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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, Maria Esperança Sans, d’Unides Podem, substitueix
Antònia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

Compareixença RGE núm. 2086/20, de la consellera
de Salut i  Consum, Sra. Patrícia Juana Gómez i Picard,
sol·licitada pel procediment d’urgència per una cinquena
part dels diputats de la Comissió de Salut, adscrits al
Grup Parlamentari Popul ar, per tal d’explicar la
contractació per part de l’ib-sal ut de metges sense la
titulació requerida.

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 pel procediment
d’urgència per una cinquena part dels diputats de la Comissió
de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 2086/20, per tal d’explicar la contractació
per part de l’ib-salut de metges sense la titulació requerida.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada del Sr. Miquel
Caldentey i Tous, gerent d’Atenció Primària; del Sr. Pedro
Macías i Rodríguez, cap de gabinet; de la Sra. Olivia Navarro
i Martín, cap de premsa; de la Sra. Miriam Muñoz i Resta,
assessora parlamentària.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer una exposició
oral per un temps màxim de trenta minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Per
començar vull donar les gràcies a les persones que
m’acompanyen avui, comparesc una vegada més per donar
explicacions a instàncies del Grup Popular.

Crec que la meva trajectòria ja de quatre anys i mig
demostra que no tenc cap inconvenient a venir aquí, quasi és
un agraïment avui especial poder dedicar dues hores a no
parlar del coronavirus. Crec que... també ho hem fet a petició
nostra quan ho hem considerat urgent o necessari, però avui sí
que és cert que la justificació d’aquesta urgència em sobta un
poc; diu: “la notícia apareguda als mitjans de comunicació el
diumenge 2 de febrer en relació amb què l’ib-salut ha
contractat metges sense tenir la titulació requerida”, i supòs
que es refereix a un article que deia que “Salut admet que
estaria contractant facultatius formats fora d’Espanya en

procés d’homologació del seu títol d’especialista per fer
substitucions a primària”.

Aquest tipus de contractacions de metges... als quals
anomenam metges en situació especial, es fan -es fan-, però
no només a Balears, sinó a totes les comunitats autònomes
des de fa més de vint anys.

Tots els metges que fan feina a la sanitat pública de les
Illes Balears són llicenciats en Medicina i Cirurgia i estan
col·legiats a un col·legi oficial. Per treballar a la sanitat
privada n’hi ha prou amb aquests requisits: ser titulat en
Medicina i Cirurgia i estar col·legit. Per treballar a la sanitat
pública, des de l’any 1995, a més, és necessari tenir una
especialitat, és a dir, quatre anys en formació. En qualsevol
cas, jo diria que són metges titulats.

A l’any1997, 1998 es comencen a contractar en el sistema
sanitari públic de tota Espanya metges que es troben en una
situació... en aquesta situació especial. Per què? Perquè la
prioritat és poder garantir l’assistència sanitària a la població,
i els diré els quatre criteris que es consideren quan parlam de
metges en aquesta situació.

Un, no tenir la nacionalitat espanyola malgrat tengui
l’especialització. Per fer feina a la sanitat pública necessites
tenir la nacionalitat espanyola; a la privada, en canvi, no és
necessari.

També pot ser, un segon cas, que és un metge que exercia
abans de l’any 1995, són espanyols, exercien la seva professió
quan va canviar aquesta legislació i, per tant, a molts se’ls va
habilitar a partir d’aquell... o sigui, en aquell moment.

També, un tercer cas, seria un metge estranger que no té
l’especialitat, però que exerceix a la sanitat pública.

I un quart cas, un metge que està tramitant l’homologació
de l’especialitat, és a dir, que es troba a l’espera de la
resolució d’un tràmit administratiu, tenen l’especialitat feta al
seu país d’origen i es troben a l’espera d’aquest tràmit de
resolució administrativa.

En aquest darrer, quart supòsit, el títol de Medicina
l’homologa el Ministeri d’Educació i l’especialitat en
Medicina l’homologa el Ministeri de Sanitat. El temps
aproximat per obtenir una homologació és de quatre a sis anys.

Això vol dir que podem tenir metges que esperen fins a sis
anys, o fins i tot diria que algun més, no els podem contractar
si manquen professionals? Per això parlam de metges en
situació especial. És una pràctica que es fa des de fa dècades
a totes les comunitats autònomes governades per qualsevol
partit polític. No és la situació ideal, però sí és necessària. Per
què? Perquè, a més, hem de garantir un dret fonamental que és
el dret a la protecció de la salut que reconeix l’article 43 de la
Constitució Espanyola.

A més la Llei general de sanitat, promoguda per un govern
socialista a l’any 1986, té per objecte la regulació de totes les
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accions que permetin fer efectiu aquest dret a la protecció de
la salut, i diu totes les accions.

A l’any 2007, o sigui fa 13 anys, el Ministeri de Sanitat va
fer un estudi sobre les necessitats d’especialistes al Sistema
Nacional de Salut. Al mateix any la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca constatava la manca de professionals
metges i es va plantejar cercar vies alternatives per cobrir
aquesta manca de professionals. Per tant, si una cosa queda
clara és que el problema no és nou.

Continuam parlant de l’any 2007, el Ministeri de Sanitat va
presentar una sèrie de propostes per fer front al dèficit de
professionals, entre les quals incentivar l’oferta de places de
metges interins residents en aquelles especialitats
deficitàries. 

Ahir ho comentava al Parlament, el que sí hauríem de tenir
sempre clar, quan gestionam la sanitat pública, és que les
decisions tenen efecte a mig i a llarg termini, com és el cas de
reduir el nombre de metges especialistes, ara ens trobam,
doncs, que tenim menys metges que en aquell moment.

Una altra mesura era posar en marxa un procediment
excepcional per tramitar amb major agilitat la incorporació de
professionals estrangers al nostre Sistema Nacional de Salut.

És cert que la medicina i el nombre de metges
especialistes..., ara ens trobam, -ara els pos un exemple i no
està al guió-, enguany 7.000 metges han quedat sense poder
accedir a una plaça de MIR, metges que han acabat la seva
formació..., -7.000, 7.000, 7,000, a tota Espanya- han fet els
sis anys de Medicina i no hi han pogut accedir perquè no...
perquè les places MIR es cobreixen totes, però hi ha més
metges que surten de les facultats que places MIR al sistema,
que es puguin oferir.

És clar, quan aquesta situació que es va produir, també es
produïa als anys vuitanta i busques, noranta, suposava molts de
candidats per examinar-se per a poques places i es varen posar
mesures restrictives a persones que venien de fora. Ara crec
que hem de pensar en uns altres termes, però fins i  tot les
societats científiques..., és a dir, són molt escrupoloses a
l’hora d’insistir que contractem metges amb l’especialitat,
com no pot ser d’altra manera; però crec que són mesures que
s’han de flexibilitzar en funció de l’època, perquè després als
anys dos mil doncs és veritat que hi ha hagut suficients places
MIR pràcticament per a la totalitat dels alumnes estudiants de
Medicina, pràcticament per a la totalitat.

Bé, idò... és veritat que en aquell moment ja Elena Salgado,
en aquell moment ministra de Sanitat, va agilitar un
procediment entre el Ministeri d’Educació i el Ministeri de
Sanitat per homologar aquests títols de metges estrangers,
parlam del 2007, fa..., és un tema que fa 13 anys que està en
marxa.

Fent història i memòria, en aquella època, fins i tot una
mica abans, a l’any 2005 governava el PP en aquesta comunitat
autònoma, la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca va fer

94 contractes a metges que no reunien alguns dels requisits
esmentats. Evidentment, per què ho va fer? Per garantir
l’assistència sanitària de la població, parlam del 2005.

Tornam al present, el sistema de salut, al Sistema de Salut
de les Illes Balears tots els metges tenen el títol de Medicina
General i Cirurgia i en determinats casos es troben pendents
del tràmit administratiu d’homologació de l’especialitat, i
nosaltres insistim al ministeri perquè agiliti totes aquestes
situacions administratives, de la mateixa manera que vàrem
demanar durant el govern del Partit Popular, fa dos anys, que
no s’aprovaven noves unitats docents, no hi havia manera
d’entendre el criteri d’aprovació de noves unitats docents.
Vaig estar dos anys parlant amb els directors i el secretari
general d’aquell moment i a mi no m’aclarien com
s’acreditaven les unitats docents. Finalment vaig saber que
s’acreditaven per ordre alfabètic. Ara imaginin, per exemple,
no per ordre d’entrada de sol·licitud de les comunitats
autònomes, sinó imaginin oftalmologia, doncs bé, doncs
encara és a la cua.

Aquest Govern, el Govern de Pedro Sánchez, va agafar
totes les sol·licituds de noves unitats  docents que teníem
demanades de les comunitats autònomes per posar d’ordre, i
l’any passat es varen resoldre 500 i busques d’unitats docents
noves a tota Espanya; són llocs on es poden formar metges
especialistes, i a la convocatòria d’enguany, per exemple, en
aquesta comunitat autònoma, per aquest motiu també, s’ha
augmentat molt el nombre de places ofertes. Això voldrà dir,
a llarg termini, que d’aquí quatre o cinc anys aquests metges
acabaran la seva especialitat i els tendrem disponibles.

