar un traumatòleg de l’Hospital d’Inca
al centre de salut de Sa Pobla i vegi els casos més complexos
o que el metge de família pot tenir dubtes de si és una cosa o
l’altra, i resoldre en aquell mateix moment, i el pacient ni s’ha
de desplaçar i això es pot resoldre. Són projectes que també
tenim en marxa, i crec que és important.

En relació amb Atenció Primària vostè em diu..., jo no li
dic que no hi pugui haver qualque cas, perquè vostè m’ho diu
i jo  no tenc per què dubtar de la seva paraula, 12 dies. La
mitjana que tenim aquest mes és de 2,3 dies per metge, 2,3
dies per veure un metge de família en totes les Balears; això
vol dir  que a molts de pacients els veuen el mateix dia que
telefonen, perquè 2,3 dies, si hem de sumar aquesta mitjana de
12 dies, és a dir, 2,3 dies de mitjana. I no volem enganar ningú,
igual que li dic que les llistes d’espera d’algunes especialitats
estan realment que necessiten..., anava a dir mà de metge,
molta feina a fer, crec que a Atenció Primària una demora de
2,3 dies vol dir exactament això, que hi pot haver qualque
metge que et doni hora per a una setmana o per a 12 dies, si
m’ho diu, però la majoria estan veient en el dia o al dia
següent.

I després vostè m’ha dit: s’han posat la medalla dels
centres de salut. No, no són medalles, és una qüestió de
model, és una qüestió de model. Nosaltres vàrem començar a
planificar un model per ser a la llarga eficient, un model a mig
i a llarg termini, però que incorpori l’eficiència, també. Treure
professionals al carrer és fàcil, és el més fàcil; tenim una
partida de 1.570 milions, idò la meitat són recursos humans;
sempre hi ha qualque economista il·luminat que pot dir: bé, si
llevam un poquet d’aquí i un poquet d’allà i treim al carrer
1.000 persones ens estalviam un munt de doblers. Això no és
una mesura estructural, això és un disbarat, i això encara es fa,
igual que encara es fan o es deixen de fer altres coses. Llavors
el que volem des de l’any 2015 és que el model que
dissenyem d’atenció sanitària en aquesta comunitat autònoma
sigui realment a mig i a llarg termini. Per això els dic que
tenim moltíssima responsabilitat, perquè ara  als vuit anys

haurem de presentar no només el full de ruta sinó la
consecució de moltíssims projectes o de l’avanç de projectes,
però apostar per Primària és eficient, és eficient, i suposa
estalvis. Apostar per un model d’atenció a la cronicitat, que la
gent gran sigui a ca seva en lloc que vagi a urgències
hospitalàries contínuament és eficient i costa molt menys al
sistema sanitari.

Per tant no són medalles, obrir els centres de salut els
horabaixes és que quan els varen tancar vostès, o sigui el Partit
Popular, perdó, quan es varen tancar l’horabaixa es varen
disparar les urgències hospitalàries. Blanco y en botella, és
que no es pot fer una altra cosa, perquè un pacient si no pot
anar-hi l’horabaixa anirà a una urgència hospitalària perquè és
un recurs que sempre té. Per tant, era una necessitat, obrir els
centres. I s’han obert, i a Atenció Primària hi ha pulls, o sigui,
hi ha metges i infermers, si no per a cada centre per a cada
àrea de salut perquè puguin compartir. Jo ara no ho sé, no ho
sé, eh?, no sé si Algaida, que és una unitat bàsica, o no sé si
Campos té un metge i una infermera i les unitats bàsiques...,
tendrà un metge i una infermera, probablement, per donar
suport a la Colònia de Sant Jordi, a Ses Salines o a la resta
d’unitats bàsiques. Això és una novetat, també, perquè quan
falta un metge ja tenim el que en diem un pull, una persona
que hi és per substituir totes aquestes eventualitats. Això
afavoreix que la persona se senti integrada en l’equip i no
vengui per dos dies, per tres dies, ni conèixer els pacients;
aquestes persones estan integrades en el centre i coneixen les
persones que atenen. Per tant l’atenció és molt més directa i
eficient.

Després, recursos per a centres de salut. Ho hem fet i ho
continuarem fent, i som categòrica. Vostè em posava
l’exemple de S’Escorxador, totalment d’acord, S’Escorxador
és llogat, costa una burrada cada any el lloguer de
S’Escorxador, i està en unes condicions que realment s’han de
millorar. És el centre de salut de Bons Aires, que potser jo he
dit Bons Aires i, clar, ningú no l’ha ubicat; el centre de salut de
Bons Aires, que estarà ubicat en el Psiquiàtric, serà
S’Escorxador més, durant el temps que durin les obres del
Camp Redó, el Camp Redó, o sigui que tendrà dos centres de
salut. En aquests nous centres ja preveim fer un PAC, també
(...) PAC, o sigui un centre d’atenció a urgències, que estarà en
el recinte del Psiquiàtric, i que veiem que per resoldre
determinades situacions és bo que tenguin els professionals
tecnologia. Per tant, Bons Aires tendrà un PAC amb una zona
d’observació, amb radiologia, perquè totes aquestes situacions
es puguin resoldre en el centre de salut i no haver d’anar, en
aquest cas, a Son Espases.

Quant a seguretat alimentària, miri, som en una societat
que cerca la immediatesa i la culpabilització, diria, sempre
necessitam tenir un culpable, no? A mi no m’importa ser-ho
i és el meu paper, però no posi en dubte els protocols, perquè
sense adonar-nos-en, de vegades, els comentaris que fem -va
passar ahir en ple també- el que fem és una crítica als
professionals sanitaris o als professionals dins l’àmbit de la
salut que després se senten malament. Vostè m’ha dit “revisi
els protocols”; els protocols són correctes, és el que li volia
dir, no és que l’actuació..., l’actuació la revisarem perquè ham
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demanat una compareixença, però els protocols són correctes,
els protocols d’actuació són permanentment revisats i
permanentment actualitzats segons la darrera evidència
científica disponible, perquè tenim una Comissió de salut
pública d’àmbit nacional, perquè tenim unes xarxes d’alerta
d’àmbit internacional ja, amb Europa i amb tot el món, que
funcionen molt ràpid i molt bé per conèixer l’aparició de
qualsevol producte. Vàrem veure que aquest cap de setmana
després va aparèixer una altra empresa totalment diferent que
es va immobilitzar tota la partida, que no va ser la primera del
brot de listèria a Andalusia, sinó que va ser una altra, i es fa de
manera rapidíssima, a nosaltres ens envien el llistat dels
establiments que han rebut qualque partida de carn o del que
sigui, del producte que sigui, tenim el nom de l’establiment.
Per tant posar-se en contacte amb els propietaris, etc., es fa de
manera ràpida sempre.

I com que vostè ha fet menció i, ja dic, hi ha una
compareixença i ho explicaré amb més detall, però és una dada
que és totalment incorrecta i que genera alarma social i no
m’agrada, el que vull dir és que aquesta administració, sense
tenir cap notificació de salut pública..., és a dir, una alerta de
seguretat alimentària es rep al Servei de Vigilància
Epidemiològica de Salut Pública; sense tenir cap notificació
de cap cas, de cap cas de gastroenteritis o de salmonel·la al
Servei d’Epidemiologia, simplement per l’associació que va
fer el 061 d’una sèrie de persones, perquè són molts de
ciutadans, un pot anar a un centre de salut, un altre a un altre,
un a un hospital, l’altre a un privat, l’altra queda a casa, per tant
és molt complicat, quan vàrem tenir el dissabte vespre, el
dissabte vespre que érem a un acte la directora general de
Salut Pública i jo, a les 10 i busques del vespre, el 061 va dir:
alerta, sembla que hi pot haver un cas de gastroenteritis
vinculat a un establiment determinat, perquè estam fent
associacions, però, ja dic, sense cap constància en el Servei
d’Epidemiologia, que és el que determina que hi ha un brot i
les mesures que s’han de prendre. Això va ser dissabte a les
10,30 del vespre. Diumenge al matí es va tancar el restaurant,
diumenge al matí la inspectora hi va anar..., bé, ja els donaré
més explicacions, però el diumenge el matí varen anar els
inspectors de seguretat alimentària i varen tancar el restaurant.

Jo he parlat, més que de prevenció, de promoció de la
salut, perquè pensam que l’important és promocionar la salut,
no prevenir la malaltia, que és un concepte que està totalment
instaurat també dins el nostre àmbit, la prevenció de la
malaltia, però és cert que si promocionam la salut evitarem
estar malalts en molta mesura.

I vull reconèixer una vegada més que en el cribratge de
càncer de còlon hem tengut problemes per avançar d’una
manera ferma en aquesta legislatura; n’hem tengut i la nostra
voluntat és..., i hem invertit en tecnologia, en nous gabinets
per poder tenir espais més adaptats i poder que aquest
programa es pugui tirar endavant amb més rapidesa de la que
ho hem fet en aquesta passada legislatura, i, si cal, posar altres
programes en marxa.

I després, quant a l’eficiència econòmica de què vostè em
parla, jo li he dit, els vaig també contestar ahir en ple, hem

posat en marxa, perquè, mirin, mai no hem anat sobrats de
recursos; hem tengut 410 milions d’euros més, i això vol dir
un increment del pressupost d’un 23% a salut; és molt, és
moltíssim, és un esforç que fa el Govern, estant a la cua de
finançament de tota Espanya, és un esforç que fa aquest govern
que determina clarament quines són les prioritats d’aquest
govern. Quan un govern destina el 70% del seu pressupost a
polítiques socials -habitatge, educació, salut, serveis socials-
clarament es veu quines són les intencions d’aquest govern, i
això ha estat durant aquesta legislatura.

També és cert, també és cert i els  ho vull dir, que hem
tengut un increment poblacional com no han tengut la resta de
comunitats autònomes, un increment poblacional que també
requereix ser atès. Per tant, crec que si hem estat capaços de
posar mesures d’eficiència en marxa continuarem consolidant
aquestes mesures d’eficiència, i la inversió que s’ha fet
aquests darrers quatre  anys ja no és necessària, ja tenim la
targeta sanitària, ja tenim una sèrie d’inversions fetes que
evidentment el creixement sabem i som conscients, i així ho
hem planificat ja, perquè sabem que el creixement econòmic
no podrà ser tan elevat com ha estat aquests darrers quatre
anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran, vol fer ús ara de la segona intervenció, o
després més tard? Té la paraula. Sí, 3 minuts i 30 segons.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sra. Consellera, gràcies una altra vegada. Parlant del dèficit
del personal sanitari vostè s’ha centrat només en les peonades,
però a mi m’agradaria que em parlàs de les oposicions que han
fet, perquè el que no em sembla normal o el que crec que ha
creat una gran deficiència en aquesta comunitat autònoma és
que les oposicions han estat sí o sí un fracàs; si parlam de les
oposicions de metges d’atenció primària, hi va haver un 70%
de suspesos. Qualcú ha posat malament l’examen?, surten mal
formats? Són uns percentatges que no s’havien donat mai. I a
medicina interna s’han hagut de repetir les oposicions, cosa
que no havia tampoc passat mai. 

Vostè ha dit que si s’havien acomiadat 1.000 metges. A
vostès els agrada molt dir que el Partit Popular va haver de fer
retallades de drets i va haver d’acomiadar més de 1.400
metges, quan la tesi doctoral del professor d’economia de la
UIB el Sr. Baltasar Cortès ho va desmentir categòricament, va
dir que no havia estat així. No tenc temps, li podria dir, però
no varen ser ni 1.000 metges; el que vàrem haver d’aplicar,
evidentment, són unes mesures correctores i vàrem haver
d’aplicar el Decret 16/2012, però mai en cap moment no es
varen acomiadar aquestes persones. Que tampoc no hagués fet
falta fer aquests ajustos d’aquest decret si no hi hagués hagut
un malbaratament de diners públics brutal la legislatura 2007-
2011.
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Els ajustos o retallades, com vostè diu, s’hauran de fer,
vostès diuen ajustos, nosaltres diem retallades, s’hauran de fer
sí o sí. Jo li he demanat en concret per aquestes mesures que
vostès hauran de presentar dia 15 de setembre. El Govern de
l’Estat concretament va dir que a les Illes Balears va
augmentar la despesa sanitària en un 7,1 quan vostès només
estaven autoritzats a augmentar un 2,4. Per tant vostès estan
obligats a presentar aquestes mesures correctores, i això ho
diu el Govern de l’Estat, del seu mateix partit polític. Per tant
d’on retallaran, Sra. Consellera? Vostè ha parlat per exemple
de les vacunes de la meningitis; encara no en sabem res;
retallaran, reduiran de la vacunació, reduiran de la investigació,
reduiran d’inspectors alimentaris? D’on? 

M’ha parlat de moltes infraestructures; també si les han de
fer totes potser tampoc no podran. Jo li he demanat per coses
concretes. M’agradaria saber, aquest pla que vostè ha de
presentar d’aquí a no res, d’on, perquè és que no s’aguanta.

