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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bones tardes, senyores i senyors. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Començarem la sessió d’avui. En primer lloc,
els demanaria si es produeixen substitucions. No n’hi ha cap.

Compareixença RGE núm. 8326/20, del gerent de
l'Hospital Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar
i Reynés, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per donar complerta informació sobre
la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada
per la propagació de la COVID-19 (acordada la
compareixença a la sessió de la Comissió de Salut del dia 22
de juliol del 2020).

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença RGE núm. 8326/20, sol·licitada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, del Sr.
Josep Manuel Pomar i Reynés, gerent de l’Hospital Universitari
de Son Espases, per donar complerta informació sobre la gestió
duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la presidència, reguladora de les
compareixences previstes en els apartats 3 i 4 de l’article 46 del
Reglament del Parlament.

Assisteix el Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, gerent de
l’Hospital Universitari de Son Espases, acompanyat pel Sr. Juli
Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut; del Sr.
Rainer Oberguggenberger, cap de Servei de Psiquiatria, Àrea
Sociosanitària; de la Sra. María Viña García-Bericua, sots-
directora d’Infermeria, Àrea Sociosanitària i Salut Mental; de
la Sra. Miriam Muñoz i Resta, assessora parlamentària de la
conselleria de Salut i Consum; la Sra. María del Carmen
Sanclemente i Ansó, directora mèdica de Son Espases; i el Sr.
Juan Carlos González i Otermín, del gabinet de Comunicació
de l’Hospital Universitari de Son Espases.

Com veureu, n’hi ha que ens acompanyen però n’hi ha que
per les mesures de seguretat són a una sala aquí baix que ens
seguiran.

Per tant, té la paraula el Sr. Josep Manuel Pomar per fer la
seva exposició oral sense limitació de temps. 

EL SR. GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE
SON ESPASES (Josep Manuel Pomar i Reynés): 

Som el director gerent de l’Hospital de Son Espases des del
març de l’any 2017, per tant, fa tres anys i mig que vaig
prendre lloc d’aquest hospital.

Abans de centrar-me en el motiu d’aquesta compareixença,
que és retre compte de la gestió duta durant la crisi sanitària
provocada per la propagació de la COVID-19 a l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, permeti’m donar una sèrie de dades i
aclariments que ens ajudaran una mica a centrar aquesta
intervenció i l’abast de la gestió que es fa des de l’hospital de
Son Espases i de com s’ha organitzat la Gerència i de com
s’organitza, en concret, durant aquesta pandèmia.

La Gerència de Son Espases, depenent del Servei de Salut
de les Illes Balears, gestiona des de l’any 2012 no només
l’Hospital Son Espases i els hospitals que tradicionalment hi
estaven annexes -com eren l’Hospital Verge de la Salut i
l’ambulatori d’El Carme-, sinó que també integren, en aquests
moments, altres centres gestionats per l’antiga empresa pública
GESMA, que va desaparèixer a finals del 2012; una vegada,
després d’aquesta supressió, gestionam també l’Hospital
Psiquiàtric i l’Hospital General. Per tant, la Gerència
administra un conjunt de dispositius hospitalaris i ambulatoris
que, globalment, ho dic per fer-nos un poc la idea del volum,
disposen d’un pressupost d’uns 450 milions d’euros anuals;
treballen en el conjunt de la Gerència uns 5.500 treballadors;
tenim una xarxa, un desplegament, d’uns 1.100 llits funcionant;
i també, per donar una idea, cada any ingressam unes 32.000
persones en els nostres dispositius. 