Com deia, és cert que es fan aquest tipus de contractacions
per cobrir guàrdies, vacances de Nadal, d’estiu, e tc., en
èpoques de gran dificultat per cobrir o per trobar substituts. La
Llei general de sanitat estableix que en circumstàncies
extraordinàries es pot justificar la contractació d’un metge no
especialista quan es produeix mancança absoluta
d’especialistes. I és el cas actual, actual des de fa més de 20
anys. Aquest tipus de contractacions es produeixen a partir de
l’1 de gener de l’any 1995, quan va entrar en vigor el requisit
d’ostentar el títol de metge especialista.

A les Illes Balears hi ha mancança de metges en
determinades especialistes, així com a la resta del país. I, per
una altra banda, la nostra obligació com administració sanitària
és donar assistència.

En la mateixa línia es manifesten nombroses sentències
del Tribunal Suprem, aquestes sentències citen expressament
la Llei general de sanitat, quan diu el que acab de comentar,
sempre per garantir el dret a la salut que està recollit a la
Constitució Espanyola.

Després, com he dit un poc aquests dies, s’han posat
moltes mesures en marxa per atreure professionals, per
fidelitzar professionals i per estabilitzar professionals, però
és molt important posar-les totes damunt la taula i aquí sí que
els agraesc qualsevol proposta que nosaltres puguem traslladar
al ministeri, tot i que no sigui competència nostra; per
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exemple, flexibilitzar l’horari de les persones que es jubilen
o majors de 65 anys, és una mesura que nosaltres hem
proposat des d’aquesta comunitat. Tal vegada professionals
metges i d’altres sanitaris que ens faran falta també a qualsevol
moment, puguin cobrar la pensió i una altra part proporcional
d’una jornada, de fer mitja jornada, que es pugui fer una
jornada parcial. Per exemple és una mesura que hem posat, o
jubilar-se més tard dels 75 anys. I les oposicions, com ja
saben, per a nosaltres fonamental; la passada setmana mateixa,
dissabte passat, es varen examinar metges de ginecologia i
obstetrícia i infermeres de salut mental.

Les places MIR han passat, només de primària, han passat
de 33, que vàrem oferir l’any passat, a 50, que oferim enguany,
pràcticament hem duplicat des de l’any 2018 a ara. I sobre
aquest aspecte vull afegir també unes dades, perquè de
vegades, és vera, quan parlam de metges en general, on tenim
més metges en aquesta situació especial és a primària, i
perquè tenguin unes dades que em semblen significatives, ja
que en disposam: en els darrers 5 anys, 107 metges de família
han acabat l’especialitat aquí a la comunitat autònoma: 62 es
varen quedar a Atenció Primària de Mallorca de 107; 26 es
varen traslladar a l’atenció hospitalària, és cert que també
metges de família, quan acaben la seva especialitat,
prefereixen o escullen treballar a les urgències dels hospitals
i, per exemple, doncs 26 d’aquests 100 es varen traslladar; 2
s’han traslladat al 061. És a dir, de 107, 90 han quedat a
treballar al Servei de Salut.

Com a conclusió, la Conselleria de Salut ha de garantir
l’assistència sanitària. A les Illes Balears i a la resta del país
hi ha mancança de determinats metges especialistes. És un
plantejament que s’ha expressat en el Consell Interterritorial,
des que jo com consellera ho hem plantejat moltíssimes
vegades. El Govern de Pedro ha fet un grup..., hi ha diferents
grups, un d’específic per estudiar la situació de manca de
metges en el nostre país.

Una altra cosa seria que la Constitució Espanyola reconeix
el dret a la protecció de la salut, a l’article 43; la Llei general
de sanitat estableix que es poden contractar, quan hi ha manca
d’especialistes està justificat contractar metges no
especialistes, i així també es manifesten diferents sentències
del Tribunal Suprem.

I els faig un darrer comentari. En els temps que vivim, es
demostra la necessitat de tenir un bon sistema sanitari, amb
una capacitat de resposta eficaç, eficient, nodrit de
professionals qualificats i suficients en nombre. No ens
podríem perdonar mai que un pacient es quedàs sense atenció
per no haver contractar un metge en aquesta situació, o per no
tenir la nacionalitat espanyola, o perquè estàs pendent d’un
tràmit administratiu. I el que trobam important i hem de
garantir és aquesta atenció sanitària amb professionalitat, amb
molta professionalitat, està clar que sí, i que els ciutadans es
puguin recuperar el més aviat possible.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió  o si podem continuar. Molt bé,
podem continuar.

Per tal de formular preguntes i observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de 15 minuts cadascun. Pel Grup Parlamentari Popular,
en primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda consellera i
benvingut tot el seu equip. En primer lloc, des del Grup
Parlamentari Popular volem que quedi constància que hauríem
preferit que avui comparegués en aquesta comissió per tal
d’explicar les mesures i protocols que se segueixen a la
Conselleria de Salut davant l’increment de persones infectades
per coronavirus.

És cert que la nostra petició de compareixença va entrar
per via d’urgència, també la seva del coronavirus, i no hauríem
posat cap impediment en ajornar la nostra compareixença, que,
tot i ser un tema important, avui era prioritari que donés
explicacions sobre el COVID-19. He d’afegir i informar que
hem presentat un escrit a la Mesa pel qual sol·licitam que,
atesa la preocupació generada en relació amb l’epidèmica del
coronavirus i amb la voluntat que es doni la màxima
informació i es tranquil·litzi la ciutadania, consideram del tot
necessari que el Govern doni una informació completa a la
cambra de la situació en la que es troben les Illes Balears en
relació amb aquest assumpte, i sol·licitam de la Mesa
d’aquesta comissió que atengui la petició del Partit Popular.

Aprofitam per demanar-li, Sra. Consellera, que la setmana
que ve comparegui per donar explicacions pertinents d’aquesta
epidèmia. Vagi per endavant el suport del Partit Popular a les
mesures que s’hagin de prendre per fer front a aquesta
epidèmia, tant mesures econòmiques, socials, com sanitàries,
tendrà sempre el nostre suport.

Dit això, entrant al tema que ens ocupa avui, sobre
contractació de metges sense títol homologat per part de la
Conselleria de Salut, com tots saben, des de la normativa del
1995, i com bé ha explicat la consellera, amb l’homologació
d’Educació els professionals poden exercir com a metges de
família en el Sistema Nacional de Salut, però no com a
especialistes. Per poder exercir com a especialista és
necessari tenir l’homologació del Ministeri de Sanitat. 

El passat 2 de febrer, el Diario de Mallorca publicava que
“el ib-salut reconoce que emplea médicos sin la titulación
requerida”. Segons declaracions als mitjans de comunicació,
afirmen que contracten metges sense titulació  homologada
per fer substitucions a primària.
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Li hem demanat per escrit quants metges tenen en aquesta
situació a Balears i encara esperam la resposta. Li tornam
demanar, Sra. Consellera: quants metges sense títol
homologat té contractats a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? Ens ha parlat de les dades del 2005, però no ens
ha aclarit, a dia d’avui, el 2020, quants en tenim?

Ja sabem que la llei preveu excepcions i que, en cas de
situacions de gran necessitat assistencial, es poden contractar
metges que estiguin en tràmit d’homologar el títol, sempre
que la contractació sigui temporal. Per tant, gran necessitat
assistencial i contractes temporals.

Vostè, amb aquestes contractacions, reconeix que tenim
l’atenció primària saturada i que de manera recurrent fa
contractes precaris. Vostè contracte metges sense títol
homologat, emparada en la llei, sí que és veritat, però no
deixen de ser contractes temporals i de dubtosa regularitat.
L’excepció vostè la té per norma, vostè, que ahir en el P le
treia pit d’haver millorat la situació laboral dels professionals
sanitaris.

Per una altra banda, com he dit, amb l’homologació
d’Educació els professionals poden exercir com a metges de
família, però no com a especialistes, i des de la conselleria
afirmaven a la premsa que únicament contracten metges sense
titulació homologada per fer substitucions a primària. Ens ha
tornat enganyar, perquè vostè va contractar un oncòleg sense
titulació homologada, un metge que no està col·legiat al
Col·legi de Metges de les Illes Balears, i volem saber si el
tenia contractat per a atenció primària i exercia d’oncòleg o si
directament el tenia contractat com a especialista, quin tipus
de contracte tenia aquest metge, de quina durada?

I amb això no posam en dubte la professionalitat ni la
formació d’aquest metge, ara bé, la normativa hi és per
complir-la i, en aquest cas, existeixen presumptes
irregularitats.

Necessitam respostes clares, com he dit m’ha donat les
dades del 2005, però necessitam les dades dels darrers anys
i d’enguany. Quants metges hi ha contractats a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera sense títol homologat?

Quants d’aquests metges exerceixen d’especialistes i a
quines especialitats?

Per què ha contractat un metge sense títol homologat i el
té exercint d’especialista a oncologia de Can Misses?

Quin tipus de contracte li han fet, de quina durada?

Quants metges sense títol homologat té exercint de
pediatria a les Illes Balears?

I, finalment, si la llei permet contractar metges sense estar
col·legiat a cap col·legi oficial de metges d’Espanya o de
Balears.

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació per part de la representant del Govern, la Sra.
Consellera té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que vull dir és que un
metge que es troba en una situació especial no és un metge de
segona ni de tercera divisió , hem d’anar molt alerta i ser
respectuosos perquè són persones que tenen el seu títol
homologat com a metge de cirurgia... o si... el títol de
medicina i cirurgia general en aquest país, i després han fet
l’especialitat en el seu país i es troben pendents d’un tràmit
administratiu, que és el cas d’aquest metge.