I a més vostè m’ha parlat... quant a les llistes d’espera li he
demanat allò de les segones visites; vostè m’ha dit que en una
sèrie d’especialitats potser amb una coordinació amb Atenció
Primària no faria falta, però és que ha tengut quatre anys per
fer-ho i no ho han fet, i dos anys per anar a un endocrinòleg o
per anar a qualsevol altra especialitat és una autèntica
barbaritat!, perquè és que són els ciutadans els que..., no els
han dit que vagin a Atenció Primària, si haguessin tengut
aquesta opció de dur un seguiment de la seva malaltia, no, és
que potser han hagut d’esperar més d’un any per fer-se una
prova, una prova diagnòstica, com li he dit abans les
ecografies, que avui en dia per a una ecografia pareix increïble
però estam més d’un any, i després esperen un altre any o un
any i escaig més per tenir una segona visita. No tenen
possibilitat d’anar a Atenció Primària. I si s’hagués hagut de
fer qualque tipus de coordinació o de feina de qualsevol
protocol vostès han governat i ho haguessin pogut fer.

Sí que li  deman màxima concreció, Sra. Consellera,
perquè, clar, vostè va a temes determinats on vostè se sent
potser més còmoda, però jo sí que li he de demanar
exactament en què afectarà els ciutadans si ara ja tenen una
mancança en aquests serveis, com per exemple el que he dit
abans d’urgències, atenció primària i demés...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Duran. Ha exhaurit el temps.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

D’acord. (...) en concret, per favor. Gràcies, Sra.
Consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Jo he d’intentar ser molt més concreta, també, perquè hi ha
set grups i si no em trauran a fora o no em tornaran convidar
a venir.

Miri, les oposicions. Els tribunals són sobirans, i jo no
posaré mai en dubte els millors professionals escollits per fer
un examen; un tribunal és totalment sobirà per posar l’examen
que considera més oportú. Hem fet moltíssimes oposicions
i és cert, hi ha hagut un nivell de suspesos, però repetirem les
oposicions, no tenim problema a fer feina; repetirem les
oposicions, que es faran o està previst que es repeteixin,
sobretot les de metges de família, el més aviat possible, i les
de medicina interna crec que ja s’han repetit..., sí, s’han
repetit.

1.400 professionals. Jo mai no parl de metges. És vera que
això..., a més som infermera, per tant és un tema que anirem
veient al llarg de les compareixences i cada vegada que vengui
aquí. Dins el sistema sanitari és molt important qualsevol
professional que fa feina, qualsevol professional, i jo també
vaig llegir en el diari, bé, la tesi d’aquest senyor, però en
qualsevol cas podem demostrar amb xifres que només passar
de 35 hores a 37,5 hores suposa moltíssima menys gent, però
moltíssima menys, probablement la meitat de la qual parlam,
per tant... Després deixar de formar residents, deixar de... Bé,
tot això suma i suma al voltant de 1.400 persones menys l’any
2015.

Com ho farem, què farem? Reclamar a l’Estat el que ens
correspon, això és el primer que feim, reclamar a l’Estat el
que ens correspon. No tenim per què en aquesta comunitat
autònoma ser a la cua de la inversió en salut, que
pressupostàriament incrementam de manera molt notable però
continuam..., no arribam a la mitjana de despesa sanitària l’any
2017. Probablement en aquests moments estiguem a prop de
la mitjana perquè nosaltres pujam, però també tenim més
població que no està valorada en aquests moments. No
reduirem, no reduirem, no reduirem.

Què farem? Facturarem més a tercers, per exemple. 20
milions no s’aconsegueixen..., s’aconsegueixen fent
moltíssima més feina. Tenim 20 milions més que l’any 2015;
per què?, perquè s’ha fet moltíssima feina en facturació a
tercers. Amb la Central de Compres s’han estalviat 15 milions
d’euros, doncs continuarem fent compres centralitzades, el
Partit Popular no va fer ni un sol concurs, ni un sol concurs,
el varen deixar..., la varen deixar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, sense interrupcions, eh?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

... perquè jo estava en el servei de salut, en el servei de salut hi
estava l’any 2011, es va deixar la central de compres muntada
i en quatre anys no varen fer ni un sol concurs, ni un. Per tant,
comprant i fent compres centralitzades s’aconsegueixen
aquests estalvis i sent eficients, com li deia, en model, en
model, perquè si invertim més en primària necessitarem
menys recursos a altres àmbits.
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En qualsevol cas, doncs, estic a disposició també de la
resta de diputats. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Donarem pas al Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gracias, presidenta. Hoy, desde Unidas Podemos,
queremos hablar del derecho a decidir, del derecho a decidir
sobre la propia vida y del derecho a decidir sobre el acceso a
la sanidad pública y al mantenimiento de la misma. Pensamos
que no puede haber una vida digna sin una muerte digna, y aquí
hemos hablado de promoción de la salud y de muchas otras
cuestiones, pero también queremos introducir el final de la
vida porque es algo que al final nos va a afectar a todos y a
todas. 

La autonomía es un derecho fundamental y hemos hablado
de, bueno, la consellera se ha referido, y quiero agradecerle su
comparecencia aquí hoy, al hecho de vivir más y mejor y
potenciar la atención domiciliaria, toda una serie de
cuestiones que para nosotros son fundamentales. 

También ha hablado sobre la participación de los pacientes
y de las familias en la planificación sanitaria y del rol activo
de las mismas. ¿Qué decisiones pueden ser más importantes
que las que afectan al final de nuestra vida? Desde nuestro
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados en el
2016 presentamos una proposición de ley en relación a la
eutanasia, que no fue admitida a trámite con el voto en contra
del Partido Socialista, quien dos meses después presentó una
ley muy similar a la nuestra, pero que, por responsabilidad
política y por responsabilidad con los pacientes y las familias
que sufren, votamos a favor. Llegaron las elecciones y esta
propuesta llegó, se quedó en un cajón.

Lo que parece que va a pasar exactamente igual con la
proposición que se presentó ayer, y que también volvimos a
votar a favor por responsabilidad, en el Congreso de los
Diputados, cuando vemos que nuestro..., el presidente, el
presidente Sánchez, vuelve a jugar con las expectativas,
esperanzas de los pacientes y de sus familias que se
encuentran en una situación de final de la vida. No entendemos
esta situación, pero nosotros por responsabilidad volvimos a
votar a favor.

En nuestra comunidad autónoma la capacidad de las
personas para decidir sobre el propio cuerpo está recogido en
diferentes normativas, no voy a entrar en las normativas
estatales porque, bueno, la mayoría de los que estamos aquí
las conocemos, desde la 41/2002, reguladora de la autonomía
del paciente, etc. 

Pensamos que no se debe tomar el pelo a la ciudadanía y
se debe tomar en consideración la voluntad mayoritaria de las

personas de poder decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro y
de manera autónoma qué tratamientos, dónde los quiere
recibir. 

En nuestra comunidad autónoma tenemos desde el 2006 la
Ley de voluntades anticipadas, y ya me voy a referir en las
preguntas que voy a formularle, consellera. Pensamos que para
poder defender nuestros derechos en materia sanitaria es
fundamental, en primer lugar, conocerlos; sabemos que desde
la promulgación de esta ley se han hecho diferentes
actuaciones y últimamente por parte de la consellería se ha
mejorado también el acceso a documento de voluntades
anticipadas. En relación al conocimiento de este documento
absolutamente fundamental para el ejercicio de la autonomía
de los pacientes en nuestra comunidad autónoma, ¿tiene
previsto la conselleria impulsar programas para difundir este
documento no solamente entre los profesionales sanitarios,
que nos consta que sí que se ha hecho, sino también dirigidos
a la población general en todas nuestras islas? Sería una de las
preguntas.

En relación a la garantía del cumplimiento de aquellas
voluntades recogidas en este documento registrado, en tiempo
y forma, ¿qué medidas tiene en marcha o cuáles piensa llevar
a cabo la consellería para garantizar que las voluntades
anticipadas efectivamente sean cumplidas por los
profesionales y las profesionales sanitarios y sean llevadas a
cabo?

Y una tercera pregunta, el documento de voluntades
anticipadas puede consultarse desde la historia clínica de
salud, pero parece ser, por lo que nos han informado algunos
profesionales, que desde el SIAP no y que puede ser en
algunas ocasiones dificultoso en atención primaria poder
acceder a esta información, comentó, parece ser que podría
ser farragoso en función de los equipos que se tengan en los
diferentes centros. ¿Está previsto que exista una integración
o alguna otra fórmula más simple que pueda facilitar a los
profesionales sanitarios el acceso a este documento que como
consideramos es absolutamente fundamental en la defensa de
los derechos y el respeto a la autonomía de los y las
pacientes?

Hasta aquí haría mi primera parte de intervención. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula la representant del Govern. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Martín. A veure, jo crec que
s’ha de posar en valor també que tenim una llei aprovada per
aquest parlament amb unanimitat de tots els grups, que va ser
la legislatura 2011-2015, i que parla de mort digna, no?
Aquesta llei ens insta a fer diferents activitats, entre aquestes
augmentar o fomentar la difusió de les voluntats anticipades,
com vostè deia. S’han fet algunes mesures en aquesta
comunitat autònoma, la que pensam més efectiva és que la
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puguin fer els professionals en els centres de salut, o sigui,
que els ciutadans puguin anar al seu centre de salut per fer la
declaració de voluntats anticipades. Això és possible a dos
centre de salut de Menorca, que està servint un poc de
pilotatge, i a Formentera. En aquests moments hi ha tres
centres de salut a Mallorca on també ja es poden fer les
voluntats anticipades, però pensam que perquè sigui extensiu,
doncs, que es pugui fer, que pugui arribar a tota la població. En
aquests moments i per mor de la concreció del tema no sé
exactament quantes voluntats anticipades s’han fet en aquests
tres centres de salut, però sí la intenció per part nostra
d’ampliar-la.  

També recordar que tenim uns cuidats pal·liatius en
aquesta comunitat autònoma molt importants que s’han posat
en marxa des de fa moltíssims d’anys, que vàrem ser la
segona..., la tercera comunitat autònoma amb unitat de cures
pal·liatives i amb projecte de cures pal·liatives i també amb
cures pal·liatives pediàtriques, que era una demanda dels
pacients, evidentment, un tema tan sensible com són els
pal·liatius pediàtrics. 

En aquesta legislatura hem posat en marxa la Comissió
Autonòmica d’Ètica, que aprofit per dir que ahir va morir una
de les metgesses que formen part de la comissió, la doctora
Magdalena Socias, que en pau descansi, que ha fet moltíssim
per les dues coses, per la Comissió d’Ètica i  per les cures
pal·liatives. Perdonin. Per una altra banda, doncs, crec que sí
que s’ha de conèixer el dret, evidentment, i que ha de ser
accessible. 

La història de salut té el registre de voluntats anticipades,
llavors, és cert que és una incomoditat de vegades, com ens
diuen tots els professionals que fan feina amb un únic sistema
informàtic, però poder..., si s’obrin quan et poses a fer feina
els dos sistemes, el d’història de salut i el d’eSIAP en aquest
cas, doncs, es té accés a les declaracions de voluntats
anticipades. En qualsevol cas, revisarem també a veure si pot
ser més accessible aquest document que, a més, té un registre
nacional per si un es mor fora de la nostra comunitat
autònoma. 

Voldria fer en aquests moments una menció també, perquè
acab de saber una trista notícia, d’una dona agredida a Campos
amb un martell per la seva parella i que es troba en estat molt
crític. És un tema que no hem parlat, no hem parlat tampoc no
hem parlat quan parlàvem de promoció de la salut o de salut
pública, però que, com saben, aquest govern és un govern
sensible que està totalment bolcat en la lluita contra les
violències masclistes i així, doncs, continuarem fent feina des
de Salut amb tot el que puguem fer per millorar i  des de la
coordinació de violència de gènere, que està a Salut Pública,
doncs, també. Esperem que es pugui recuperar aquesta dona.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín, li resten deu minuts i disset segons.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per les respostes
i evidentment pel nostre grup la condemna més ferma sobre
aquesta nova agressió masclista, que evidentment és una xacra
de la nostra societat, i evidentment la més ferma condemna.

Hem assistit a la intervenció anterior del Partit Popular, a
un exercici absolut de cinisme parlant de les llistes d’espera,
i en temes de..., perquè evidentment sí que es varen tancar els
centres de salut, evidentment sí que es va fer fora a
professionals, evidentment sí que es varen deixar de renovar
contractes, i en l’àrea que ens ocupa, que és la de cures
pal·liatives, que vostè ara comentava, evidentment hi va haver
l’intent, que va ser suspès per la gran militància pels
moviments dels carrers que va ser el tancament o l’intent de
tancament, millor dit, de l’Hospital General i del Joan March.
Vull dir que és evident que són les polítiques d’esquerres les
que estan fent feina per garantir l’autonomia dels pacients.

En aquest sentit queda un camí per recórrer, i nosaltres
consideram que la xarxa de cures pal·liatives s’està fent molt
bona feina per part de tots els centres; s’han de destacar
especialment els pal·liatius de pediatria, que evidentment són
punters i pioners, i voldríem demanar si està previst l’augment
o l’ampliació de la xarxa de cures pal·liatives a l’atenció
comunitària, a la SAD, que vostè parlava també d’atenció
comunitària abans.