Quan esmentam exclusivament l’Hospital Psiquiàtric ens
referim a la part d’atenció psiquiàtrica que està ubicada dins el
complex del Camí de Jesús, el que tradicionalment coneixem
com l’hospital Psiquiàtric, però també hem de saber que, dins
aquest mateix recinte, també s’hi desenvolupen altres tasques
que no tenen a veure amb la salut mental, que són des
d’aspectes com ara dispositius administratius, com és la Central
de compres, dispositius de gestió assistencial, com són unitats
de Cronicitat i Pal·liatius, els serveis de Salut laboral i
Prevenció de riscs laborals, el Programa de prevenció del
càncer de mama, i també el conegut..., que en un futur la
conselleria ha previst que dins aquest recinte també s’hi ubiqui
un centre de salut i un punt d’atenció continuada, de manera
que tot plegat anirà en aquesta línia de diversificació i
convertint aquest recinte en un parc de serveis sociosanitaris,
la qual cosa contribuirà, de forma important, a integrar la salut
mental dins la normalitat dels serveis sanitaris en el seu conjunt
i l’allunyarà de l’estigma social i l’aïllament que suposava,
també, d’altres dispositius de salut. 

Pròpiament dins l’Hospital Psiquiàtric, tenim les àrees
d’hospitalització de l’hospital, que després descriurem una
miqueta, i també altres dispositius com són: les unitats de
rehabilitació, els equips assertius comunitaris i, fins fa molt poc
també, el que es coneixia com el SAR, els serveis d’atenció
residencial o domiciliària, és a dir, aquells pisos per a pacients
amb malalties amb trastorn mental greu o petites residències
que, recentment, també en la línia de dessanitaritzar i integrar
a la comunitat, s’han passat a la xarxa social de l’IMAS.

En aquest sentit que deia abans, de diversificació,
precisament en aquests moments, com ja coneixen aquí en el
Parlament, en aquest moment precís es despleguen tot un seguit
d’obres per rehabilitar i millorar alguns dels dispositius que
tenim i també ha estat recentment objecte d’un pla integral de
manteniment, per primera vegada des de fa molts anys que ja
ens hi referirem, en tot cas, més endavant. 

La relació entre la direcció de Son Espases i l’Hospital
Psiquiàtric es fa, bàsicament, dins l’equip directiu de Gerència
hi ha una sots-direcció de Processos crònics i de Salut mental,
la Sra. María Viña, que ens acompanya aquí, i ella és la persona
que, d’alguna manera, transfereix i fa arribar un poc les
directrius que es marquen a nivell global amb l’equip de
l’Hospital Psiquiàtric, dirigit pel cap de servei, que també ha
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anomenat abans, que també és aquí present, i per una
supervisora d’àrea; a través d’aquests és com arriben les
directrius i a través d’aquests també ha estat com hem
organitzat tota la resposta a la pandèmia de la COVID-19, des
del seu inici.

També referent a l’Hospital Psiquiàtric, un poc també
perquè ens facem una petita foto, molt breu, l’Hospital
Psiquiàtric en aquest moment té 170 llits, l’Hospital Psiquiàtric
ha anat de manera progressiva disminuint la seva àrea en
ingrés, per retornar a la comunitat o retornar dins l’entorn
social una part important de l’antiga l’hospitalització a llargues
hospitalitzacions, ara parlam d’un hospital molt més àgil, amb
molt més rodatge dels pacients i, en aquest moment, aquests
d’170 llits que tenim instal·lats, en aquest moment, a dia
d’avui, n’hi ha 91 ocupats, en part per aquests processos que
deia de remodelació un poc de l’enfocament que preveu el Pla
integral de salut mental de la comunitat autònoma; en part
també perquè estam dins aquest procés d’obres, que també
limita la capacitat d’algun dels edificis; i també, sens dubte, per
la pròpia situació de la COVID, que ha fet que els ingressos
també estiguessin una mica limitats. La distribució d’aquestes
91 llits a dia d’avui és: a l’edifici de Psicogeriatria, comptam
amb 30 llits; a la unitat de tractament de trastorns relacionats
amb alcohol, la UPRA, tenim 12 llits; a l’edifici anomenat
Galatzó, que avui alberga pacients de diferents programes,
tenim 25 llits; i a l’edifici de sots-aguts, tenim 24 llits instal·lats
en aquests moments. 

També, per fer-mos una idea, a l’any 2019 varen ingressar
276 persones a l’Hospital Psiquiàtric i hi va haver 268 altes,
per tant, es manté un cert equilibri entre ingressos i altes, cosa
que no passava antigament, en què els pacients es cronificaven. 