No m’agrada donar dades particulars, és vera, de les
persones, no sé si és perquè som professional sanitària i
procur no donar mai detalls, però entenc que s’han fet una
sèrie d’acusacions sobre un metge que treballa a l’Hospital
d’Eivissa que són totalment injustes.

Primer, ja dic, primer, és un metge que està col·legiat, o
sigui, s’ha d’estar col·legiat, perquè, si no, no podria ni
receptar; vostès saben que per receptar, per exemple, s’ha de
posar el número de col·legiat, si no, no es pot fer una recepta,
per tant, els metges han d’estar col·legiats. Aquest metges es
troba pendent de la seva col·legiació, igual a hores d’ara ja
està feta, a Balears, estava col·legiat a Madrid, però està
col·legiat, estava col·legiat a Madrid i ha de passar aquesta
col·legiació a Balears; és cert que són tràmits que s’han de fer
però que de vegades els professionals ens despistam o per la
raó que sigui, se’l va avisar que s’ha de col·legiar a Balears i
ell estava col·legiat a una altra comunitat autònoma, i sí, s’ha
d’estar col·legiat per poder fins i tot prescriure.

Després, el tipus de contractes que es fan són contractes
eventuals, no podem donar una interinitat, els contractes
eventuals poden ser de diferents mesos, desconec en aquest
moment de quants mesos es tracta, però, com dic, -i vostè ho
sap- o sigui la situació de determinades especialitats doncs fa
que sigui necessari donar aquesta atenció, i parlam
d’oncologia; hem pogut aquesta setmana mateixa, a dia 1 de
març, incorporar una oncòloga amb tots els papers en regla,
formada a Espanya en l’especialitat d’aquí. Però això no
sempre és possible, no sempre és possible i prioritzam
l’assistència.

Llavors, entenem que, en aquest cas, per exemple, d’aquest
professional, doncs s’està pendent d’aquest tràmit
administratiu, que des que es va incorporar, doncs, imagini’ns,
si han de passar sis anys què fem: no el contractam a Eivissa
o on sigui per a no donar assistència perquè resulta que està
pendent d’un tràmit administratiu? Doncs, tenim l’obligació
com a administració d’agilitar aquests tràmits, això sense
dubte, però no depèn de Balears, depèn d’Espanya. I també hi
ha..., doncs supòs que entenc que deuen tenir els seus criteris
a l’hora de prioritzar.
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Vostè em parla de contractes precaris, jo li deia ahir, Sra.
Diputada. Perquè fer contractes de dilluns a divendres i per a
no pagar els caps de setmana, això no hi ha res més precari que
aquesta situació, i jo tenc molts de companys metges que
vivien aquesta situació quan jo era infermera del centre de
salut a la legislatura 2011-2015, en què governava el Partit
Popular en aquesta comunitat autònoma. Per tant, contractes
precaris són contractes eventuals, que n’hi havia a l’any 2015
una barbaritat de contractes eventuals, que aquestes persones
sumaven contractes eventuals un rera l’altre, d’aquests
eventuals n’hem fets 1 .500 els quals ja són interins a dia
d’avui. Això és regularitzar la situació, això és no només
estimar els professionals, sinó valorar-los i donar-los una
estabilitat que és imprescindible.

A dia d’avui ens adonam i ens n’adonarem més encara
perquè des que començam a haver d’aïllar professionals, per
exemple, pel coronavirus, doncs, la veritat, ens adonarem de
la necessitat que tenim de professionals, i és una situació que
passarà, segur que passarà.

Després tenim, vostè em deia, ara parlam del coronavirus,
jo encantada de parlar del coronavirus, n’estic empapadíssima,
no necessitaria ni venir amb papers, puc parlar del que vulguin
de coronavirus avui, però, és clar, m’és igual, del que em
diguin que vengui a parlar en parl, no tenc cap inconvenient.

I jo crec que ho vaig dir ahir al Ple i ho dic contínuament,
estic orgullosa d’aquest Sistema Nacional de Salut que la
fortalesa que cada comunitat autònoma pugui prendre
decisions es faci de manera coordinada amb el ministeri, sigui
quin sigui el color polític de les comunitats autònomes. I no
em cansaré de repetir-ho, perquè estic encantada, som la
primera que si he de cridar el conseller de Madrid, que és del
Partit Popular, el Sr. Enrique Ruíz, el cridaré per veure com
han fet determinades coses, aquesta és la fortalesa de la
política, així hem de fer feina. I agraesc moltíssim que em
digui que ens donarà suport en les decisions, perquè crec que
així donam aquesta imatge.

Però, és clar, el ministre ahir ho deia, tant de bo que
existeixen les comunitats autònomes!, ens deia ahir a la
interterritorial, que en farem una cada dia, a les vuit del vespre,
tant de bo que existeixen! Per què? Perquè és impossible que
jo sàpiga el que passa a un hospital, a una residència, a un
centre, hi ha tanta d’informació que tant de bo que existeixen
les comunitats autònomes i la sanitat està descentralitzada,
això sí, amb aquest paper coordinador del ministeri.

Vostè ha fet un comentari que, segur que ho sap, però m’ha
semblat sentir que deia que només podien fer feina a primària
perquè la resta són especialistes. Això m’agradaria que la
premsa ho reculli, perquè per a mi no hi ha més especialista
que un metge de família, els metges de família són... de
família i comunitària, tal vegada jo he agafat malament, però
que són especialistes, que de vegades hi ha aquest concepte
que en els centres de salut els metges no són especialistes i en
els hospitals sí; els metges de primària són metges
especialistes i, a més, diria jo que dels millors especialistes,
perquè només en entrar per la porta ja saben què té el pacient,

la majoria de vegades amb pocs mitjans diagnòstics. Per tant,
el meu reconeixement a tots els metges de família, que quedi
molt clar que són grans especialistes.

Aquí n’hi ha uns quants, per cert, n’hi ha dos.

I després què més em deia? Això, no li  anava a donar
detalls, però crec que, bé, la situació, com, a més, ha fet
acusacions a aquest pobre metge que fa d’oncòleg a Eivissa,
doncs crec que sí que era necessari donar qualque dada
personal, per la qual cosa li deman disculpes si m’he entremès
en la seva vida privada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té  la paraula la
Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta, gràcies per ser aquí, Sra. Consellera
i el seu equip, crec que és d’agrair ateses les circumstàncies.

Vull començar dient que la diputada que sol venir a aquesta
comissió és Antònia Martín i que ella té molt més
coneixement que jo en aquests assumptes, però bé, aquí som.

Abans de començar amb les preguntes que teníem un poc
preparades, sobre el tema del coronavirus el nostre grup
tampoc no tendria problemes que se’n parlàs, però, bé, crec
que des de la conselleria s’han donat múltiples rodes de
premsa per informar d’aquest assumpte i crec que es
continuaran fent, és a dir, d’informació crec que n’hi ha prou,
però cap problema.

Igualment, m’han comentat que s’havia registrat la petició
de compareixença sobre aquest tema del coronavirus ahir,
però crec que la Mesa, on el Partit Popular té representació,
doncs, en cas que s’hagués volgut alterar l’ordre del dia, crec
que tenia la potestat... per informar..., sí,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, avui s’ha alterat l’ordre del dia d’una comissió i tampoc
no ha passat res. Però bé, és igual.

Dit això, el nostre grup no tendria problemes per parlar-ne,
sobretot perquè ahir vèiem titulars com “les retallades i les
privatitzacions del Partit Popular tensen la sanitat pública”,
com, per exemple, de la comunitat autònoma de Madrid, on hi
ha falta de personal, material i seguretat davant el coronavirus;
jo crec que són titulars que reflecteixen la importància de la
presa de decisions i com repercuteixen en la societat aquests
tipus de decisions.

I en aquest cas, que encara que sembla que no té relació,
nosaltres pensam que sí que té relació perquè parlam que es
posa en qüestió una decisió, que ja ha comentat la consellera
que no és ideal però que és necessària per tal de poder
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assistència sanitària als pacients, amb les circumstàncies que
vivim aquests dies crec que és un tema per reflexionar-hi.

El que m’agradaria demanar-li, per una part, és si tenen
previst qualque tipus de contractació especial a curt termini
per la crisi del coronavirus.

Per altre costat, m’agradaria que pogués tornar explicar,
perquè crec que ja s’ha explicat molt bé tot aquest tema, però
si, per una part, suposa qualque risc per als pacients el tipus de
contractació de metges i metgesses que es du a terme a l’ib-
salut; i si es pot garantir, des de la conselleria, que l’ib-salut
ha complert la legalitat vigent en la contractació de metges i
metgesses.

I per altra part, vostè també ha comentat tot el tema que
l’actual..., bé, l’executiu de Pedro Sánchez doncs havia fet tota
una sèrie d’iniciatives per tal d’agilitar aquesta situació,
m’agradaria també si ens podria comentar una mica més les
perspectives d’agilitació que creu que hi haurà a partir del
moment actual.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies. Sra. Diputada, és cert que en relació amb el
coronavirus avui mateix, precisament per mor de la quantitat
d’informació que surt de múltiples administracions, hi havia
molts dubtes, ens telefonaven per intentar resoldre multitud de
dubtes de tots els sectors i de tots els àmbits, i hem decidit fer
la roda de premsa a la una i mitja per intentar clarificar, no sé
si ho hem aconseguit o no, però la intenció era aquesta.