Evidentment un altre dels eixos, hem parlat del dret a
decidir, l’autonomia al final de la vida, però també consideram
que hem de tenir el dret a l’accés a la sanitat pública, com bé
ha comentat, universal, accessible i de qualitat. 

A la seva intervenció vostè ha parlat de les infraestructures
que estan en marxa, ja sigui Son Dureta, Can Misses, Verge
del Toro, etc., i una de les qüestions que compartim amb la
Plataforma de defensa de la sanitat pública, amb les mesures
que ens varen presentar, les 24 mesures a tots els partits
polítics i que tant vostès com nosaltres vàrem subscriure, és
la garantia de la persistència del sistema pública de sanitat.
Llavors voldríem demanar quines perspectives tenen o quina
planificació han fet per garantir que el model de gestió
d’aquests nous centres que es puguin obrir serà cent per cent
públic i, a diferència de les herències que ens va deixar el
Partit Popular no hi haurà pus mai més pàrkings de pagament
a centres sanitaris públics a la nostra comunitat autònoma.

I pel que fa a l’Atenció Primària, com ha comentat vostè a
la seva exposició, per a nosaltres també igualment és cabdal
l’accessibilitat. Hem parlat dels professionals i vostè ha
comentat la necessitat d’incorporació de més professionals,
que es farà de manera gradual, i  en els acords de Bellver
efectivament tenim que hem de garantir que no passin més de
48 hores per una cita no urgent a Atenció Primària. Entenem
que aquest és un dels objectius que arribarà de manera gradual,
però voldríem saber si s’està fent feina dins aquesta línia, que
més o manco vostè ja ho ha suggerit.
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I ja per acabar, ha comentat el cas de l’estudi de cambreres
de pisos, que s’està finançant en base a l’impost de turisme
sostenible. Sabem -vostè com a infermera i jo també- que
totes aquelles tasques repetitives que manegen pes són feines
que, a més de ser penoses, tenen tota una sèrie de riscos
laborals, ja siguin cambreres, picapedrers o altre tipus de
feines dins la nostra comunitat autònoma. Sabem, i aquesta és
una petició i proposta dels fisioterapeutes, que el retard en
l’atenció fisioterapèutica implica a vegades la cronificació
d’aquestes patologies, que generen seqüeles, més baixes
laborals, més cost econòmic i més patiment a aquests
treballadors i treballadores. La incorporació de la fisioteràpia
a nivell comunitari juntament amb l’augment de les infermeres
fins a un 8,8 per 1.000 habitants són qüestions que
evidentment serien desitjables, i voldríem saber, ja per acabar,
si s’està fent feina dins aquesta línia.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Diputada. A veure, les qüestions que han
plantejat estan previstes la majoria en els acords de Bellver i,
com deia, tenim una legislatura per davant. Hem estat capaços
d’arribar al 98% de compliment; jo ara mateix firmava per
poder arribar a aquest grau de compliment l’any 2023, però
evidentment sí que és una mostra del fet que complim els
compromisos, bàsicament perquè prometem només allà que
es pot complir, no prometem qualsevol cosa sinó només allò
que es pot complir.

En el document la nostra voluntat és que les cures
pal·liatives ampliïn el seu horari i pugui ser una atenció de 24
hores al llarg de la legislatura, que es vagi ampliant aquesta
atenció. Hi ha més equips, s’han posat més equips en marxa en
aquesta legislatura..., la passada legislatura, i per tant haurem
d’anar ampliant si és necessari, però per poder donar resposta
24 hores.

Després el tema de l’Atenció Primària també, estam en una
mitjana de 2,3 dies; sabem que hem d’incrementar el nombre
de professionals per arribar a aquestes 48 hores màxim per
tenir una cita a Atenció Primària, tant de la comare, del metge
o de la infermera.

En relació amb l’estudi de les cambreres de pis i la
fisioteràpia domiciliària, ara l’estudi supòs que a final d’any
podrem presentar ja l’avaluació de totes les més de 1.000
dones que s’han avaluat, i començar el programa d’intervenció
l’any que ve, i per tant també tendrem novetats, i crec que de
cada vegada podrem incorporar també més professionals dins
la prevenció de les patologies que tenen a veure amb la feina,
així com fer feina també amb la Conselleria de Treball per
poder millorar la coordinació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda, consellera i
gabinet. Jo voldria en primer  lloc contextualitzar un poc la
meva intervenció, consellera, i li faré una sèrie de preguntes
envers la seva intervenció, i voldria que entengués que les
meves preguntes van en una línia constructiva, crítica en
segons quines coses perquè són unes preguntes que demanaré
i que llavors en el segon torn d’intervenció, que deman a la
presidenta que quan dugui el 70%, més o manco, de la meva
intervenció em pugui avisar, però també, com és costum en el
nostre grup, li faré una sèrie de propostes que entenem per a
la millora de les polítiques de salut pública i de benestar dels
ciutadans de la nostra comunitat autònoma puguin ser
acceptades per al Pla d’acció de la conselleria.

Miri, consellera, nosaltres no li donarem 100 dies, ni n’hi
donarem 95, ni tampoc n’hi donarem 200, hi ha una
legislatura, però sí que és ver que hi ha una història, que és un
gabinet presidit per vostè, que ja du uns plans estratègics que
estan en marxa i que hi ha una necessitat que fan palesa diguem
una immediatesa a posar en marxa, entre les quals les
infraestructures i les línies de prevenció i de promoció de la
salut, que jo li esmentaré les que consideram ara mateix
importants. Entre altres coses perquè hem parlat del fet que
encapçalam el nostre model sanitari del nostre estat del
benestar a nivell mundial, fins i tot a nivell europeu, és
evident, però quan focalitzam el territori de l’Estat espanyol,
sí que hi ha una desigualtat d’oportunitats i d’equitat en les
prestacions, la cartera de serveis i, sobretot, una desigualtat
entre d’altres comunitats autònomes, que crec que ha de ser el
repte i la referència que hem de tenir des de la nostra
comunitat autònoma; és a dir, no és bo que estiguem en el
número 7, però tampoc no és bo per a un ciutadà de les Illes
Balears que uns altres estiguin en el número 2, perquè això vol
dir que s’han d’anar a cercar aquestes prestacions que aquí no
tenim.

I a més a més, encara el dóna focalitzat a la resta d’illes, és
a dir, hi ha desigualtats d’infraestructures, de prestacions entre
la nostra comunitat autònoma.

Jo li voldria plantejar que vostès abordessin sobre
estratègies, plans i ajuts perquè el desplaçament, mentre es
pugui resoldre aquesta unitat d’oportunitats entre tots els
espanyols, almanco els ciutadans quan es desplacin a altres
centres referència d’hospitals, sigui el model de família que
tenguin, tenguin el suport i tenguin les ajudes per a l’estada i
el desplaçament, sigui el model de família que tenguin, i
s’abordin tots els models de família, però independentment,
insistesc, de la malaltia i de la situació que tenguin,
especialment les malalties rares, crec que es diuen així,
disculpau-me si el concepte no és el que pertoca.
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Per tant, no entengui que no li donarem cent dies com a
una censura, que li farem un seguiment, però sí abordi vostè
que el calendari és un altre, ni són cent dies, ni és una
legislatura, sobretot no és una legislatura per dur a terme unes
infraestructures que ja són necessàries.

Miri, jo li vaig dir ahir a la consellera d’Hisenda que ens
tendria devora en el suport a modificar aquest model de
finançament que és injust, està reconegut, evidentment, i a
exigir el pagament del que pertoca ingressar a aquesta
comunitat autònoma un deute que hi ha, evidentment; però
també li vaig dir a la consellera, amb una llei constructiva, a
més, no voldria que s’entengués d’una altra manera, li vaig dir
a la consellera que som nosaltres, el Govern de les Illes
Balears i aquest Parlament, els que decideixen les lleis que
facem, els plans que aprovem i, sobretot, la despesa que
decidim i les línies prioritàries. 

Per tant, així com vàrem entendre que no hi hauria cap
retall, això ens van esmentar els consellers que van ser
interpel·lats ahir, en cap línia d’educació ni sanitat ni
dependència o serveis socials, cosa que nosaltres hi donarem
suport, tenint en compte les prioritats perquè no s’hagin de fer
aquests ajuts donada la conjuntura econòmica que és evident,
independentment que parlem del 2,1 o d’1,9 de creixement, hi
ha una conjuntura econòmica de desacceleració, hi ha una
situació a nivell del Govern central que fa que enguany no
arribarà el finançament que pertoca, però també hi ha una
baixada important dels ingressos propis de la comunitat
autònoma que li permeten a la Tresoreria de la comunitat fer
pagaments immediats; efectivament, en previsió a ajuts i a
proveïdors.

Això és el que s’ha de tenir en compte en aquest context,
per tant, voldria que la llista de prioritats que tengués el seu
gabinet fos en la línia sobretot de garantir l’atenció als centres
de salut i les infraestructures. 

Una cosa que ha d’abordar, consellera, i no l’he sentida
esmentar i  és una cosa que ja està creant alarma social als
treballadors, als professionals que fan feina a la sanitat
pública, i no parl només de facultatius o infermers o
fisioterapeutes o 061 sinó els treballadors de seguretat que
estan en els centres públics o el cos administratiu que hi és
allà dins, i és la seguretat. Són agredits i els protocols no sé si
s’han de definir o s’ha de tenir un pla de xoc, no sé si s’ha de
coordinar més amb seguretat dels cossos i forces de seguretat
o hi ha d’haver un altre tipus de vigilància, però ens aixecam
cada setmana amb una agressió a un treballadors dels centres
de la xarxa sanitària. Voldria que vostè prioritzàs aquesta
atenció també. 

Per una altra banda, la protecció als consumidors o la
promoció de la salut o la prevenció, estic totalment d’acord,
podem posar..., hauríem de posar la promoció abans per a no
haver d’anar a la prevenció, però prevenció hem de tenir,
consellera. El que ha passat en aquest centre..., en aquest
establiment entenc jo que és una manca de prevenció i és una
manca de prevenció perquè entenc jo que hi ha d’haver més
vigilància prèvia i continua atesa la insuficiència, entenc jo, en

la inspecció. És a dir, hi ha molts de centres, evidentment,
tenim una comunitat autònoma on a l’època de major demanda
d’aquests tipus de comerç hi ha molts d’usuaris, hi ha molta
més oferta, hi ha més demanda i hi ha més oferta, i entenc jo
que s’han de reforçar els serveis d’inspecció i de consum
prèviament, fins i tot, en el moment d’obertura amb la
llicència d’activitat. És un poc el que nosaltres en aquesta línia
volíem.

I prevenció, sí que necessitam prevenció i crec que l’hem
d’abordar, nosaltres li vàrem fer unes preguntes envers el tema
de la prevenció als col·lectius més vulnerables en el tema de
joc, hi ha noves realitats, nous riscs i el joc és un; no és una
qüestió només d’inspecció i de vigilància, sinó de promoció,
les campanyes que es treguin no han de ser fulletons ni han de
ser espots publicitaris, han de ser campanyes estratègiques
fetes amb els col·lectius, amb les famílies, amb els centres
educatius, amb el Consell de Joventut de les Illes Balears, que
és un col·lectiu amb teixit associatiu que arriba a un
col·lectiu, a una diana d’infants i joves, amb l’educació no
formal, etc., crec que és important que abordem el tema de les
noves addiccions, ho va dir l’altre dia el Projecte Home i el
Projecte Jove en els seus estudis, són molt importants les
noves addiccions.

Ja li he dit que nosaltres li donarem suport a la nova llei
que tenen prevista redactar, posar en marxa en el tema
d’addiccions, evidentment ens hi tendrà i especialment en
aquestes noves addiccions que li comentava, consellera.

Quant a..., crec que és important l’eficàcia que tenguem en
el rendiment de comptes, la transparència i la informació
pública, consellera. Miri, fa una setmana..., nosaltres hem
entrat una pregunta avui mateix, i ho dic  ja perquè hi ha el
gabinet aquí dels responsables de la secretaria general i e l
director de l’ib-salut, el portal on hi ha la llista d’espera diària
de consultes externes i quirúrgiques posa des de fa setmanes
temporal y sin servicio, crec que és una cosa que han de
resoldre immediatament; és a dir, no qüestiono que amaguin
informació ni molt manco, sinó que no afavoreixen un servei
que és necessari per a un usuari, no per a nosaltres fent
oposició, sinó per a un usuari. Puc entendre que s’ha
d’actualitzar i això, però no que estiguin vostès setmanes a
tenir una cosa que és cabdal per a un usuari en la informació.
Des d’aquí la instam que ho resolgui el més immediat
possible, si vostè ho resol en aquesta setmana o demà,
retirarem la pregunta i no farà que ens la contesti en comissió,
com hem demanat.

Insisteix en la protecció als consumidors des de la infància
i joventut, col·lectius vulnerables i persones majors, però
especialment els  infants, hi ha addiccions que no són
necessàriament qüestió de posar doblers, de gastar doblers i
d’altres, els jocs, és un tema que du quan ja puguin accedir a
l’altre tipus de joc, i  evidentment amb tot el quadre
d’addiccions que va paral·lel a això dins aquest tipus d’oci.