La plantilla actual mitjana de l’Hospital Psiquiàtric és de
362 professionals, entre els quals, destacaria que hi ha: 61
infermeres; hi ha 149 tècnics de cures, el que diem auxiliars
d’infermeria; 22 metges, entre els quals psiquiatres i metges
internistes o de medicina de família; 7 psicòlegs; 10
treballadors socials; 26 monitors; i altres professions diverses,
fins arribar a aquests 362 treballadors que dèiem. 

També, finalment, per acabar aquesta fotografia de
l’Hospital Psiquiàtric, dir que a l’actualitat el pressupost que va
consumir l’Hospital Psiquiàtric l’any 2019 va ser de
19.354.000 euros, dels quals, 16 milions corresponen al capítol
de recursos humans, al capítol 1; 3.200.000, al capítol 2, de
despesa corrent i manteniments; i les inversions 71.000,
referents a Son Espases, però llavors també em referiré, en tot
cas, a altres inversions que han vengut directament del Servei
de Salut i no són part del seu pressupost. 

Una vegada feta aquesta fotografia, sí que em volia referir
un poc a l’objecte de la petició d’aquesta compareixença que
és com ha funcionat fins ara l’abordatge a la resposta a la
pandèmia dins l’Hospital General.

Crec que no és necessari recordar, ens referim a la
pandèmia, que aquesta encara és molt viva, jo crec que no duria
cap notícia dient que encara estam en plena pandèmia, estam
amb una segona onada entre nosaltres, tant a nivell comunitari,
encara cada dia aquí i a qualsevol comunitat autònoma encara

es detecten casos positius, i també quant a ingressos, aquest
mateix matí, a l’Hospital de Son Espases teníem encara 89
pacients ingressats per COVID, dels quals, 17 eren a UCI, 18
a l’Hospital General i 7 a Verge de la Salut, que hem comentat
que són els altres dos dispositius que també donen suport al
complex de Son Espases. 

Val la pena recordar això perquè jo crec que qualsevol
anàlisi o qualsevol intent de treure conclusions en aquest
moment sobre com hem manejat la COVID, la realitat és que
es tractaria d’una anàlisi o d’un informe, provisional o molt
prematur, per tant, entenc que amb el temps haurem d’acabar
de tancar definitivament el que pugui haver estat una avaluació
de com ha anat i de com hem pogut respondre a aquesta
pandèmia a nivell de Son Espases i a nivell de l’Hospital
Psiquiàtric.

Sí que ara, crec que sí que hi ha una conclusió remarcable,
a nivell d’Illes Balears, a nivell dels nostres hospitals, dels
hospitals del Servei de Salut, i és que és remarcable i val la
pena deixar testimoni de l’esforç professional que ha suposat -
de vegades en condicions dures des del punt de vista emocional
i des del punt de vista d’esforç de feina- el voluntarisme, una
gran col·laboració que hem trobat en general en tots els
professionals, i l’adaptació a aquesta situació inesperada i
atípica que hem hagut de fer. Jo crec que aquesta conclusió sí
que ja ens podem avançar a dir que hem tengut molta resposta
professional, jo crec que la direcció de l’hospital, que també ha
dedicat moltes hores a coordinar-se amb el Servei de Salut, a
fer seguiment, a respondre a les necessitats d’informació, però
la direcció jo crec que ens vist singularment suportats i
singularment acompanyats per tots els professionals. 

Fent una mica de memòria respecte de la pandèmia,
recordem que a Balears vàrem tenir el segon cas de coronavirus
ingressat a un hospital, de tota Espanya, va ser precisament a
l’Hospital de Son Espases, un pacient anglès que va ingressar
dia 8 de febrer de l’any 2020. A aquest fet, sens dubte,
nosaltres li atribuïm un caràcter positiu en el sentit que ens va
permetre avançar-nos -en molts sentits- a activar d’una manera
especial tots aquells dispositius i comitès, tant des de la
Direcció General de Salut pública com del mateix l’ib-salut, i
ens va permetre treballar en un entorn d’una certa tranquil·litat,
sense pressió assistencial, perquè durant prou setmanes només
havíem tengut el pacient de coronavirus que ens va permetre
revisar protocols, revisar bibliografia, constituir comitès, etc.,
i també començar a fer, a escriure, a elaborar un pla de
contingència, per si -que en aquell moment era una incògnita-
venien més casos als hospitals.