Reforços per al coronavirus se n’han fets a epidemiologia,
se n’han fet al 061, sobretot, el qual continuarem reforçant
perquè hi ha dies..., bé, quan va sortir el brot del nord d’Itàlia
sobretot, però ara també amb el tema d’Espanya, de la situació
d’aquestes tres comunitats autònomes on tenen una situació
molt distinta de la nostra, amb molts de casos, doncs hi ha un
volum de telefonades molt important les quals ha de poder
absorbir el 061, i ahir mateix vàrem donar l’ordre de reforçar
amb les persones que siguin necessàries per poder donar
resposta.

Aquests són els sectors que en aquests moments es fa més
feina, perquè no hem d’oblidar que tenim 16 pacients, dels
quals 8 es troben a domicili.

I a atenció primària, per poder atendre aquests pacients a
domicili, les unitats d’atenció al coronavirus, doncs també hi
ha 8 unitats a Mallorca, 4  a Eivissa, 4 a Menorca i 1 a
Formentera per poder atendre, i els equips estan formats per
metge, infermera, conductor i vehicle per poder anar als

domicilis i fer l’atenció domiciliària, aquests són els reforços
a dia d’avui.

El risc..., jo també... ara aquests dies dic, perquè també és
vera que hem d’evitar si un professional a un moment donat té
una actuació que no és del tot correcta, o per manca de mitjans
o per una decisió que pren, jo crec que els professionals mai
no s’han de criminalitzar, nosaltres sempre diem que el risc
zero no existeix i que, evidentment, dins un món sanitari, un
entorn sanitari totes les decisions que es prenen habitualment
hi ha diverses persones implicades que sempre permeten
detectar que la decisió no és correcta del tot, però de vegades
un professional mateix pot cometre una errada i, per tant, per
exemple, contagiar-se del coronavirus, però ni hem de
criminalitzar el professional, perquè som humans i ens podem
equivocar, i s’ha de donar tot el suport que es pugui sempre
des de les administracions. Per tant, risc no n’hi ha, ni n’hi ha
hagut en aquest sentit amb els metges que es poden trobar en
aquesta situació especial i molt manco per als pacients.

I l’ib-salut acompleix en el sentit que li deia, és que hi ha
moltes sentències del Tribunal Suprem que diuen que sí que
ens podem basar en la Llei general de sanitat, on diu que, quan
hi ha manca de metges especialistes, doncs podem contractar
metges especialistes, però sense la titulació encara
homologada aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, consellera, sap que he
demanat una compareixença de vostè, vostè també, pel que sé,
no he trobat el document, però sé que ha demanat la
compareixença voluntària i, per tant, no entraré en la
qualificació de la Mesa, qui havia d’anar abans, el que sí sé és
que és important que ho faci, perquè, independentment de la
roda de premsa que vostè fa diàriament per informar l’opinió
pública i els mitjans de comunicació, que em sembla
necessària, important i encertada, en aquesta seu parlamentària
és important que coneguem de manera transversal tota l’acció
del Govern a tots e ls àmbits de les conselleries que és
competent per prendre mesures amb les federacions
esportives, amb els treballadors públics, amb la xarxa de
transport públic, etc., per això nosaltres la demanàvem.

Avui de matí hem anat a un programa de ràdio i
evidentment la inquietud de molts de nosaltres i de la mateixa
radio i televisió pública era que apareixia informació i ens
assabentàvem els diputats de la tertúlia per IB3 Televisió i IB3
Ràdio, era per això. Crec que vostè coneix perfectament sobre
aquesta i em centraré en el motiu de la proposició no de llei
del Partit Popular que presenta avui aquí, sap del suport i de la
lleialtat institucional que he mostrat tant a la nostra presidenta
nacional, al president del Govern d’Espanya com al nostre
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grup parlamentari aquí en el tema de la gestió d’aquest tema,
i fugir de qualsevol alarmisme.

Hi ha coses que estan vinculades, jo li demanaré, per
exemple, el que ha afectat el Mateu Orfila amb el personal
sanitari, si s’han pogut cobrir aquestes baixes accidentals que
s’han produït per mor del contagi del facultatiu.

Si en el cas d’una situació de major augmenten
d’incidència del personal sanitari que té risc, com el pot tenir
qualsevol altre treballador públic, tenim suficient marge de
contractació o de cobrir aquestes places per garantir  els
serveis tant bàsics, com és la programació d’activitat
quirúrgica, etc., programada.

Això és l’únic que li plantejaré, ja que en parlam, del tema
del COVID-19.

Per una altra part, el que ens interessa, jo ja li diré una
cosa, és a dir, quan aquí hi ha un mitjà de comunicació que diu
que la inquietud d’usuaris del servei de salut era que el seu
metge era, i cit textualment el que diu aquest mitjà de
comunicació , “sud-americà”, ja li puc dir que a mi m’és
exactament igual la nacionalitat que tengui, exactament igual;
i és perillós i és important que la informació que traslladem
a la ciutadania no sigui una qüestió de procedència, però sí que
es garanteixi que sigui, és a dir que l’administració de la
Conselleria de Salut tengui molt clar informant els usuaris que
en aquesta s’ha comprovat l’acreditació i la col·legialització
que correspon per exercir a l’àmbit sanitari que pertoca.
Entenc jo que la titulació i la col·legialització  en tema de
medicina i cirurgia és la que pertoca, per tant, no exercirà
l’especialitat si no té l’autorització que pertoca. 

Per tant, entenc que el Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears el primer que també manifesta, em sorprèn
perquè fa, entre cometes, fa manifestacions molt concretes,
que se sorprèn que la conselleria no demani aquest tipus
d’acreditació. Això és el que diu el col·legi en aquell moment,
per tant, el que li preocupava al col·legi oficial era que tal
vegada una altra comunitat autònoma d’on ve aquest facultatiu
estigui inhabilitat i no ho pugui comprovar tal vegada aquí la
conselleria. Jo no sé quin protocol segueixen vostès de
comprovació, però era el que al col·legi li preocupava i
lògicament li pot preocupar a qualsevol usuari o a qualsevol
dels nostres diputats. 

És cert que la llei contempla aquesta excepcionalitat de
contractació, però atès l’historicisme que ha donat vostè de
dades i de dates es converteix en un regularització, és a dir,
s’acudeix a la contractació de personal que encara no té
l’homologació, que pot exercir, però no té l’homologació
d’especialistes i que, a més a més, ens trobam que on es donen
places per cobrir llocs fixos de feina d’aquests facultatius
moltes queden desertes perquè fins i tot..., queden desertes i
no s’han cobert perquè només han aprovat devers 126 o 100
i busques de 200 places que hi havia en aquell moment fixes.

Per tant, tenim un problema de motivació, de capacitació
o de recursos a la Facultat de Medicina o no sé ben bé de què,

però això és realment el problema que es cronifica, és un tema
de funció pública i és un tema evidentment de garantir una
plantilla on la programació de la mateixa activitat de la salut
pública a la nostra comunitat autònoma té això que arrossega.

Per tant, crec que és important aquesta validació, vostè em
confirmarà si es fa o no, de la col·legialització, que estiguin
col·legiats tots i cada un d’ells, vull pensar.

També li demanaré que ens digui quants facultatius es
troben en aquesta situació de..., vostè l’ha qualificada, bé, en
diu metges en situació especial: quants en tenim actualment a
les Illes Balears treballant aquest tema? Més que res per
valorar el que li comentava abans. 

Jo crec que evidentment i presumesc..., que vostè té una
col·laboració conjunta entre l’acreditació, és a dir, el
departament d’acreditació i el col·legi oficial, jo supòs que hi
ha d’haver un protocol de manera que evidentment, a més del
que pugui dir el facultatiu, estigui comprovat. Més que res em
preocupa la inhabilitació, no tant l’acreditació..., la titulació
que això m’imagín que sí ho fan.

Crec que també li he demanar per això, si estam preparats
ara mateix en cas que això pugui augmentar, que hi hagi més
baixes del personal sanitari, tant d’infermeria com de personal
auxiliar com de metges i especialistes, si la tenim..., -sí, ja
queda poc, eh?-...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens hauríem de cenyir a l’objecte de la compareixença, Sr.
Gómez. D’acord? Ho dic perquè al final..., ja sé  que han
començat altres grups, però...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Té tota la raó, té tota la raó, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

... m’ho demanen i també ho trob.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No parlaré més de. COVID-19. De fet, altres que m’han
precedit sí que ho han comentat, però bé, no em contesti al
que no s’ha cenyit a això i ja està, consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Jo sí els vull dir que en qualsevol cas
si tenen... de vegades una participació a un mitjà de
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comunicació  o  necessiten una informació de la qual no
disposin, per favor es posin en contacte amb Miriam,
l’assessora parlamentària, i els la facilitarem en la mesura del
possible a qualsevol diputat, ho dic perquè de vegades doncs
un pot necessitar comprovar o  confirmar una dada, la que
sigui.