M’agradaria que ens contestés al Pla d’humanització, en
què consisteix? Perquè voldríem fer una sèrie d’aportacions.
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Llavors, ha esmentat vostè, no ho he entès massa bé, però
que amb l’impost de turisme sostenible s’havien dut a terme
algunes actuacions o es comptava dur a terme algunes
actuacions, com que hem demanat moltes vegades quins
projectes són, ja que vostè ha esmentat que la seva conselleria
es podria beneficiar o podria tenir accés a aquest tipus de
projectes, per favor ens digui quins han estat i quins té previst
presentar; que nosaltres, evidentment, si va en la línia de
l’objecte de l’impost del turisme sostenible i no és un calaix
per ficar-hi altres polítiques que toquen ser pròpies de la
comunitat autònoma amb projectes propis, també els
suportarem, ja li dic per endavant, consellera.

Dins la línia estratègica, vostès tenen un instrument
important a totes les conselleries que són les comissions
interdepartamentals. Jo li aconsell que empri les comissions
interdepartamentals per fer feina especialment en la salut
mental de les persones que es troben en situació no de
vulnerabilitat, sinó que es troben desnonades dels itineraris, i
parl de la gent sense sostre, l’atenció psiquiàtrica d’aquesta
gent és fonamental, i evidentment és una responsabilitat i una
actuació que se gestiona íntegrament des de la Conselleria de
Benestar Social i des dels ajuntaments, però la seva actuació
des de Salut Mental és fonamental, i entenc jo que s’ha de
reforçar i coordinar d’una manera més important.

Li aconsell també, consellera, que posi en marxa els
programes de promoció de la salut i d’educació per a la salut
mitjançant la Conselleria d’Educació i el teixit associatiu que
fa l’educació no formal. Miri, passa desapercebut, el treball
que fa la societat civil a través de les seves associacions és
fonamental, no li parl de les associacions que treballen en
l’àmbit sociosanitari, sinó d’educació en valors, és a dir, el
teixit associatiu juvenil, etc., perquè són una via de treballar
amb infants i amb les famílies que pot ser un canal de
comunicació i de formació per això. Li aconsell que ho faci
mitjançant la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears i
li aconsell que ho faci també a través del Consell de Joventut
de les Illes Balears.

Crec que... sí, això de la mobilitat ja li he comentat abans,
consellera, desplaçament i allotjament.

I en principi la meva intervenció acabaria aquí, pendent de
la seva resposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, és com a un màster, no, no, no, està bé. A
veure, és cert, a la legislatura passada ens vàrem centrar en
tres eixos, en relació amb les persones que s’han de desplaçar:
la primera és que es desplacin el menys possible, és a dir que
es desplacin professionals, que es posin serveis en marxa, pos
un exemple, el gangli sentinella a Eivissa i a Menorca, doncs
abans les dones, després d’una operació d’un càncer de mama,

havien de venir aquí per fer la prova dels ganglis, la punció, ara
es fa a Eivissa i a Menorca; o s’ha posat la cirurgia pediàtrica
a Menorca; s’ha posat la cirurgia vascular a Eivissa. És a dir,
s’ha ampliat una oferta dels serveis molt gran a Formentera on
més, diria jo, a nivell de consulta sobretot, i de moltíssims de
serveis. Per una banda, això, o sigui, que les persones no
s’hagin de desplaçar.

Segon, que quan s’hagin de desplaçar tenguin unes ajudes
més actualitzades. Aquí tenim una assignatura en part pendent
perquè realment hi ha una part d’aquestes ajudes que queden
resoltes en el cas de residències, perquè hem posat la
residència de Son Espases, dins Son Espases hi ha una
residència de 12 habitacions, més els convenis que s’han fet
també perquè les persones no hagin d’avançar els doblers, els
convenis que tenim amb ASPANOB, amb la residència
Quavitae, diferents residències perquè les persones no s’hagin
de desplaçar, ah, i perdó, que quan es desplacen tenguin on
anar, i són serveis oferts també pels Serveis d’Atenció a
l’Usuari, facilitar aquest desplaçament.

I després, per una altra banda, doncs, com dic, les
residències i augmentar els ajuts, els hem augmentat, ara, ja li
dic, crec que... jo també consider que, per exemple, per al
desplaçament és poc els doblers que donam des de
l’administració. Hem aconseguit disminuir el nombre de
desplaçaments de manera molt considerable, amb la
radioteràpia, per exemple, doncs hi ha menys desplaçament a
l’illa de Mallorca o altres projectes, però hem de continuar
fent feina en aquesta línia, totalment d’acord.

Jo els deia que, precisament, no necessitam cent dies, o
sigui, és que m’ho diuen i no els esper ni e ls  vull, ni els
necessitam, en el sentit que ja..., bé, ha canviat part de l’equip,
però que sabem quin és el rumb.

Aquesta comunitat autònoma té un creixement previst
econòmic important també per a l’any que ve, el creixement
econòmic és una realitat, i la bonança també de la temporada
turística també, i no ho diem només del Govern sinó de tots
els sectors econòmics. Per tant, crec que hem de ser
responsables també amb la informació que es transmet a la
societat.

Quant a infraestructures, totalment d’acord, segueixen el
seu curs, abans no he contestat a la Sra. Durán, el tema de Son
Dureta, fan falta moltíssims tràmits administratius que
necessiten temps. Tant de bo, Sra. Durán, haguéssim trobat un
pla de rehabilitació de Son Dureta el 2015!, perquè ja estaria
acabat, el primer edifici ja estaria acabat, però no el vàrem
trobar. I això no costa doblers, això no costa doblers. Per tant,
vàrem començar des del principi a negociar amb la Seguretat
Social, amb Madrid, de qui és l’hospital, com ho hem de fer,
etc.? Ha estat una negociació intensa.

I després s’han de fer els concursos, i els  concursos
d’obres tenen recursos, i des que ho decidim fins que
s’adjudica el concurs no és explicable, és que jo no li puc
explicar a cap ciutadà que em diu: què passa amb Son Dureta
que no està ja construït? És molt difícil d’entendre, però amb
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les obres privades també passa amb algunes ajuntaments, uns
són més àgils, altres no, necessitam moltes llicències, etc. La
realitat quina és? Que necessitam aquest any de demolició i
que tenim pensam que al mateix temps el projecte
arquitectònic s’aniria construint, són 80.000 metres quadrats,
necessitaran un any per fer el projecte de redacció,
l’arquitectònic. I després per fer el primer edifici uns tres
anys.

Per tant, veurem el primer edifici acabat en aquesta
legislatura? Crec que no, sincerament crec que no, però Son
Dureta és una realitat, però no posam cap fre nosaltres,
nosaltres..., ara s’esbuca, estam amb el concurs del projecte
arquitectònic, i quan tot això estigui resolt, doncs,
evidentment, es farà el concurs d’obra. I tota la resta
d’infraestructures que hem dit.

Totalment d’acord, i estic tremendament preocupada per
les agressions que pateixen els professionals, són massa
nombroses; evidentment, hi ha una comissió que elabora un
pla d’agressions, que, per una banda, les urgències
extrahospitalàries, que és on es produeixen la majoria
d’agressions al carrer, sobretot per part dels tècnics que van
amb les ambulàncies, és un mes, s’ha aprovat pel Comitè de
Seguretat i Salut, el pla d’agressions incorpora mesures de
protecció, s’han fet moltíssimes passes però està clar que no
és suficient. S’han de treballar d’una manera molt més
decidida, en col·laboració amb totes les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, tots, Guàrdia Civil, Policia Local i Polícia
Nacional; es treballa de manera intensa i jo esper, doncs,
també poder presentar aquest pla quan ja sigui més ample,
perquè, de moment, s’ha aprovat aquesta part i s’han posat
moltes mesures. A Atenció Primària també hi ha botons de
pànic, missatges als  ordinadors, botons de pànic a les
ambulàncies, tancament d’ambulàncies, sí, hi ha mesures en
marxa, però no són suficient.

I no hi ha dret, i així ho dic, que un professional que et
dona la mà per ajudar-te sigui agredit.

Quant a protecció de la salut, totalment d’acord, hem de
reforçar la inspecció, però tenim milers i milers
d’establiments en aquesta comunitat autònoma. Per tant, la
responsabilitat, afortunadament també, tenim uns excel·lents
empresaris i un teixit empresarial que es pren seriosament la
normativa i que desgràcies com la que hem patit doncs no són
habituals, afortunadament, no són habituals, però que nosaltres
podem inspeccionar, però la responsabilitat és de l’empresari,
que si fa un mal ús de les instal·lacions o dels productes o del
que sigui.

Bé, tant en el comerç, ho hem vist aquests darrers mesos,
no fa falta entrar-hi, ara bé, és cert, tenim inspectors, però és
un cost que jo també consider que s’hauria d’incrementar, de
totes les nostres àrees: a farmàcia, consum, salut pública,
qualsevol de les direccions generals.

Quant a les addiccions, es treballa des de diferents àmbits,
la prevenció de joc, com vàrem comentar, es troba inclosa a
les addiccions sense substància en el nou esborrany de llei

d’addiccions; per exemple, li diré que una de les taules
rodones que es fan a l’Escola de Salut Pública és la que més
interès per part de tota Espanya, o sigui és precisament una
taula de joc que es fa a l’escola pública de Menorca, Lazareto,
li dic per si hi té  interès perquè segur que serà molt
interessant. I també es treballa des del consum responsable en
el Projecte Consumòpolis, amb el projecte que s’ensenya
també als infants a les escoles, com han de consumir, què han
consumir i es molt d’èmfasi en tot el telemàtic  o  en eines
digitals.

I després, com no pot ser d’una altra manera, tenim aquesta
comissió interdepartamental en serveis socials, podríem viure
uns... o allà o ells aquí perquè és contínua la relació i en molts
de temes, no?

Quant a la gent sense sostre, per exemple, què hem fet en
aquesta legislatura? Teníem un ESAC, que són equips que es
desplacen en aquelles persones que no venen als centres i ara
tenim un equip a cada hospital; hi ha un equip d’aquesta que
està format per un psiquiatra, un psicòleg, un treballador
social i una infermera especialista en psiquiatria que surten al
carrer a tractar aquestes persones que solen patologies
mentals greus i per poder-les captar i atendre, perquè ells no
venen als serveis. I moltíssims més projectes.

Revisaré, sé que s’estan actualitzant els sistemes
d’informació en llistes d’espera, que són sistemes molt
complexos, em constava que eren 5 dies que duia el sistema
que no oferia informació, intentarem fer la màxima via
possible però el motiu és per poder donar una millor
informació, més actualitzada i més transparents.

Els projectes d’ITS que nosaltres tenim són dos: Salut no
es troba dins les finalitats com a tals d’Impost de turisme
sostenible, però sí innovació. Llavors, a través de la via
d’innovació vàrem presentar dos projectes que varen ser
aprovats: un és l’estudi de patologies associades a les
cambreres de pis, amb un programa d’intervenció, que dura
dos o tres anys si no vaig errada, i he de revisar el finançament
exacte i més, però està en marxa i s’està desenvolupant. I
després la captació de talent investigador, una convocatòria de
talent investigador, que són diferents investigadors que
permetem que també contractin un tècnic, un investigador
predoctoral o postdoctoral per conformar el seu equip i que
puguin o venir a Balears o consolidar-se aquí com a un equip
de joves investigadors.

I després, bé, com li deia, li demanaré el tema del teixit
associatiu perquè tenim molt d’interès en aquesta legislatura
a fomentar la participació i la continuarem fomentant, però sí
que ens interessa tenir el contacte amb totes les associacions
que es pugui, no només de pacients, que sí que hi tenim una
relació molt estreta.

I quant a educació i salut es fa moltíssima i jo, avui mateix,
ho comentava amb altres persones, que crec que és
desconeguda, es fa moltíssima feina i s’ha de presentar, ja li
he dit al conseller Martí March que s’ha d’explicar què és el
que s’ha fet, com es tracten els nins i joves amb malalties
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cròniques, que aquí la directora general a l’anterior legislatura
es va posar al front d’aquest projecte i realment s’han fet
millores molt importants. I es fa molt millor seguiment dels
nins sobretot, i dels infants crònics a les escoles.

I també tot el que té a veure amb promoció de la salut i
tallers d’hàbits saludables a les escoles, que tenim unes
escoles que són promotores de la salut. Però només això
requereix, no ho sé, en podríem parlar molt de temps, però ho
presentarem i qualsevol cosa que vulgui també li ampliaré.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, vol seguir intervenint?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, faré la darrera intervenció. Entenc, consellera, idò, el
seu compromís del seu gabinet amb el tema d’augmentar i
millorar els ajuts al tema d’estades i desplaçaments, he entès
això, a mi m’alegra saber-ho.

També el compromís, a més a més d’haver pres unes
mesures preventives immediates, per abordar integralment el
tema de la seguretat dels treballadors, insistesc, els
treballadors parl des de l’admissió, un auxiliar administratiu
fins al personal de seguretat privada, fins al darrer facultatiu i
personal de neteja, tots els treballadors de la xarxa
hospitalària. Jo crec que ja deu haver signat o un acord
emparaulat entre quan va el personal del 061 a zones calentes,
per dir-ho, és com ho manegen els mitjans de comunicació,
que tenguin la garantia, evidentment segons els protocols de
crida de qui és l’usuari que hi ha, que hi vagin acompanyats, és
que és una qüestió immediata, no necessitam ni... o recollir-ho
a un protocol, no ho sé, però evidentment que sí la garantir que
quan baixi de l’ambulància no rebi una... o que duguin armelles
fins i tot de protecció, perquè parlam d’agressions que no són
només físiques amb les mans, sinó fins i tot amb eines, amb
eines blanques.

Miri, quan s’ha parlat d’inspecció, jo no voldria en absolut
que s’entengués, i sé cert que per la seva part no, però per la
meva tampoc, que he qüestionat el teixit empresarial de
l’alimentació ni de la restauració, en absolut, evidentment, és
el seu objectiu, seria absurd que féssim el contrari, però qui
tenim la responsabilitat de garantir la tranquil·litat del client
que va allà, i això es fa veient que hi ha mesures efectives de
prevenció i d’inspecció són els usuaris, és a dir, és això el que
jo volia dir. I entenc que a segons quins moments de
temporada, on hi ha més demanda, per tant crees l’oferta, es
prenguin aquestes mesures.

Desconec el nombre d’inspectors, si ells mateixos donen
l’abast, sempre són pocs els inspectors, i ens tendrà al costat
quan vostè digui aquí: augment el pressupost en matèria
d’inspecció, perquè vol dir que hi ha una mancances i tant de
bo no s’haguessin de menester, però no he qüestionat en
absolut els restauradors ni els empresaris en aquest sentit.

Finalment, volia esmentar, perquè quan un grup
parlamentari diu que ha tengut una iniciativa legislativa o una
acció millor per a la societat, i ha estat compartida per altres
grups polítics, si també la resta, el Grup Parlamentari
Ciudadanos a nivell del Congrés el 2017 va presentar la llei de
muerte digna, que se’n diu socialment, que garantia la dignitat
i el dret de les persones a un procés vital, m’alegra que Unidas
Podemos ho comenti, però que va ser un projecte de llei que
en el 2017 va presentar en el Congrés i que va tenir el suport
del Partit Socialista, i evidentment entenc que des d’Unidas
Podemos no es coneix la tramitació parlamentària, però que
quedi... apostam per això, evidentment, i suportarem les
iniciatives que vagin a fer efectiu aquest dret dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera
per la seva compareixença i també agrair  a tot l’equip de la
conselleria que l’acompanya el dia d’avui.

També des de MÉS per Mallorca sumar-nos a la condemna
d’aquesta agressió masclista que ens ha comentat vostè durant
la intervenció de fa vint minuts.

En primer lloc, reafirmar i recordar el context en el qual
vostè es va trobar una conselleria fa quatre anys, vostè ho ha
esmentat i ho ha recordar, que efectivament durant aquests
quatre anys s’ha treballat molt i intensament en la recuperació
de drets i serveis i  s’han millorat molts dels indicadors de
sanitat, i també, evidentment, s’han recuperat els treballadors
sanitaris que s’havien perdut l’època del PP.

El Partit Popular, la Sra. Durán ha fet un comentari, que
vostè es posa contínuament la medalla que va obrir els centres
de salut els horabaixes, vostè no va obrir, va reobrir, és a dir,
és que és important recordar el context d’on veníem, és a dir,
veníem d’un context de retallades, no vàrem inaugurar, no és
vera, és a dir, no varem inaugurar l’obertura dels centres de
salut, sinó que es varen dedicar a recuperar tota una sèrie de
prestacions que s’havien aniquilat durant els quatre anys del
Partit Popular.

Però així i tot hi ha una sèrie  d’indicadors que són
preocupants i que és important que s’hi pugui fer feina, vostè
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ha parlat, en primer lloc, de les metes estratègiques com la
promoció de la salut, ens ha comentat la llei d’addiccions, una
llei que és interessant, evidentment hi havia una de les
preguntes que li volia fer que ja ha estat contestada, si dins
aquestes addiccions evidentment les noves addiccions, els
jocs, les ludopaties hi eren incloses.

Vostè ha parlat del tema de l’alcohol en menors, sí que
m’agradaria saber si poden avançar quines mesures es poden
incloure o no es pot encara avançar en tema de prevenció
d’alcoholisme en menors.

També li volia demanar, dins els acords pel canvi hi ha tota
una sèrie de propostes, crec que no n’ha fet esment, supòs que
evidentment són molts els punts, i era veure quin punt de vista
en té ara l’actual consellera, dins els acords pel canvi, dic els
segons acords pel canvi, s’ha parlat d’introduir l’assistència
bucodental de forma progressiva; d’introduir mesures perquè
ningú malalt no es quedi sense medicament per temes
econòmics, sé que ja hi ha hagut avanços, però dins aquests
acords pel canvi se segueixen introduint aquests punts.

També el compromís, un compromís del Govern amb la
gratuïtat progressiva de les vacunes recomanades, d’això sí
que hi ha hagut un grup que ja n’ha fet esment, però crec que...,
no sé si ho ha contestat o no ho ha contestat, no ho record.

Després també el compromís d’aquest govern en revisar
els concerts i els contractes amb la sanitat privada, aquest és
un dels punts, un dels indicadors amb els quals sí que estam
molts de grups d’acord que necessiten millorar, i també cal
recordar que durant aquests quatre anys s’ha fet molta feina,
per exemple amb el servei d’ambulàncies s’ha fet molta feina
en recuperar serveis, però evidentment els indicadors també
a nivell estatal ens diuen que les Illes Balears encara som una
de les comunitats encara amb més serveis privatitzats.

També, quant a una mesura que està dins els acords pel
canvi, he vist que és avançar l’estabilitat de les plantilles
sanitàries i reduir la interinitat dels professionals, també si la
conselleria ens pogués què té pensat o si ens pogués
contestar, si ens pot orientar un poquet quines serien les línies
mestres en aquest sentit.

I després una reflexió final, evidentment crec que és
compartida, i vostè ho ha dit, crec que ho ha dit i ho han dit
prou grups, fa cosa d’un any i mig en aquesta cambra, en el
Parlament de les Illes Balears i en el si del Govern
començàrem a parlar, d’una manera... d’una línia vermella que
era el finançament, és a dir, el finançament ha estat un tema
recurrent constantment, però fa ara un any i mig que aquest
tema s’accelerà i no ha aturat. Evidentment, molts de grups
posàrem que el futur Govern i els grups progressistes uns
segons acords pel canvi necessitarien d’un millor finançament.
Evidentment, moltes d’aquestes mesures que es troben
incloses dins el segon acord pel canvi requeriran d’aquesta
millora del finançament durant aquesta legislatura, i això és un
prec evidentment que la Conselleria de Salut sigui una de les
conselleries que abanderin aquesta lluita per un bon
finançament per a les Illes Balears, i no parlam només de la

línia de la modificació del sistema de finançament, que sí, que
hem de recordar i aquí s’ha de recordar que hi havia un camí
iniciat pel Partit Popular, podem discrepar si millor o pitjor,
però hi havia un camí iniciat, i que creiem que és important
que es reactivi.

I segona, altres mesures com puguin ser la condonació de
part del deute, perquè és un deute il·legítim, és un deute
il·legítim des del punt de vista que la comunitat ha estat
infrafinançada durant molts d’anys i no ha rebut prestacions
que sí que hauria d’haver rebut, per exemple en forma de fons
estatutaris, i hem anat perdent des de l’any 2007 fins al 2015.

Dit això, el prec és aquest, és a dir, creiem que la
Conselleria de Salut ha de ser una de les conselleries,
evidentment, que sigui molt reivindicativa perquè serà una de
les que més beneficiades es veurà d’aquesta millora del
finançament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. Diputat. És cert, tenim envoltant del 40% en
termes globals del pressupost del Govern, global, dic, eh, per
tant, evidentment, un increment del finançament a nivell
autonòmic suposa poder tenir més recursos per al sistema
sanitari. I nosaltres ho demanam, ho tornam demanar, no hi ha
vegada que no estiguem amb un ministre o amb una persona
que pugui tenir responsabilitats en el Govern d’Espanya a qui
no diguem que aquest finançament s’ha de millorar, i estam
molt convençuts, hi hagi qui hagi a Madrid.

En relació amb l’alcohol i menors, els detalls...,
bàsicament és que no tenim cap norma que impedeixi el
consum d’alcohol als menors, no existeix, per tant, aquesta és
la primera, un menor no pot consumir alcohol.

Després hi ha iniciatives que he vist aquest estiu a alguns
ajuntaments que aplaudim de manera important, i bé,
comentàvem... crec que és molt important també que a nivell
local s’impliquin les administracions, però és que necessitam
aquesta lle i, no només de consum, sinó també de tinença,
perquè també és un tema que ens diu molt la policia que si
detenen joves amb grans quantitats d’alcohol no els ho poden
requisar, a no ser que hi hagi una ordenança municipal, però no
hi ha cap llei que ho pugui avalar.

Per tant, s’ha de fer un capítol especial i sabem que, a més,
és un tema que preocupa molt els ciutadans, els pares, en
general.

Quant a l’assistència bucodental, evidentment, farem...
probablement a l’any... he de dir, o sigui tenim quatre anys, a
l’any 2020 farem un estudi del que suposa, del que suposaria,
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de quins són els col·lectius que pensam que se’n poden
beneficiar, quines són les prestacions que es poden incloure
o no, i també és cert que fins ara dons estam un poc a l’espera
del Govern d’Espanya perquè també, per exemple, hi ha partits
que duen en el seu programa l’assistència bucodental. Per tant,
si tenim una norma que ens empari, que promogui l’equitat en
el territori espanyol doncs molt millor.

Quant a les desigualtats  de pobresa, etc., tenim un
Observatori de Desigualtats que hem d’impulsar de manera
activa, de moment és un embrió o una llavor, diria, del que pot
arribar a ser, de desigualtats en salut; vàrem començar amb un
projecte un poc d’anàlisi, el projecte és a l’Institut de Recerca,
a l’IDISBA, i a més ha patit canvi de persona, per tant l’hem de
reprendre i donar-li un impuls a aquest tema.

Quant a les vacunes recomanades, posarem les vacunes que
es determinin a la ponència de vacunes a nivell nacional per
part de la Comissió de Salut Públic s’aprova, després s’aprova
el Consell Territorial, i respectant que els professionals de
vegades indiquen altres vacunes, nosaltres pensam que hem de
fer el que diu la ponència i la Comissió de Salut Pública, i en
aquest cas és introduir la vacuna de meningitis als 12 anys. Ara
ens trobam en el procés d’anàlisi de compra perquè ens
hauríem d’adherir a la compra estatal i és un projecte que... és
un procés que es negocia també a nivell del ministeri; ens hi
adherirem i ens agradaria poder començar abans que acabi
l’any a vacunar els nins que acompleixen 12 anys enguany.

I després rescatar les altres (...) els anys venidors.

Els concerts amb les privades s’han reduït la legislatura
passada en alguns àmbits, és cert que tenim també una sanitat
privada d’excel·lència en aquesta comunitat autònoma i que és
molt complementària a la nostra activitat, i que necessitam
poder comptar amb ells i que la disposició, l’actitud, l’esforç
i tot, doncs he de dir que és realment bona, i això doncs fa que
determinats concerts no es planteja canviar-los. Ara, així i tot
s’ha reduït la concertació purament privada a favor de la
concertació amb entitats de tercers sense ànim de lucre, com
Sant Joan de Déu i Creu Roja.

Reduir la interinitat és convocar oposicions, és que, és
clar, feia 15 anys que no hi havia oposicions en aquesta
comunitat autònoma en algunes categories, per això fem
aquesta oferta pública d’ocupació de més de 6.000 places.
Requereix un volum ingent per part del Servei de Salut, pel
volum de currículums que suposa, baremacions, exàmens, hem
fet unes vint categories professionals i tota la resta s’aniran
fent. El nostre compromís seria que, una vegada acabat aquest
macroprocés que suposarà estabilitat poder fer oposicions
cada dos anys, i que no torni trobar-se aquesta comunitat
autònoma, és la manera de reduir la interinitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà té 9 minuts, vol intervenir o...?

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

No, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, passam al Grup Parlamentari VOX-Actua, té
la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consejera, por su
comparecencia. He atendido, he seguido atentamente su
exposición de treinta minutos sobre el Plan estratégico de la
Conselleria de Salud y las diez metas que se plantean en él,
pero, si bien es cierto que ese plan está todavía en vigor,
también es cierto que, como ha comentado el representante de
MÉS, bueno, pues hay unos acuerdos de gobernabilidad que
son los que van a regir, supongo, de forma prioritaria este
govern, dado que de ello depende la estabilidad del mismo, al
menos debería depender su cumplimiento.

En esos acuerdos de gobernabilidad que ustedes han
llevado a cabo, permítame decirle que desde nuestro grupo
consideramos que son un brindis al sol y creemos que son un
brindis al sol porque en cuatro años que llevan gobernando no
han hecho nada de lo  que ahora dicen que van a hacer, por
ejemplo: garantizar la contratación de suficiente personal
sanitario; nosotros que, además, como usted también ha dicho,
Baleares es una comunidad importadora de personal sanitario,
importadora de médicos, y mientras 25.000 médicos
formados vía MIR en España se han autoexiliado a Europa, en
todo el Estado, y especialmente, en Baleares tenemos un gran
déficit de profesionales.