És clar, jo estic totalment d’acord amb no estigmatitzar, no
s’ha d’estigmatitzar perquè tenim excel·lents professionals de
procedències diverses de diferents països del món i,
precisament, per millorar aquesta situació de la medicina de
família en aquesta comunitat autònoma, que jo ahir..., o sigui,
ho vaig dir, és públic i no tenc cap inconvenient a reconèixer-
ho, que tenim la ràtio de metges de família més baixa de tot
l’Estat espanyol, i ja veuen que no ho han dit vostès, ho dic jo,
què hem fet per millorar aquesta situació? Bé, primer, per què
ens trobam en aquesta situació tot i que tenim 90 metges més
a atenció primària que el 2015? Doncs, perquè la població ha
augmentat i, és clar, si la població augmenta de manera
important i  després nosaltres o el Ministeri mira
població/metges per 100.000 habitants, doncs, evidentment,
no són suficients els que posam de més per sortir d’aquests
llocs de cua.

Hem fet, però, una nova convocatòria, a mi també em..., bé,
doncs, també m’entristeix quan veig unes oposicions i que no
es cobreixen totes les places com es poden imaginar doncs no
és la situació desitjada i així i tot, crec que no hem d’anar
tampoc a cercar els motius pels quals no es varen cobrir o per
què no varen aprovar aquests metges, però sí que està clar que
era prendre la decisió  i fer una nova convocatòria
immediatament. O sigui, està prevista aquesta convocatòria de
metges de família aviat, el més aviat possible. 

I augmentar el nombre de residents, és que això és molt
important perquè jo segurament d’aquí cinc anys no hi seré,
però..., esper, a aquesta cadira no quedarà res de mi, no m’ho
apuntin, però crec que és molt important que els metges que
començaran ara el maig, els residents que s’incorporin el dia
que sigui del mes de maig, d’aquí quatre anys tendrem doncs
50 metges de família en lloc de tenir-ne 27, que surten, que
acaben. D’aquests 50, si aconseguim que 40 es quedin a
aquestes illes doncs ja serà un nombre de metges major.

També he de dir que, i això sí que em sembla una dada
positiva, cada any es jubilen entre 25 i 35 metges a atenció
primària de Mallorca. És cert que tenc més dades d’atenció
primària de Mallorca, però, perquè es facin una idea, a l’any
2024 hi haurà unes 50 jubilacions, però l’any 2025 n’hi ha 31;
a l’any 2026, 13, i a l’any 2027, 9 jubilacions, és a dir , e l
nombre de jubilacions, perquè hi ha una gran quantitat de
metges que es varen incorporar a un moment determinat, que
es jubilen en aquests moments. Quan es va posar en marxa
l’atenció primària en aquest país, doncs, es varen incorporar
molts de metges que en aquests moments es jubilen; però
arribarà un moment que el nombre de jubilacions també serà
menor. I si, a més, podem fer aquestes mesures més flexibles
de feina doncs seria una bona cosa.

M’han demanat les xifres abans, i perdonin perquè no és
que no tengui..., no tenc cap inconvenient per donar-les, de la
quantitat de metges amb títol..., en aquesta situació especial.
En aquest moment a atenció primària hi ha 156 professionals.
No dispòs d’aquesta dada de Menorca i d’Eivissa de l’any
2015, però si volen que comparem, per exemple, atenció
primària de Mallorca, que sí dispòs d’aquesta dada, a l’any
2015 hi havia 102 metges i l’any 2020, ara, n’hi ha 136; és a
dir, hi ha més metges en aquesta situació especial ara que en
el 2015, però, com veuen, tampoc la diferència no és tan
important, atès el nombre de metges que s’han incorporat,
perquè tenim molts més metges que a l’any 2015. Per tant, en
proporció jo diria que és una situació semblant, que no ens
hem begut l’enteniment, o sigui, que és una situació que es
manté a la majoria dels centres. Alguns els puc comparar i
altres no.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula ara el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que, per una
qüestió d’humanitat, hauríem d’haver posposat aquesta
compareixença, jo no vull pensar la pressió  a la qual està
sotmesa la consellera amb tot el que vivim aquests dies. Jo
crec que és important,  és a dir que a nosaltres ara el que ens
correspon és fer cas i fer el que ens diguin i el que els tècnics
considerin el més oportú en tots i cada un dels moments. Per
tant, si li hagués agraït en circumstàncies normals, li agraesc
per tres, que, ateses les circumstàncies, vostè hagi vengut a
comparèixer avui horabaixa aquí amb tot el moment que ens
toca viure, sense entrar ja tampoc en massa més detalls; però
sí que és vera que, precisament, crec que, pel moment que
vivim, decau el motiu de la compareixença, que és la manca de
titulacions, és a dir, jo crec que ara vivim davant d’un risc que
és que se saturi la sanitat pública, crec que és el gran risc que
tothom coincidesc del coronavirus, que és vera que té un baix
índex de mortalitat, però és vera que el gran risc és de saturar
la sanitat pública, que això ens pot passar, com passa a altres
països, fins i tot ja a altres comunitats autònomes.

Per tant, decauria, perquè si aquesta gent és bona per actuar
a un moment d’extrema necessitat, jo crec que també ho pot
ser per actuar a un moment de normalitat, perquè deu ser tan
metge com un altre, quan del que parlam és de la lentitud de
processos. Jo he quedat escarrufat quan vostè ha dit que a
Madrid la convalidació són processos que duren 4 i 5 anys. És
a dir, no fa molt que la Sra. Pons ens va dur una PNL
precisament on deia que un procés de 2 anys, no sé si se’n
recorda, que un procés de 2 anys per baremar unes oposicions
era excessiu, i tothom hi va coincidir, imagini’s quan són 4, és
a dir, encara ens en duen dos d’avantatge.

Per tant, amb aquesta situació que és extraordinària,
entenem que és extraordinària, és a dir que no s’hauria de
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donar dins una normalitat, però també entenem que no hi ha
altra manera de fer-ho. I especialment també tenint en compte
que la manca de professionals és un fet congènit a la majoria
de comunitats autònomes i que moltes vegades és vera que el
fàcil és dur professionals d’altres països, abans el Sr. Gómez
Gordiola parlava dels que venen de Sud-Amèrica, però crec
que també hem de tenir en compte que des d’Europa, que els
fem un trist favor quan ve un metge de qualsevol país, perquè
a aquest país li ha costat molts de doblers formar aquell metge
i, per tant, molts de doblers, molts d’esforços, el mateix que
els nostres ens costen molt de doblers. I, per tant, hauríem de
pensar que es produeix un buit i que pot passar en
circumstàncies com la que vivim ara a nivell global, a nivell
mundial.

Dit això, res més. Desitjar-li sobretot que li sigui lleu i tot
el suport del món. Jo crec que nosaltres ara no és el moment
d’embussar demanant compareixences, nosaltres ara el que
hem de fer és deixar fer feina, perquè estam convençuts que
darrera té un gran equip tècnic i que prendrem les millors
decisions que puguin prendre a cada un dels moments. I per
tant, donar-li tot el suport del nostre grup i molts d’ànims.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Avui no ens ha fet riure en
aquesta compareixença com l’altre dia, que tots vàrem esclatar
de riure, la presidenta inclosa, però és cert que agraesc el
suport i com dic sempre: tenc el millor equip d’Espanya.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara el torn del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, però no han comparegut. Per tant, passarem al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la
Sra. Pons, per un temps màxim de quinze minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Me’n sobren 14 d’aquests 15.
Aquesta pregunta que ja li vàrem fer en sessió plenària a la
consellera, ens va quedar prou contestat amb les explicacions
més amples que ha donat el dia d’avui.

En qualsevol cas saludar-la a vostè i a tot l’equip i desitjar-
li molta salut sobretot, perquè crec que són moments intensos
i com ens va explicar també ahir, tot i que no podem parlar
d’aquest tema ara encara, esperam que pugin els casos de
coronavirus aquí.

Per cert s’han anul·lat oposicions ens acaben de comentar,
i bé, nosaltres mostram la preocupació. No en parlaré més.

I preguntes que li volia fer a la consellera, moltes ja s’han
plantejat i, com deia, ja ens varen quedar aclarides: el número
de facultatius que es troben en aquesta situació, que ja ho... -
eh?-...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., que ja ho ha dit -a mi no em renyen has dit-, bé, en
qualsevol cas vàrem treure per curiositat una mica què és el
que es necessita per poder exercir com a metge. Entenem que,
efectivament, tenen la titulació del seu país d’origen quan són
estrangers, que no tenen inhabilitació professional, que això
també ha dit que es comprova. I bé, tots els papers en regla, és
que és de caixó que ha de ser així.

I el que sí m’agradaria, és que vostè ha parlat del tema de
les persones jubilades, dels professionals jubilats, que una
possibilitat és que ells es jubilin més tard o que facin jornades
parcials, què contesten ells? Vull saber si ells estarien
disposats a fer això, si ho ha demanat o  no i si hi ha una
predisposició i aquesta seria una possibilitat real?

També ha dit que faltaven metges en especialitat, per tant,
entenc que tots són metges d’Atenció Primària els que sí
poden exercir, però exerceixen d’especialistes? Vostè ha dit
que efectivament, quan els veuen entrar per la porta ja saben el
què tenen, però fan de pediatres, oncòlegs, fan de tot això quan
no tenen aquesta homologació que s’exigeix?

I una pregunta més que li volia fer, si vostè parla d’uns anys
que es necessiten per tenir l’homologació que dóna el
Ministeri d’Educació i que dóna el Govern, suposem que en el
termini de 4-6 anys tenim tots els professionals que
necessiten aquesta homologació i que ja la tenen, que tenen
tots els papers en regla i, per tant, són metges amb totes les
garanties i amb tots els drets, que no dubt que ara també ho
siguin, si no fluctua la població a l’alça, han resolt el
problema? No perquè es jubila més gent, però bé, si més o
manco anéssim així, incrementant aquest número amb aquells
que tenen papers, hi ha una data que podríem bé, idò ara ja ho
tenim arreglat o ja podem estar tranquils , o  tothom està
homologat, que ja ens ha dit que tranquils hi podríem estar?