Por otro lado, en un futuro próximo se jubilará un
importante número de médicos, también. A falta de
profesionales sanitarios, además se ha unido una barrera de
entrada con la exigencia del requisito del catalán para los
trabajadores del sector, lo que está provocando, además, la
fuga de estos profesionales a otros lugares de España o del
extranjero. También sabemos, somos conocedores de que
existen jornadas obligadas de más de 11 horas al día de los
auxiliares de enfermería en las consultas externas de Son
Llàtzer, lo cual quiere decir que faltan estos profesionales.

Otro punto, ustedes hablan de reducir las listas de espera,
ya se ha tratado en esta comisión hoy, a fecha de julio, como
usted bien ha dicho, Sra. Consejera, más de 77 días para una
operación y 35 para una consulta, según los datos publicados
por el propio ib-salut que usted dirige. La medida, bueno,
arroja una media y, como usted bien ha dicho, también para
una consulta de atención primaria, por ejemplo, bien, la media
es un dato a tener en cuenta pero la desviación de esa media
también es importante; entonces si usted me dice que una
media para una consulta es de dos días y medio, pero resulta
que hay alguien que tiene que esperar 12 días, claro, el dato ya
no es tan optimista. Yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta
esto.
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Otro punto que ustedes han acordado, avanzar en la
estabilidad del personal. ¡Ojalá, ojalá lo hagan! Nosotros
creemos que se deben estabilizar y ampliar las plantillas, sacar
o oposición todas las plazas, tanto de interinos como de
eventuales. Y también, como usted ha dicho, las ofertas
públicas de empleo, oposiciones o concursos cada dos años
y aumentar el número de residentes, en eso estaríamos de
acuerdo, pero sin requisito del catalán. Queremos a los
mejores, no a los que hayan pasado por el rodillo de la Junta
Evaluadora de Catalán. El catalán puede ser un mérito, pero en
ningún caso un requisito para ejercer las profesiones
sanitarias.

Ya sé que me va a decir usted, que los baleares tienen sus
derechos lingüísticos y tienen derecho a acudir al médico en
su idioma, pero lo  cierto es que yo no conozco ni un solo
ciudadano de estas islas que no entienda el castellano. Ahora
resulta que no podemos usar nuestra lengua materna para
aprender a leer y a escribir en las escuelas, y cuando (...)
castellano, claro, y, en cambio, para ir al médico, ahí sí que
tenemos que usarla, cuando esté en catalán. Este sectarismo
es tan evidente que no se sostiene por ningún lado y bajo
ningún argumento, en materia de salud creemos que debe
prevalecer la formación y la experiencia médica sobre
cualquier otro factor, el médico nos ha de curar y no matarnos
en un perfecto catalán.

Otro de sus puntos, prevención del suicidio, bueno, pues
resulta que tampoco en eso somos un modelo a seguir,
estamos por encima de la media estatal en suicidios, 8,12 por
cada 100.000 habitantes.

Otro punto, revisar convenios y contratos con la sanidad
privada, para que la pública dependa menos de ella, el 28. En
atención primaria, por ejemplo, hay que tener en cuenta que
Baleares cuenta con el mayor índice de España en cuanto a
seguros de salud, muy por encima de la media, estamos en un
35% de la población, solo superados por Cataluña, por lo que
el cupo teórico de pacientes/médico de la pública se
compensa con un menor índice de actos médicos por cada mil
habitantes, ya que una parte muy destacada de esos actos
médicos son atendidos voluntariamente por la sanidad privada,
a través de los seguros de salud de la gente, especialmente en
pediatría y en medicina de familia. Por tanto, nosotros
entendemos que lo que deberían hacer es dotar precisamente
de incentivos fiscales a los seguros privados de salud, que
descargan de costes a la sanidad pública, y no intentar cargar
aún más el sistema público de salud.

Tenemos muchos problemas en nuestra sanidad pública y
ante esta realidad la administración tiene la gran
responsabilidad de poner en marcha estrategias a corto, medio
y largo plazo para que el derecho que tienen los ciudadanos a
una sanidad de calidad sea debidamente ofrecido. La situación
actual es mejorable, claramente mejorable, VOX apuesta por
realizar un esfuerzo presupuestario en el sistema de salud, lo
cual sería viable si reducen el gasto en entes superfluos y
optimizamos los recursos disponibles. ¿Quieren solucionar el
problema de falta de personal sanitario? Empiecen por
suprimir el requisito del catalán y por equiparar la

indemnización de residencia con la de Canarias, hablamos de
553,42 euros de complemento mensual y hasta 34,84 euros
por trienio para todos los médicos. Porque luego me dirá que
el catalán no es la causa, que la causa es que la vivienda aquí es
más cara; bueno, pues equiparen con Canarias a los
profesionales sanitarios este complemento de insularidad por
residencia.

Otro problema que tenemos acusado es la saturación, en la
legislatura anterior se aprobó integrar en las agendas anuales
de programación la gestión anticipada del aumento de la
demanda asistencial por patologías derivadas del frío, usted lo
ha comentado que se está haciendo, que se está aumentando el
personal, cuando sabemos que llega la temporada de verano,
también cuando llega el frío, en enero de 2019 el sindicato
SATSE denuncia “El colapso en urgencias por la epidemia de
gripe”. ¿De qué sirve este plan? Yo creo que no es eficiente.
¿Se ha puesto en marcha ese plan de medidas para anticiparnos
a lo que volverá a pasar el próximo invierno?

En julio de 2019: “El Sindicato Médico de Baleares,
SIMEBAL, ha advertido del colapso que se está produciendo
un urgencias del Hospital de Espases y en el uso de
ambulancias, con motivo del ingreso de multitud de personas
que hacen uso de dichos servicios para ser atendidos durante
los meses de junio a septiembre”; las urgencias se producen
mayoritariamente en una zona que conozco bien, en la zona de
Magalluf, a consecuencia de la ingesta de alcohol y sustancias
tóxicas, así como bebidas y cortes de diferente consideración
producidos por caídas o altercados. En palabras de fuentes de
este sindicato: “esta situación está saturando las urgencias,
bloqueando innecesariamente varias ambulancias, y consumen
gran cantidad de recursos limitados, que dejan de estar
disponibles para urgencias reales”. ¿Van ustedes a quedarse de
brazos cruzados ante esto y a esperar que el año que viene se
vuelva a producir lo mismo? ¿O van a adoptar alguna medida
eficaz, como por ejemplo habilitar carpas sanitarias para
atender esas urgencias in situ y no colapsar las urgencias de
los hospitales?

Nuestro grupo ha planteado esto en el pleno de Calvià y,
por supuesto, lo han denegado, no han estado a favor de ello;
bueno, pues, ¿cuál va a ser entonces la medida que van ustedes
a adoptar? Porque también es cierto que cuando, luego, un
vecino de Calvià llame por una urgencia en verano en plena
noche y esté horas esperando a que llegue la ambulancia,
tendrá que saber que ustedes se han negado a adoptar este tipo
de medidas que sí que se han adoptado en otros lugares y que
son habituales cuando hay aglomeraciones de personas, pero
no sé por qué motivo ustedes deciden negarse a ello.

También tenemos el problema de las agresiones sanitarias,
como bien ha comentado el portavoz de Ciudadanos en esta
comisión. Bueno, pues solo en el año 2018 se registraron 694
agresiones físicas y verbales a personal sanitario de Baleares,
más del doble de las contabilizadas el año anterior, que fueron
339, o casi duplicando las del 2016, cuando se contaron 375.
¿Van ustedes a hacer algo?
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Y los profesionales sanitarios nos trasladan que claman
mayor protección y un aumento en las penas para estas
agresiones. ¿Van a trasladarlo a sus compañeros en el
Congreso? ¿Apuestan por una reforma del Código Penal que
agrave las condenas cuando las agresiones se realizan a
personal sanitario?

Por último, usted ha mencionado el tema de la sanidad
universal para todo el universo, sanidad para todo el universo,
supongo que se refiere, ¿no? ¿De verdad creen que, tal y como
está nuestro servicio de salud, podemos soportar ofrecer una
sanidad universal a cualquiera que pase por aquí y decida
empadronarse en uno de nuestros municipios? ¿De verdad
creen que nosotros nos lo creemos que somos capaces de
soportar eso? No queremos, quiero dejar muy claro que VOX
no quiere, bajo ningún concepto, dejar morir a nadie, que sé
que es lo que van a decir, que somos unos insensibles y todo
esto, bueno, pues nosotros no queremos dejar morir a nadie,
por supuesto que no, ni debemos ni podemos hacerlo, no
queremos que nadie se pasee por nuestras calles con
enfermedades contagiosas, no queremos desatender a
embarazadas o parturientas, y también creemos que debe
garantizarse un servicio mínimo de salud para todos, pero no
un servicio universal de salud para todos, porque es inviable;
cuando digo un servicio universal me refiero a cualquier tipo
de prestación sanitaria para cualquiera que pase por aquí, es
inviable. Y los datos y carencias que acabo de exponer lo
demuestran, ¿ni siquiera en algo tan importante como la salud
van a abandonar el discurso del buenismo progre que no
conduce más que a la ruina de nuestro sistema de salud y a su
desbordamiento, hasta hacerlo absolutamente ineficaz para
todos?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Ribas, crec que moltes
de les qüestions que vostè ha plantejat han estat respostes ja
o comentades amb altres diputades i diputats, per tant, crec
que hi ha qualque cosa que no i és on incidiré.

En primer lloc, tenim en aquest país el millor sistema... el
nivell de vida més alt, les condicions de vida millors de tota
Espanya, i tenim el sistema de salut més eficient d’Europa, el
més eficient d’Europa. Un ha d’estudiar també de tant en
quant, és important entendre, saber. Jo, miri, duc només 33
anys dedicada a la sanitat pública en aquesta comunitat
autònoma i li  puc dir que m’hi he deixat la pell i me la
continuaré deixant, he vist millores molt significatives a totes
les èpoques, evidentment no només aquests darrers quatre
anys, però crec que realment aquest país té una sanitat
envejable i  és la més eficient d’Europa, això vol dir que es
destinen recursos al que és realment necessari, no al que
pensa un que potser o podria ser o no.

Jo la convit que estudiï, que revisi l’Organització Mundial
de la Salut les seves propostes, que les estudiï a fons, que vegi
per què s’han d’atendre les persones que conviuen amb tots
nosaltres, qui es posa malalt, qui no es posa malalt, a qui s’atén
i a qui no. Nosaltres, tots els personals sanitaris tenim un codi
deontològic amb el qual evidentment atenem les persones i les
atenem independentment de la nostra condició, raça, religió,
sexe o estat a un moment determinat.

Carpes no, carpes no, o sigui, jo li contest a coses
concretes, a partir d’ara, del que vostè m’ha dit, perquè no hi
ha cap societat científica de salut que digui que una carpa és un
lloc adient per poder atendre una intoxicacio etílica, que no és
el mateix si aquesta intoxicació etílica és, per exemple, un
pacient diabètic que es pot morir a una carpa o pot necessitar
o precisar moltíssimes proves. Per tant, carpes no, igualtat de
condicions de tracte, ja li dic, independentment del que li he
dit abans.

Els serveis mínims a salut són serveis màxims, quan em
diu: un servicio mínimo sí, no sé a què es refereix quan parla
de serveis mínims! Nosaltres donam uns serveis màxims, és
respondre a les necessitats de salut de les persones que
atenem.

Quan parla dels plans de xoc que podem tenir o dels plans
de previsió d’augment de professionals, li he dit que tenim dos
plans: un per fer front a l’estiu, a l’augment de la població a
l’estiu, i un altre a l’hivern, per poder atendre les persones que
tenen grip. El mes, ja li dic, el mes de gener em podran fer les
preguntes que vulguin, el mes de gener hi haurà puntes
d’urgències als hospitals públics on hi haurà més urgències de
les que nosaltres desitjam. Sí, n’hi haurà, per moltes mesures
que es puguin posar en marxa, és imprevisible i succeeix a tots
els països del món, a tots, a tots.

Llavors, continuarà passant que qualque dia o que hi hagi
dies puntual en què l’activitat a urgències serà màxima; el que
fem i el que s’ha de fer és reforçar amb professionals i agilitar
les altes, perquè la diferència és que a l’estiu hi ha moltes
urgències, els pacients ingressen poc, necessitam menys llits,
però a l’hivern és a l’inrevés, hi ha moltes urgències, no n’hi
ha tantes com a l’estiu perquè hi ha menys gent, però més
persones necessiten ingressar.

Després, vostè, en general, ha fet afirmacions i, com que
són les seves afirmacions, jo no entraré ni al debat ni a
qüestionar, és la seva visió, no m’ha fet preguntes. Jo el que li
puc dir, Sra. Diputada, és que a l’any 2015 el nostre partit es
va presentar amb un programa electoral, vàrem signar uns
acords que vàrem dir de governabilitat, i aquest ha estat el full
de ruta durant la legislatura, juntament amb el Pla estratègic,
i aquesta legislatura continuarà essent el mateix. Jo vaig dir al
principi: els projectes són clars, al final de la legislatura
m’avaluïn; els ciutadans ens han avaluat, ens han avaluat i s’han
adonat que aquest govern demostra coherència i capacitat de
gestió i capacitat de compliment dels projectes que s’havia
marca a l’inici de la legislatura, perquè si al final de la
legislatura tenim un 98% d’acompliment, brindis al sol no,
tenim un compliment real que demostra coherència i demostra
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que només diem o proposam aquells projectes que sabem que
podem acomplir.

Després, a vostè es veu que tampoc no li agrada la mitjana,
com moltes altres coses, perquè, com que estan en contra del
món, també veig que estan en contra de la mitjana, la mitjana,
la media, la media, la mitjana és la media...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, es porque como no le vi la gracia, bueno, pues la
media. A lo mejor tampoco le gusta la media, pero la media
es la media, y  la media de los médicos de familia es 2,3,
para sacar una media de 2,3, como le he dicho, hay muchos
ciudadanos que son vistos en el día, otros que son vistos
con un día, con dos días, y que puede haber algún caso de
12 días. Ahora, desde luego, cuando hacen estas
afirmaciones es verdad que les agradezco, porque para mí
es un estímulo para revisar casi centro y médico a médico
cuál es la realidad, porque es verdad que creo que una
media de 2,3 es una media aceptable. En cualquier caso, en
nuestro programa hablamos de 48 horas.

Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, li resten 3 minuts, perquè es pugui administrar
bé el temps.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bueno, pues, sí, aprovecharé para hacerle una serie de
preguntas que me han quedado en el aire. Querría saber ¿qué
recortes va a acometer usted en sanidad, vista la gran deuda
que han acumulado, que todavía no nos hemos enterado?

¿Volverán ustedes a hacer recortes en la carrera
profesional?

¿Qué medidas va a poner en marcha en la sobrecargada
atención primaria, tal y como prometió en período
preelectoral?

¿Exigirán ustedes, PSOE, PP -perdón- PSOE, Podemos y
MÉS la deuda sanitaria histórica de 2.800 millones de euros
que debe el Estado, tras la nefasta negociación que ustedes
realizaron en el año 2002, aceptando 100 euros menos que la
media nacional por habitante?

¿Que inversiones sanitarias van a pagar por la deuda que
ustedes han endosado a todos los ciudadanos de las Illes
Balears?

Usted me recomienda que estudie, yo le recomiendo a
usted que trabaje y que gestione de la forma más eficiente
posible, independientemente de lo que hagan otros países,
estamos en Baleares, yo no estoy en otro sitio ahora mismo,
y yo le estoy interpelando a usted y no a otro gobernante.

Por cierto, y con referencia a la ley de la eutanasia,
también quería comentar que se aprobó en la anterior
legislatura una ley sobre cuidados paliativos, se aprobó
además por unanimidad, no está desarrollada, me gustaría
también saber ¿cuándo se va a desarrollar y qué medidas tienen
previstas? Más que nada porque antes de hablar de matar a
personas, creo que podríamos hablar de cómo se pueden
implantar estos cuidados paliativos.

Por cierto, una última cuestión, lo de la carpa lo dijo el
sindicato SATSE, no lo digo yo.

Ya está.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Bé, una vegada més, Sra. Diputada, li  he de dir que la
majoria de qüestions han estat tractades ja, hem parlat de les
inversions que es faran al llarg d’aquesta legislatura, algunes
de les inversions, evidentment no hi són totes, però algunes de
les inversions ja han sortit, farem una sèrie de centres de salut,
farem les obres previstes, els hospitals d’atenció a la
cronicitat.

La llei no és de cures pal·liatives, és de mort digna o del
procés de morir. I també he explicat que s’ha desenvolupat en
diferents eixos, tant en voluntats anticipades, en formació i
cures pal·liatives i cures pal·liatives pediàtriques, i el nostre
compromís és poder oferir aquesta atenció les 24 hores.

També he comentat que tenim una actitud bel·ligerant amb
el Govern d’Espanya quant al deute, als deutes o al deute en
finançament per a aquesta comunitat autònoma, i sabem de la
importància d’un nou model de finançament i d’un nou REB
per a aquesta comunitat autònoma.

Les mesures d’atenció primària crec que també les hem
comentades amb projectes que suposen, evidentment, una
millor coordinació amb la resta de professionals de diferents
àmbits i sectors, amb inversió en nous centres de salut, en
reformes que s’han fet durant tota la legislatura, pràcticament
tots els centres de salut han patit alguna reforma.

I aquest és el full de ruta d’aquest govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, vol intervenir? Té un minut.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Es todo, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Molt bé.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera i al seu equip
per aquesta compareixença d’avui, que de qualque manera ens
dóna llum a aquests quatre anys que venen i almanco hem
conegut quines són les seves intencions i quina avaluació fan
dels darrers quatre anys de feina.

Abans que res, solidaritzar-nos del tot amb aquesta dona
agredida a Campos per part de la seva exparella, amb un
martell, que en aquest moment la té en estat crític, i fer una
reflexió: que ens ho hem de fer mirar com a societat, qualque
cosa no fem bé, qualque cosa no interpretam bé ni els
ciutadans, o alguns ciutadans agressors, ni els polítics, ni
tampoc aquelles persones que en prevenció han de fer feina,
i aquí sí que tenim responsabilitat nosaltres com a
responsables i representants de la ciutadania.

També em vull solidaritzar amb tots els  professionals
extraordinaris que tenim en aquesta terra, metges, infermers,
tots aquells que fan feina per tenir cura de la nostra salut i, per
suposat, condemnar totes aquelles agressions que han de patir,
perquè, a sobre, com vostè ha dit, ens donen la mà, encara han
de veure com són agredits i això significa afegir encara més
estrès i tal vegada més por i més pressió emocional a la que ja
tenen. Perquè hem de recordar que en temps prou dolents
d’ara fa uns anys en què es va retallar tant en sanitat, ells varen
treure el carro endavant gràcies a la seva feina.

Dit això, jo diria que això que vostè ens ha contat ens
agrada al Grup Parlamentari El Pi la música, fins i tot li
compraria la lletra, el que passa és que estarem molt vigilants,
des del punt de vista més constructiu li dic, en tot allò  que
faci.

En aquests moments, jo tenc deu minuts, crec que me’n
podrien sobrar nou, perquè ja s’ha dit pràcticament tot a la
compareixença dels meus companys diputats i diputades, però
sí que posaria l’accent en el tema dels recursos només per fer
una petita reflexió, consellera: vostè ha dit “no tenim per què
ser a la cua del finançament”, també ha dit “no tenim per què
ser a la cua d’inversió en salut”; efectivament, no tenim per
què i, de moment, si tot va bé i es posen d’acord dos homes
amb excés de testosterona podrem tenir un govern i no haver
d’anar a eleccions el dia 10 de novembre. Així que si no tenim
per què, jo li demanaria que aquesta bel·ligerància que vostè
anuncia acabi essent, si hem d’anar als tribunals que hi anem
i siguem tan bel·ligerants com sigui necessari, perquè tenen
els nostres doblers, no és que siguin seus i ens els hagin de
donar, és que són nostres. Per tant, que ens els tornin, perquè
nosaltres ja els hem avançat amb algunes partides concretes.

Dit això, filaria una mica prim en alguns dubtes que tenc i
que ens han traslladat els ciutadans i que, en ares de l’exercici
el periodisme, hem vist com hi ha mancances en aquesta
sanitat, ja li dic que ens sembla bé el tarannà que vostès tenen,
sé que han fet feina, però, per exemple, vostè ha parlat
d’aquest suport que espera que tenguem i -perdó, deman

disculpes, jo escric amb la dreta, tenc el braç romput i he pres
notes amb la mà esquerra, no m’entenc la lletra, així que faré
el que pugui. Dit això, continuaré.

Bé, crec que he entès, efectivament, que en aquest pla
estratègic vostès demanen el suport per a aquesta llei
d’addiccions i per a la llei de consum, per suposat ens hi
trobaran si són propostes coherents i que, a més, vagin
acompanyades d’un pressupost i d’una feina constant i d’uns
terminis per acomplir. Sé que té quatre anys, quatre anys
podrien ser suficients o podrien ser el temps de l’espera
perquè nosaltres els donem aquest suport.

Però aniré a la concreció de la llei d’addicció, parlam de
l’alcohol als joves, i jo també hi afegiria el tema de l’addicció
al joc, és a dir què passa quan referents com són els
esportistes, presentadors de televisió, anuncien “juega,
apuesta”, “juga-t’ho tot”, què es pot fer com a governants?
Què podem traslladar al Congrés dels Diputats o què podem
fer perquè això no sigui així, per no tenir aquests referents que
són models per als nostres joves i que al final acabam tots
jugant o acabam tots bevent o acabam tots fent coses que tal
vegada no s’haurien de fer? Crec que la reflexió de la meva
intervenció podria ser pedagogia, pedagogia també a les
escoles perquè el consum d’alcohol no els ho podem prohibir,
efectivament, però sí que els podem parlar de les
conseqüències que tenen; jo sé d’associacions privades que no
reben cap subvenció, que donen xerrades a diferents escoles;
què fa el Govern o què pot fer en aquesta matèria per poder
contribuir que aquesta pedagogia es faci amb tot?

Parlàvem d’agressions als metges, parlàvem de dones
agredides, però també en aquesta llei d’addiccions què es pot
fer perquè això sigui així.

Pel que fa a les llistes d’espera, efectivament han minvat,
vostès ens parlen també del Decret de garantia de demora amb
el qual nosaltres estam absolutament d’acord, però El Pi, en el
seu programa electoral, va presentar que aquest Decret de
garantia de demora vagi una mica més enllà i que siguin els
professionals, o sigui, el Govern, qui comuniqui als usuaris:
“perdona, no estàs en termini, idò et don hora a tal lloc, tal dia
i tal hora”, que no siguin els usuaris que, encara que els fan
esperar, hagin de demanar a veure si hi puc anar o no. A veure
com està això, perquè tal vegada... no ho conec del tot, però
nosaltres aniríem una passa més enllà perquè prenguessin una
mica la iniciativa en aquesta qüestió.

Perdó, perquè ja li dic que tenc complicacions per
entendre’m. Però bé, més o manco del que també volíem és de
la cronicitat i salut mental, una pregunta que li faria té a veure,
precisament, amb les addiccions de les quals parlàvem abans
i amb els problemes de salut mental, tenim entès que aquestes
persones que tenen aquestes patologies dobles, som addicte,
per una banda, i tenc un trastorn mental per l’altra, no les vol
ningú; en moments aguts sí, però llavors què passa, quan ja els
tornam al carrer a què els condemnam? Voldria saber si tenen
qualque mesura encaminada a això, si han fet qualque cosa o
si ho tenen en compte.
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I també, en relació amb les dades, vostè ens parlava que
hem augmentat, som la comunitat que hem augmentat més en
metges, en professionals a la nostra comunitat autònoma,
m’agradaria saber quins són els números, si és que els té ara
mateix, si no ja tendrem més vegades per parlar, i d’on venim,
és a dir, si és que érem molt poquets i hem incrementat més
que ningú, si ja som a la mitjana o no ho he entès bé. I també
què passa amb aquelles especialitats tan necessàries i tan
denunciades, com és el cas, per exemple, de pediatria, que sé
que qualsevol metge pot atendre un infant igual que un adult,
però m’agradaria saber què passa amb ells. O ens agradaria
saber també què passa amb altres com dermatologia, o altres
especialitats en què tal vegada ens trobam una mica minvats.

Pel que fa a la mort digna, hi estam absolutament d’acord.
Voldria saber què en pensen els professionals sanitaris d’una
passa més enllà, com seria el cas de l’eutanàsia, un debat que
El Pi estaria disposat a obrir, jo crec que no podem seguir
mirant cap a una altra banda i deixar el marró, permeti’m que
ho digui a les famílies, que al final ells són els que han
d’acabar fent disbarats o veient com es consumeix el seu
familiar, son pare, sa mare; és a dir, nosaltres pensam que tal
vegada aquest debat, amb prudència i amb una unanimitat total
i sabent què en pensen els col·lectius, almanco se n’ha parlar,
nosaltres estaríem d’acord a parlar d’això.

I li he registrat una pregunta, que ja li faré dimarts, però ja
li avanç, que té  a veure amb els suïcidis. Hi ha una altra
reflexió que jo faria que té a veure amb si ho fem bé, com en
l’exercici del periodisme durant els darrers trenta anys, quan
hi havia una mort per suïcidi, nosaltres no ho dèiem, no és que
fos una mort natural, és que no la dèiem, ni si tenguéssim
informació, ni si tenguéssim imatges, ni si tenguéssim res,
nosaltres no en parlàvem; ara tots els professionals parlen que
és necessari aquesta visibilizació del suïcidi, perquè ajuda a la
prevenció, però no sé si això és cert o no. És a dir, augmenten,
vostè ho sap millor que ningú, els casos de suïcidi en 100 i
tants durant l’any passat, segons ha dit el Col·legi de
Psicòlegs, i bé, m’agradaria saber quina és la seva valoració,
ja parlarem de dades i de programes més endavant.