I res més, gràcies Sra. Consellera i equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Diputada pel suport també del coronavirus.
Sí, no diré moltes coses, Sra. Presidenta, però sí que és cert
que les properes setmanes seran intenses, aquesta i la propera
com a mínim.

No, el que li volia dir és que la flexibilitat en les
jubilacions a nosaltres ens sembla una bona opció. Quant a
metges jubilats, de cada vegada..., també és cert que l’edat de
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jubilació dels 65 anys no té res a veure els 65 anys d’avui amb
els 65 anys de fa 20 anys, les persones avui es conserven molt
bé i gràcies també a aquesta terra, a la gent d’aquest país. Vull
dir que som a un país on l’expectativa de vida és molt alta i,
per tant, molts de metges d’Atenció Primària demanen
continuar treballant, i es pot fins als 70, d’aquests 65 fins als
70. Per exemple a l’any passat, a l’any 2019, de 19 que es
jubilaven, 11 varen decidir continuar fent feina. Per tant, és
clar per a nosaltres també això és un alleujament.

Després, no sé si l’he entès bé, però aquesta situació
especial els que són metges, jo per exemple coneixia una
pediatria, excel·lent pediatre, que venia d’un país de l’est, que
tenia el títo l convalidat de medicina i cirurgia general pel
Ministeri d’Educació, però tenia pendent convalidar la seva
especialitat. Ella va fer pediatria en el seu país d’origen i
l’especialitat que li convaliden aquí és pediatria a Espanya. O
sigui, han fet l’especialitat de la que fan feina en el seu país
d’origen i, és clar, normalment el ministeri resol mitjançant
un examen. A l’any 2019 es varen fer diversos exàmens que
estan pendents, de totes les especialitats i convoquen un dia,
ara per exemple de pediatria, i totes aquestes persones que han
fet l’especialitat a un altre país, fan aquest examen i amb
aquest examen, quan està corregit, etc., i tot el que els
demanen per convalidar, el títol d’especialista els ho convalida
el Ministeri de Sanitat i després ja tenen la titulació totalment
homologada.

I després ha fet una pregunta interessant que a mi em va
preocupar i ocupar la passada legislatura, que era mirem no la
capacitat que tenim avui de tenir unitats docents a Atenció
Primària, o quants metges acaben residents a cirurgia vascular.
No, vegem, quants metges necessitarem de cirurgia vascular
d’aquí vint anys, o sigui d’aquí a un horitzó, i en aquest treball
es fa feina en aquests moments per part del Servei de Salut.
Molt senzill, perquè hi ha especialitats on hi ha moltíssima
robòtica per exemple i la robòtica pot substituir professionals;
per exemple, a radiologia, on hi ha hagut una necessitat
expansiva de radiòlegs per l’intervencionisme, per la quantitat
de proves radiològiques que..., abans es feien radiografies,
ecografies i poca cosa més, ressonàncies..., o sigui tot el que
requereix la radiologia, idò hi ha hagut de cada vegada més
metges, però ara també amb l’anell radiològic, per exemple,
podem centralitzar, i no fa falta que hi hagi un radiòleg..., el
radiòleg pot mirar una ressonància o un TAC a distància. I
l’ecografia, que és de les poques proves que ha de fer ell i ha
de decidir ell, doncs ara també tenim ja uns ecògrafs en què
els tècnics es formen per poder fer l’ecografia i després ells
la podran llegir a distància.

Per tant, és clar, la situació, la innovació també fa canviar
aquest nombre d’especialistes. 

Anestèsia és una altra especialitat que ha crescut de
manera molt, molt important. Per què? Perquè abans es feien
colonoscòpies, bronco..., totes les... endoscòpies que es feien
abans es feien sense anestèsia, però ara es fan amb anestèsia,
i llavors si hi ha d’haver anestesista necessitam més gent. No
hi havia unitats del dolor, ara hi ha unitats del dolor, per tant,
necessitam més anestesistes a cadascun dels centres.

És clar, això fa... la innovació terapèutica fa que també el
nombre de metges especialistes vagi en augment i en algunes
especialitats tal vegada podrem disminuir el nombre d’aquí a
mig termini.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Mixt, però no han comparegut.
Per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria començar com
tothom donant les gràcies a la Sra. Consellera, som tots molt
conscients de la feina que durant aquests dies es du a terme a
la seva conselleria i encara així vostè i el seu equip han vingut
avui a donar explicacions sobre aquesta compareixença que a
hores d’ara no sembla que justifiqui la seva petició
d’urgència..., bé, urgència, en realitat, ni avui ni... mai perquè
demanar, per urgència, una compareixença sobre un tema que
s’arrossega des de l’any 1995 no sembla que estigui... molt al
dia.

De fet, la informació que ens ha donat és tan concreta que
m’atreviria a dir que hauríem obtingut la mateixa informació
d’una pregunta escrita o d’una sol·licitud d’informació.

De la seva intervenció m’ha quedat clar que s’ha de
remarcar la distinció entre no tenir el títol de Medicina
General i no tenir homologada l’especialització, que són dues
coses molt diferents. I de vegades, quan llegim la premsa o
alguns comentaris, fa la sensació que el que tenim són metges
que no tenen la llicenciatura homologada i no és ben bé el
mateix tenir la llicenciatura homologada que tenir
l’especialització cursada a un altre país i esperar
l’homologació, però sí tenir Medicina homologat..., de fet,
perquè la seguretat..., a les clíniques privades no fa falta ni tan
sols tenir aquesta homologació per fer feina.

Crec que a un moment com el que vivim és especialment
necessari que la població sàpiga que tots els seus metges
tenen la titulació que els acredita com a tal i que no és el
moment justament ara de crear alarmes innecessàries.

De totes formes m’agradaria fer-li un parell de preguntes
aprofitant que ha vingut. Tenint en compte que es tracta d’un
problema generalitzat i que a tot l’Estat afecta, com afronten
la resta de comunitats autònomes aquesta problemàtica de les
homologacions?

I tenint en compte que la gran problemàtica no és la manca
de professionals, sinó l’homologació dels seus títols, entenc
que d’això ja en tenen coneixement els diferents ministeris de
Sanitat que hi ha hagut des de l’any 1995, o sigui..., que sabent
això la majoria de professionals... i ens arriben dels mateixos
països, principalment de l’est d’Europa i de Sud-Amèrica, no
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hi hauria alguna forma de simplificar aquests tràmits
d’homologació com es fa en altres especialitats?

I una darrera que pens que és la més important, com
qualifica vostè la feina que fan aquestes metgesses i metges?

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Diputada. És cert, ja ho comentava, a totes les
comunitats autònomes succeeix un poc el mateix, depèn molt
de quines especialitats estan afectades o com s’afecten. 

És clar, també hi ha poblacions, també m’ho comentava
abans la Sra. Pons, si continuam..., és a dir, si la població no
creix la situació és distinta, tenim comunitats autònomes on
la població decreix en aquests moments i, per tant,
probablement no tenguin una necessitat, per exemple, de
metges de família com tenim nosaltres que va en augment i
que, a més, nosaltres volem reforçar perquè hem reforçat tots
els nuclis costaners, a l’estiu es reforcen molt les urgències,
que molts són metges de família, o els municipis turístics. Per
tant, és clara la necessitat de metges de família en aquesta
comunitat autònoma, és una autèntica realitat.

Per exemple, no record... ara no record exactament la
fórmula jurídica, però crec que Madrid, crec no, Madrid, la
Comunitat de Madrid va proposar homologar directament o
fer-ho mitjançant una declaració com a responsable que la
comunitat autònoma havia revisat si tenia el títol, per poder...,
és a dir, fer una normativa que possibilitàs l’accés d’aquestes
persones directament.

Jo sé que a això les societats científiques s’hi varen oposar
molt, perquè, evidentment, cadascuna de les societats
científiques el que volen és que contractem amb l’especialitat
homologada, i això és una realitat. Però, davant la
problemàtica, la Comunitat de Madrid ho va plantejar al
ministeri a qualque moment, jo no sé si hi va haver una PNL o
no, però sé que es va plantejar poder fer una norma que
garantís... que el tràmit pogués ser més ràpid, més automàtic.

I... i no record l’altra pregunta, però... si no me la fa
després o ..., perdoni, presidenta, li puc demanar, es que he
apuntat “feina”, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si no en el segon torn, com que hi ha temps,...

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

D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fem ara idò una segona ronda d’intervencions, us indicaré
el temps que teniu. Per part del Grup Parlamentari Popular,
teniu 9 minuts i 40 segons, per tant, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de to t, tot el meu
respecte, tot el meu reconeixement i tot el meu agraïment a
metges, a infermers i a tot el personal sanitari d’aquestes Illes
Balears i d’aquest país. Li demanaria que per favor no manipuli
les paraules que ha transmès aquesta diputada.

Sra. Consellera, s’hauria pogut estalviar aquesta
compareixença si hagués contestat les preguntes per escrit
que fa més d’un mes li vam adreçar.

Em fa por sortir d’aquesta comissió, d’aquesta
compareixença i encara no sabré quants professionals
sanitaris, quants facultatius hi ha contractats a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera i a l’Àrea de Salut de Menorca sense...
e l títo l homologat o en situació especial. Per favor, si pot
contestar aquesta pregunta concreta li ho agrairia.

Ja li dic que vostè ha fet de l’excepció la seva norma, no
por recórrer a contractacions de metges sense títol homologat
de manera contínua. Si tenim els metges de Primària més
saturats d’Espanya prengui mesures per acabar amb aquesta
problemàtica, prengui mesures per atreure facultatius i
fidelitzar-los, faci una previsió real dels metges que
necessitam i actuï. Patim un dèficit alarmant de facultatius i
ens agradaria saber quines mesures efectives i a curt termini
pensa prendre per invertir aquesta situació.

Tampoc no m’ha contestat quants d’aquests metges
exerceixen d’especialistes i a quines especialitats o quants
metges en situació especial té exercint la pediatria a les Illes
Balears.

Li agrairia que em respongués aquestes tres preguntes
concretes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies... Sra. Diputada, aquí tothom està sumant i..., miri,
d’Atenció Primària tenim 136 metges a Mallorca..., jo he
donat el total abans, 156: dels quals 136 són a Mallorca; 8 a
Menorca; i 12 a Eivissa. Desconec a l’any 2015 els que hi
havia a Menorca i a Eivissa, per això he dit que a Mallorca n’hi
havia 102..., 102, i ara n’hi ha 136. A Eivissa ara n’hi ha 12, no
sé quants... Sí, 156 en total, a Atenció Primària: 136 a
Mallorca, 8 a Menorca, 12 a Eivissa. 
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, a Atenció Primària de Mallorca.

I bé, l’agraïment als prof..., si jo ho sé que vostè respecta
els professionals i, a més, li dic que és una diputada sensata
que s’adonarà de moltes coses durant el temps, i jove, però no,
és que no..., quan ha parlat m’ha semblat sentir que no eren
especialistes els de Primària, i de vegades, com que hi ha
aquesta confusió, perquè existeix, no dic que..., doncs dic que
jo què sé, ho he volgut aclarir , però jo sé que vostè els
respecta moltíssim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Sans disposa vostè d’11 minuts i 35 segons.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies. No faré ús del torn de rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez disposa
vostè de 8 minuts i 45 segons.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo tractaré de no citar aquesta malaltia
que es transmet, això, per saber si tenim suficients metges en
situació o haurem d’acudir a metges en situació especial per
cobrir les vacants davant una suposada situació de crisi, de
malaltia produïda pel que sigui, però ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, si fa referència a les especialitats ho pot dir,
eh!, tampoc no s’ho agafi...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No anava amb cap ironia, simplement...

(Remor de veus)

... que no volia que em digués, no faci una pregunta sobre el
COVID-19, era així, però vaja, gràcies, presidenta. 

El que vull saber i crec que volem saber especialment a
l’illa de Menorca si ens trobam en una situació un poc de...,
les mesures de prevenció que hagin de donar perquè als
treballadors se’ls aconselli no anar als centres de salut, si
tenim la suficient resposta en recursos humans. Ho dic amb
tot el respecte i amb tota sinceritat.

Em preocupa una cosa, consellera, i torn a insistir en una
cosa que sembla trivial, però que no ho és, que és aquesta
sensació que hi pugui haver en els centres del servei de salut
pública d’usuaris  que davant la nacionalitat, l’ètnia dels

treballadors o  treballadores, metges, infermeres o el que
sigui, puguin tenir qualque dubte o sobretot qualque prejudici
que l’atenguin o no. És veritat que a mi m’agrada que
m’atengui el meu metge de capçalera o la meva metgessa que
em fa el tr iatge perquè hi vaig habitualment i quan hi vaig
habitualment m’agrada, però sí que em preocuparia que els
ciutadans tenguin un factor de dir, escolta: si aquest és d’aquí
no em preocupa, però si és d’allà deçà sí que em preocupa,
malgrat no sigui el meu metge habitual. No sé si m’ha entès,
però, en tot cas, si és així nosaltres entenem que hi ha d’haver
actuacions de sensibilització, d’informació que són
transversals del Govern, no són de la seva conselleria
únicament. Ho dic perquè un poc un fruit d’aquesta denúncia
de situació que hi ha va sortir o hi ha aquestes reflexions
perquè és l’única informació que tenim.

Llavors se li ha demanat, jo també em sum a aquesta
petició, quin pla o quines mesures té previst, i no és una cosa
a curt termini, perquè es comentava un augment de població i
en els propers anys una jubilació major de facultatius, sobretot
per la manca de cobrir places a les oposicions, quin pla de xoc
té previst per fidelitzar sobretot que quedin aquí i que, a més,
no sé si és que posam uns exàmens molt complicats o no sé
exactament què deu ser, però que no cobrin les places de la
demanda que hi ha. Evidentment és un problema, és un
problema gros i jo crec que des de la conselleria hi ha d’haver
un pla estratègic molt específic, analitzar les causes i abordar-
les en el més immediat curt termini. 

Jo no vull sumar-me a una cosa que crec que és evident, jo
crec que el sistema de salut del nostre país és un dels millors
i a més està constatat així, de la Unió Europea i a nivell global,
i que els nostres professionals evidentment són molt bons
professionals, per aquesta raó de tres, en el tema de cobrir les
baixes, les retribucions de les dones en situació de..., en
moment de baixa per embaràs, etc, han d’estar més que
garantides. 

En la situació concreta especial que hi ha -i acab,
presidenta- en la situació concreta que hi ha de risc per a la
salut d’aquests treballadors i treballadores, especialment del
Servei del 061 que fan transport, és a dir, que són els que
arriben a l’atenció domiciliària en cas que cridin el 061 per
qualsevol tipus de..., ara sí que me’n vaig un poc del tema, però
és un tema que em preocupa, si es prenen les mesures pel
tema de material per a aquests treballadors i sobretot, sobretot
pel material del transport, d’ambulàncies, ferro, etc. 

Hi ha molta inquietud consellera, i aquí he de reconèixer
una cosa, quan jo li he demanat a vostè fora d’una via formal de
pregunta, d’escrit, de compareixença, vostè m’ha contestat, jo
sé que és informal, i és abusar-ne, però hi ha certa inquietud
que segons quines preguntes ja m’agradaria més fer-les-hi a
vostè en una compareixença quan la pugui fer, m’agradaria que
vengués el més immediat possible per evitar que li hagi de fer
certes consultes que ens traslladen els ciutadans o almanco
inquieten el nostre partit.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Bé, gràcies. Avui ens ha fet riure vostè, Sr. Gómez. Aquí
sempre és un plaer venir aquí a passar l’horabaixa. No ha
d’anar tant al centre de salut, no hi vagi habitualment perquè
tampoc no hem de..., hi vagi, però no tan sovint, no tan sovint. 

A veure, jo crec que hi ha una dada que sí que..., no en
disposam en aquests moments, però la consultaré perquè ara
ha vengut, el que sí tenim i he tengut, companys que han
estudiat Medicina per exemple a Sud-Amèrica hi ha prou
residents que vénen a fer la residència aquí, és a dir, fan
medicina en el seu país, però després se’ls convalida el títol
aquí i fan la residència aquí de l’especialitat. Ens trobam el
problema que quan acaben no tenen permís de treball, per
exemple, perquè no tenen la nacionalitat; això és un altre
problema, és un dels problemes que tenim d’aquesta situació
especial, que no tenen la nacionalitat.

Per tant, ens trobam davant la paradoxa que hem format
quatre anys, per exemple, en metges de família jo conec i he
tengut companys que s’han format aquí els quatre anys, han fet
l’especialitat aquí, però després se n’han de tornar al seu país
perquè no tenen la nacionalitat. 

Per tant, hi ha països que també fan l’especialitat aquí a
Espanya, és a dir, i tot i que no la facin, vostè ho ha dit molt bé
i a més així ho tenc resumit i així ho tenia resumit just per
acabar aquesta compareixença, i  és que tenim, o sigui, la
sanitat pública exigeix un nivell de capacitació molt elevat
dels seus professionals, perquè tenim un dels sistemes
sanitaris..., el més eficient d’Europa i un dels millors del món,
això vol dir que els professionals són molt bons, en general.
Per tant, jo crec que això ens ha donar i ens dóna tranquil·litat.

A veure, vostè em deia, fidelitzar, de fidelitzar, hem parlat
aquests dies de fidelitzar, però és cert que treballam
moltíssim, i aquí m’acompanya el gerent de Primària i la sots-
directora de Primària del Servei de salut, que es deixen la pell
per tenir uns centres sanitaris  magnètics, és a dir, aquells
centres sanitaris on la gent gaudeixi de fer feina. Sabem que
exigim molt als professionals sanitaris a molts de moments,
però també es posen en marxa molts  de projectes, se’ls
escolta moltíssim perquè puguin ells mateixos també explicar
quines són les seves demandes, quines són les seves
inquietuds directament als equips directius perquè es pugui fer
feina. I tenim uns coordinadors magnífics als centres de salut
que traslladen totes les informacions.