Sé que tenen l’Observatori del Suïcidi, però bé, visibilitzar
sí o no? M’agradaria saber la seva opinió, i ja parlarem de
polítiques i d’informació, si vol, dimarts en el Ple.

I també de malalties de transmissió sexual, com sap
creixen a la nostra comunitat i a l’Estat espanyol entre la gent
jove. Què es fa i si també torna passar per la pedagogia, per la
prevenció, per la informació.

I bé, fins aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, té la paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sra. Diputada, per la seva actitud
constructiva.

He de dir que... li diré per temps, perquè ens mataran els de
la propera comissió, ja directament, un poc dels temes que
menys hem parlat. Per exemple, quant a les unitats de
patologia dual no en teníem en lloc, ara tenim la intenció de
tenir una unitat de patologia dual a cada una de les illes, crec
que és un tema realment important, no és que no la vulgui
ningú, però és cert que s’ha de fer una feina després molt en
xarxa amb Serveis Socials, i estam permanentment en contacte
amb ells. També treballam molt el tema de l’estigma quant a
la patologia mental, la malaltia mental i s’ha de continuar fent
molta feina en això.

Quant a la quantitat de professionals, li he de dir que dins
l’àmbit, només sé, perquè és el que es publica al Barómetro
Sanitario per part del Ministeri de Sanitat, publica cada any un
informe, i ara el mes de març varen publicar a l’any 2018, però
té dades del 2017, per exemple, la despesa sanitària és del
2017; llavors allà hi ha una anàlisi comparativa, en aquesta
anàlisi comparativa en la mitjana de metges especialistes
hospitalaris ens trobam prou bé en relació  amb la resta de
comunitats autònomes; en infermeres d’hospital també; en
canvi, en metges de primària i d’infermeres de primària, ens
trobam pràcticament a la cua; de metges de família ens trobam
a la cua i d’infermeres de família també.

Per això és important..., han augmentat, sí, han augmentat,
crec que són 200 i busques, però ho miraré, revisaré les dades
i li diré concretament, el nombre de metges, només de
metges. Però així i tot és cert tot el que comentàvem abans,
també augmenta la població, per tant, de vegades no arribam a
equiparar el nombre pacients que tenim amb el nombre de
població que tenim.

Totalment d’acord amb la mort digna i amb l’eutanàsia
obrir el debat, com a mínim obrir el debat, crec que ja som
prou madurs com per poder obrir el debat i poder parlar tots
i que hi hagi experts que també plantegin la seva visió.

En relació amb el suïcidi, he vist la pregunta que ha fet i
que en parlarem en el Ple, però aprofit per convidar-la perquè
aquest divendres hi ha una jornada de prevenció del suïcidi
dirigida als mitjans de comunicació. Se n’han fet diverses, s’ha
fet formació des de l’Observatori del Suïcidi a diferents
col·lectius, però és cert que ahir hi va haver una jornada
organitzada per l’Associació de Famílies i Víctimes del
Suïcidi, a la qual vaig poder assistir, varen ser tres hores molt
interessants al Caixa Fòrum, on es va veure la feina de
diferents entitats, molt interessant realment i vàrem aprofitar
per fer difusió, perquè, per exemple, no hi havia cap
periodista, tampoc no hi havia molts de professionals sanitaris
hem de dir, però que és un problema de salut molt greu, que es
mor a Balears una persona cada quatre dies per un suïcidi i, per
tant, hem de treballar de manera molt més coordinada.
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I en relació amb els mitjans de comunicació, s’ha
d’explicar, és cert que ara els experts diuen que sí, ara, s’ha
d’evitar donar detalls, donar imatges, parlar de les formes, de
com la persona s’ha suïcidat, etc. Però tot això ho explica bé
un expert a nivell nacional i dóna una xerrada dirigida només
a, bé, no sé si només està totalment tancada perquè, per la
capacitat que té Can Campaner, però la jornada és allà i la
podem informar.

I després, quant a les malalties de transmissió sexual, ara
hem muntat el CAITS, el Centre d’Atenció d’Infeccions de
Transmissió Sexual, a Eivissa, n’hi ha un a Mallorca i,
efectivament, ens hem preocupat molts d’anys de la SIDA i
hem oblidat altres tipus de malalties de transmissió sexual,
que són molt freqüents i hem de treballar i impulsar molt més
aquests projectes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, li resten 7 minuts, si en vol fer ús.

LA SRA. PONS I SALOM:

Me’n sobren 6. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera,
només afegiria una pregunta més i bé, per aquí també anirà la
nostra vigilància des del Grup Parlamentari El Pi en relació
amb matèria sanitària, que té a veure amb aquells al·lots que
atenen, n’ha parlat una mica per sobre, però coneixem casos
concrets d’al·lots que tenen una malaltia o una discapacitat
psíquica i també física que necessiten reforços, crec que es
diuen ATM a les escoles, i avui precisament se m’ha fet una
denúncia concreta, no vull parlar de la concreció, però li
posaré l’exemple d’un infant que té un problema de ronyó, té
una discapacitat, li han retirat el suport d’aquesta persona, que
és l’especialista que n’ha de tenir cura a l’escola, perquè li han
dit que ell ja hauria de tenir control dels esfínters als cinc
anys.

És l’exemple, jo sé que hi ha hagut altres casos, fins i tot
mediàtics, i m’agradaria saber què passa amb això, si és un
problema de pressupost, una vegada més, o  per què aquests
especialistes de vegades es retiren d’alguns centres on són
absolutament necessaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Bé, afortunadament el personal AT de suport a les escoles
és competència de la Conselleria d’Educació, sé que s’ha
augmentat de manera molt significativa durant aquesta
legislatura.

També hem de dir que de la mateixa manera...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, però vostè ha dit que treballaven conjuntament, perdó,
ja sé que no la podia interrompre.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

..., s í, treballam conjuntament els projectes d’atenció a la
cronicitat, és a dir, la identificació de nins que poden tenir una
complicació a l’escola, la formació del professorat, l’atenció
per part de les infermeres del centre de salut a les escoles,
que es desplacen a les escoles per atendre nins crònics en
diferents situacions, i vàrem impulsar la passada legislatura
una figura d’un infermer gestor de casos, que quan debuta un
nin, pos un exemple, diabètic, per exemple, doncs ell fa una
valoració conjunta amb l’escola, la família, els serveis socials,
amb tots, tots els que participam en l’atenció de l’infant.

I aquesta figura doncs ens ha donat molt bons resultats ,
perquè també és molt a prop, les famílies hi confien molt i els
centres educatius també, perquè ja el coneixen i, per tant, és
per a nosaltres el gestor de casos el que vehicula, juntament
amb els professionals dels centres de salut, els casos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Fernández
té la paraula.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, presidenta. Bé, per desgràcia, hem de començar
una altra vegada fent una condemna ferma d’aquesta agressió
masclista que hi ha hagut avui a Campos, desitjar que aquesta
dona es pugui recuperar, aquesta dona de 44 anys, i no oblidar
que aquesta dona ha estat víctima per ser dona, ha estat víctima
d’una agressió masclista.

Agrair també a la consellera la seva petició  de
compareixença i per explicar d’una forma tan clara i concreta
aquí quin és el seu pla d’acció, quines són les seves propostes
i objectius per a aquests quatre anys.

Partim, com vostè deia, de la base que ens dóna haver
gaudit d’una legislatura 2015-2019, que ja va ser progressista
i que va assentar les bases per, una vegada recuperats alguns
dels drets que ens havien tret, començar a millorar i ser
capdavanters en algunes coses. No va ser fàcil redirigir la
situació el 2015, està clar, és important recordar que per mor
d’un govern del PP, el que ens va precedir, els ciutadans de
Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera havien
perdut un dret tan bàsic com és el dret a la sanitat universal,
aquest dret que ara la companya, diputada de VOX, ens ha
recordat que per a ells no és un dret universal i que hi ha
ciutadans, persones, éssers humans que són de primera i de
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segona i que no tots tenim aquest dret a ser atesos per la
sanitat pública.

També havíem de pagar per coses tan bàsiques com tenir
una targeta sanitària, pagàvem més per anar en cotxe a un
hospital que, per exemple, per aparcar al centre de la ciutat. I
el que jo consider més sagnant, que és que els nostres majors
arribaven a prescindir d’alguns dels seus medicaments per les
injustes mesures de copagament, és important recordar d’on
venim per entendre el que hem fet i saber tot el que podrem
fer durant aquests quatre anys.

I com deia, ara que ja hem solucionat aquesta primera
situació, podem ser capdavanters en temes que vostè parlava,
com la promoció d’hàbits saludables, la lluita contra l’estigma
que suposen les malalties relacionades amb la salut mental, és
un tema molt important i que cada vegada afecta més persones,
o situar el pacient al centre de l’estratègia de la conselleria, el
pacient sempre ha de ser, entenem nosaltres, el centre d’una
estratègia, envoltar-se per ell.

Sobre aquest darrer tema m’agradaria demanar-li quines
estratègies tenen previstes per ampliar el programa del pacient
actiu i com aquest programa es pot relacionar amb una millora
de la qualitat dels pacients crònics de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Fernández, per les seves paraules i el seu
suport.

El programa del pacient actiu, com deia, és un programa
que es va començar a posar en marxa fa dos anys, seleccionant
les malalties més freqüents, com són la diabetes, l’EPOC, la
malaltia pulmonar obstructiva crònica i altres patologies que
tenen prou prevalença o són les més prevalents, i hem
començat per aquestes.

Treballem de manera conjunta amb altres entitats que tenen
a veure amb escoles de salut a nivell nacional, hi ha un
projecte a nivell nacional també. I el que em sorprenen cada
dia són els resultats, els mateixos pacients actius ens
reclamaven, ens deien que, per favor, que no es retallàs, que
s’impulsàs, que s’apostàs per aquest projecte, perquè realment
és de moltíssima ajuda.

Per tant, incorporarem més situacions clíniques, jo, avui,
per exemple, com deia abans, he estat a una sessió, a un
congrés de migranya i t’adones que la migranya doncs és un
dels problemes que afecta moltíssima població i es tracta de
mal, i també treballar el dolor crònic i, per tant, els he animat
que s’impliquin també en el Projecte del pacient actiu, i així
cada vegada més.

I amb això vull agrair a les associacions de pacients de
moltíssimes malalties o  situacions que al final el que ens
diuen és que no és tan important la malaltia en si perquè les
necessitats són molt semblants, és pràcticament el mateix
suport el que necessita un pacient diabètic, qualsevol persona
que té una malaltia crònica necessita un suport prou semblant.
Per tant, impulsarem aquest projecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, només acabar i donar les gràcies als professionals
sanitaris els quals, més enllà de les dificultats del dia a dia,
que hi són i seguiran tenint, encara que poguéssim fer tota la
inversió del món seguirien tenint moltes dificultats, ells es
deixen la pell pels seus pacients, sempre van una miqueta més
enllà, i bé, a la fi, el seu servei, el servei que ens donen és la
vida i és un dels serveis més importants que una administració
pública pot donar.

I agrair als professionals de la seva conselleria la feina que
fan cada dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Bé, per acabar, agrair als diputats aquestes tres hores quasi
de compareixença voluntària que han estat, que han aportat,
que nosaltres prenem nota de moltes de les seves propostes,
sobretot les seves propostes per intentar canalitzar-les; que
sempre ens trobaran per donar totes les explicacions que
considerin oportunes.

I disculpar-me si no he pogut contestar algunes preguntes
i també disculpar-me perquè, és clar, els grups més petits és
vera que inicialment hem fet un debat més intens amb el Partit
Popular, ara ja que hem fet aquesta primera dinàmica, doncs
intentaré moderar les meves respostes al principi per poder
atendre totes les seves qüestions d’una manera més repartida.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha qualque grup que tengui disposició de temps que
vulgui fer una darrera intervenció?
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Si em queden segons, sí, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li resta un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Quan diguis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Com no pot ser d’una altra manera,
manifestam la nostra condemna als fets  que s’han produït,
d’una agressió a la dona de Campos, pel que diuen els mitjans
de comunicació, per la seva parella, pel seu home. Queda
molta feina per fer, m’agradaria que aquesta comissió
manifestés la seva condemna, crec que ho hem fet tots els
grups, en tot cas, no volia que el nostre grup parlamentari
quedàs fora.

I aprofitar els segons que em queden també, amb menys
importància del que acab de dir, per reconèixer i felicitar que
es faci un centre de Sant Joan de Déu a Inca, és necessari;
l’especificitat que té aquest centre a Catalunya i també té a
altres indrets d’Espanya fa que sigui evidentment necessari i
un referent. Per tant, reconèixer aquesta tasca concertada per
la qual apostam i també suportam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, una vegada acabat el debat... ah, disculpes,
Sra. Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Si, creo que yo no, por un descuido no lo he hecho, y yo
también me adhiero a esta condena de este asesinato terrible
que hemos sufrido en Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, jo crec, idò, que tenim unanimitat i que tota la
comissió manifesta la seva condemna.

Una vegada acabat el debat, agrair el bon to per part de tots
els diputats i diputades i agrair també la presència de la Sra.
Consellera, na Patrícia Gómez, i a tot el seu equip per la seva
predisposició.

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