Jo crec que veure també, hi ha més professionals, però
sobretot també hi ha un canvi cultural on l’Atenció Primària es
converteix en el centre real del sistema perquè tots ens
adonam de les fortaleses que té un sistema sanitari on tenim
un centre de salut a cada municipi, com a mínim. Això és
molta proximitat amb la població, i què passa? Que tenim

professionals que detecten la violència de gènere, que
detecten l’obesitat infantil, que treballen amb les escoles, que
treballen amb la gent gran, que ens hem adonat que no es pot
només prescriure medicaments, que és important treballar
amb els ajuntaments i fer municipis saludables. És a dir, tots
aquests projectes que s’han posat i es posen en marxa al llarg
d’aquests anys, doncs, també atreuen professionals i són motiu
que la gent es vulgui quedar aquí, perquè hi ha diferències
entre comunitats autònomes. Crec que això també és
important.

Quant a les crisis i malalties de transmissió, ho vivim en
directe i és normal que hi hagi desinformació de vegades de la
sobreinformació que tenim. Jo  aprofit per fer un agraïment
especial, que el faig cada, als mitjans de comunicació perquè
tracten la informació en general d’una manera prou objectiva,
sense alarmisme i donant una informació fidel, i així ho hem
traslladat als directors, als redactors, és a dir, la importància
que tenen en aquests moments els mitjans de comunicació,
són fonamentals.

Però no podem suposar, jo avui he fet aquesta roda de
premsa i suposar és complicat, en el cas de Menorca vàrem
començar amb 27 professionals aïllats, després 33 i ara no sé
si en tenim 35. Afortunadament, aquesta persona no va estar
dies treballant a l’hospital tenint símptomes, per tant aquestes
persones són persones que es va trobar... el primer dia que va
tenir símptomes, que després se’n va anar a ca seva, de
diferents serveis, perquè va passar per raigs i hi va haver
radiòleg, el tècnic de raigs, perquè hi havia l’infermera no sé
on; és a dir que, afortunadament, metges... -ara no tenc la xifra
aquí, no ho record- però el volum més gros eren quatre
metges d’urgències.

Afortunadament també, doncs metges de família dels
centres de salut fan guàrdies a urgències i això és tan fàcil i bo
de cobrir. Tenim qualque problema a alguna especialitat i de
moment ho resolem a Menorca amb guàrdies extres o amb els
mateixos professionals d’allà, i saben que disposen de
Mallorca si hem de donar suport i desplaçar qualque
professional allà, també ho sabem, o sigui que poden disposar
de la resta de centres.

I quant a material, doncs també dir que..., és clar, i després
suposicions en podem fer moltes, però les àrees més
sensibles són les de cures intensives i llavors això sí que ja és
un problema afegit si tenim professionals contagiats que han
fet feina o fan feina en aquestes àrees, pot suposar major risc;
però, és clar, les suposicions són supòsits, són infinits, llavors
ens hem d’ajustar a cada una de les situacions.

I quant al material també dir que són importants aquestes
compres centralitzades que ha fet el ministeri, que ha
començat a distribuir material a les comunitats autònomes, i
que ahir ens varen assegurar que no tendríem mancança ni
d’equips de protecció ni de proves ràpides perquè n’hi ha
suficients al país.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat
disposa d’11 minuts i 25 segons.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. No faré ús del segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara el torn de VOX-Actua Baleares, però no
han comparegut. Per tant, passam al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, Sra. Pons vostè disposa de 12 minuts i
55 segons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tres preguntes
molt clares. Vostè ha dit que a banda de la dificultat i la
lentitud d’aquestes proves o d’aquesta tramitació per poder
tenir l’homologació , es podria fer més fàcil amb una
homologació directa o amb un tràmit més senzill, però entenc
que hi ha una certa resistència per part dels professionals. Si
no fos així, seria més ràpid tenir aquesta homologació?

I llavors, també, amb més pressupost tendríem el problema
resolt, si tenguéssim més recursos econòmics, o en aquest cas
no hi té res a veure? Que és el que m’ha semblat també
entendre.

I ha parlat d’ordre alfabètic per al tema de com s’anaven
incorporant professionals: és un ordre alfabètic per
especialitat, entenc? O sigui, per especialitat, oncologia,
pediatria..., és per això? D’acord, ja m’ho comenta.

I llavors, li he de dir en aquest monotema en el qual estam
immersos que, per suposat, té tota la lleialtat del Grup
Parlamentari El Pi per fer tota la feina que haguem de fer i que
en aquests moments faig una reflexió: que no és el moment de
fer polítiques de partits ni d’enfrontaments, sinó que hem
d’anar tots a una perquè el tema és molt important.

Res més, gràcies, Sra. Consellera i Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. A veure, hi ha resistència per part de
les societats científiques, és normal; aquí les societats
científiques defensen que els professionals han de tenir
l’especialitat feta i homologada perquè són la societat
científica d’anestèsia, de pediatria, de medicina de família.
L’altre dia vaig tenir l’oportunitat, aquesta setmana..., sí,
dilluns, d’estar amb el president de la Societat Espanyola de
Medicina de Familia i Comunitària, i m’ho va dir: som

intransigent, sabem que succeeix a to tes les comunitats
autònomes, per necessitat, però nosaltres defensam que volem
metges amb la titulació homologada, com no pot ser d’altra
manera. No són tant els professionals sinó les societats
científiques, que és normal que així ho defensin.

Més pressupost no, perquè ara, la veritat és que, com que
tenim... pensi que nosaltres tenim una plantilla autoritzada
finançada, que després el que no tenim tan finançat són les
substitucions, però com que la plantilla autoritzada de metges
no està coberta, doncs no tenim cap dificultat per poder
incorporar professionals, no és un problema pressupostari, tot
el que vol venir..., jo, per tot on vaig, dic: si volen venir a
Balears es fa feina molt, estarem encantats i intentar que
venguin el màxim possible.

I l’ordre alfabètic era d’unitats docents, si nosaltres, per
exemple, cirurgia cardíaca no estam acreditats com a unitat
docent a Balears, no teníem residents, no es formaven metges
aquí, tenint un equip de cirurgia cardíaca dels millors del món,
i d’això en presumesc, però és cert, no es formaven aquí.
Perquè es puguin formar s’ha de fer des de la comunitat
autònoma una sol·licitud al Ministeri de Sanitat i demanar
l’acreditació d’una unitat docent de cirurgia cardíaca a
l’Hospital de Son Espases. Llavors, nosaltres teníem
demanades, vàrem demanar, sobretot el dos mil... quan ens
vàrem incorporar el Govern, moltes unitats docents, vàrem
demanar més places de família, vàrem demanar cirurgia
cardíaca, vascular; ara, per exemple, comença, si no vaig
errada, bé, algunes als hospitals comarcals, etc. I aquestes
sol·licituds eren al ministeri però no es resolien, i no sabíem
per què no es resolien i què passava i quin ordre seguien,
perquè jo deia: em diguin si..., perquè si nosaltres, per
exemple, hem enviat més tard les unitats docents de família,
perquè ja estaven demanades la d’oftalmologia i cirurgia
cardíaca, vull que passin les de medicina de família per sobre
d’aquestes, si tenim possibilitat les comunitats autònomes, li
he de dir que tot eren... jo no ho vaig entendre.

I quan hi va haver el nou govern doncs vaig saber que
l’ordre que se seguia era per ordre alfabètic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Fernández té 12
minuts i 15 segons.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res, només per acabar reiterant
la pregunta que li he fet abans que era: com valora vostè la
feina que fan aquests professionals que venen de fora?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Bé, crec que ho he comentat abans, li comentava al Sr.
Gómez, crec que tenim uns grans professionals que fan la
feina... és que havia apuntat feina, però no sabia per què havia
apuntat feina, una molt bona feina. I gràcies a això doncs tenim
el sistema sanitari que tenim, i gràcies a les millores que s’han
incorporat també la impressió dels ciutadans millora; hi ha
hagut moments en què la salut, o sigui, no només la seva salut,
que ens preocupa a tots la nostra, sinó el sistema sanitari ha
estat una gran preocupació per als c iutadans d’aquest país,
quan s’ha llevat la universalitat, quan s’han posat copagaments
i d’altres, i ara sembla que els ciutadans estan més confiats.

I això ho he estudiat jo personalment i directament, està
demostrat que on s’han pres més mesures d’ajust, de retalls
sobre la sanitat pública, la confiança dels ciutadans minvava,
i el contrari, les comunitats autònomes que no havien produït
tants de retalls, doncs la confiança es mantenia, és prou
evident, però...

I acabaré, ja que no acab perquè el Sr. Gómez m’ha trepitjat
la forma d’acabar, doncs sí que acabaré amb una cosa que a mi
m’agrada dir i em preocupa, però deien que no hem de fer
política; hem de fer política en majúscules i fer política en
majúscules... i després hi ha una expressió que diu el meu
president, secretari general del partit, per cert, sovint i sempre
dic: li he de dir al Sr. Sánchez; quan diem que no són els
interessos dels partits polítics, sinó els interessos dels
ciutadans. Jo sempre dic que els interessos dels ciutadans
haurien de ser els interessos dels partits, per tant, els partits
hi són per donar suport i per donar resposta als interessos dels
ciutadans, i han de coincidir els interessos dels partits amb els
interessos dels ciutadans i per això en aquest Parlament volem
fer una política en majúscules.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de partir, perquè quedi constància al Diari de
Sessions, com a presidenta i en nom de la comissió, voldríem
donar i traslladar l’enhorabona a la nostra companya Lina
Pons, enhorabona i encerts en aquesta nova etapa que
emprendràs com a portaveu d’El Pi.

Em queda agrair l’assistència de la Sra. Consellera i dels
seus acompanyants, com no pot ser d’una altra manera.

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