Aquests plans de contingència tenen com a finalitat
preveure i planificar la resposta en cada d’un dels escenaris
previsibles, dibuixar diferents escenaris i veure què farem o de
quina manera abordarem aquesta responsabilitat si hi hagués els
recursos, responsabilitat, etc., i de manera que quedi prou
definit tot i que es vagi adaptant en funció -es vagi adaptant
progressivament-, en funció de les necessitats i l’evolució de la
pandèmia. És el que hem fet pràcticament des de finals de
febrer.

En aquest període, des de primers de febrer fins a principis
de març, es va fer molta feina de planificació, una feina intensa

 



518 SALUT / Núm. 34 / 7 d'octubre de 2020 

que pensam que va garantir que la resposta a la pandèmia a
nivell del conjunt de l’hospital i de la resta d’hospitals de
Balears hagi funcionat d’una manera satisfactòria, d’una
manera adequada i que el resultat de les actuacions hagi estat
reconegut fins ara com a un resultat en el sentit que hem respost
a les necessitats. Hem pogut, des del punt de vista de la
societat, hem pogut estar en el nivell que se’ns demanava i en
cap moment hem hagut de deixar d’atendre ni ens hem vist
limitats de manera clara, no ens hem vist limitats ni en recursos
ni en deixar d’atendre els pacients que ho requerien.

Recordem també que fins ara aproximadament, perquè les
xifres està clar que cada dia canvien, Son Espases en el seu
conjunt ha hospitalitzat unes 700 persones, uns 700 ciutadans,
dels quals un centener han hagut d’anar a les unitats de crítics,
de cures intensives.

Per tant, deia que a finals de febrer, principis de març,
s’observa també un increment de la incidència de casos, en
general, primer de tot l’Estat i de manera molt més tímida aquí,
de manera que nosaltres dia 13 de març la direcció de l’hospital
de Son Espases, una vegada que ja tenia elaborat aquest pla de
contingència, dia 13 de març és quan el presenta a tot l’equip
directiu i a tots els caps de servei inclòs, per suposat, l’Hospital
Psiquiàtric i l’Hospital General. Dic que som dia 13 de març i
nosaltres, malgrat el pla de contingència preveia que la primera
fase s’havia d’activar quan tenguéssim 20 pacients ingressats
amb COVID, ja vàrem veure que possiblement la progressió
ens feia entendre que ens havíem de posar ja en marxa amb el
que preveia el pla de contingència. Recordem també que dia 14
de març, per tant, el dia següent, es va declarar a nivell
espanyol l’estat d’alarma.

Una vegada també vist que anàvem cap a l’estat d’alarma
es va convocar ja per primera vegada a l’hospital de Son
Espases el que hem denominat el comitè de crisi, un comitè
compost, un comitè mixt entre direcció i aquells caps clínics o
d’infermeria que tenen una especial rellevància en l’abordatge
de la pandèmia. Aquest comitè de crisi, encara vigent, encara
se segueix reunint malgrat a qualque moment havíem espaiant,
havíem dilatat una mica les seves reunions, primer es reunia
diàriament i posteriorment s’ha reunit d’una manera més
espaiada, dos, tres dies a la setmana. A aquest comitè
diàriament es presenta un informe de situació de la pandèmia
a nivell balear i a nivell hospitalari, es transmeten les
indicacions o les directrius que emanen de l’autoritat sanitària
o d’altres autoritats, es posen en coneixement del comitè de
crisi i es prenen acords diàriament d’aplicació immediata dins
l’àmbit del conjunt d’hospitals, el conjunt de dispositius de Son
Espases. Aquests acords que es prenen diàriament es
transmeten per mitjà d’un comunicat, que s’envia per correu
electrònic a tots els professionals, i que també es penja
d’internet.

Pensam també que ha estat un element important que ha
assegurat, ha donat una certa tranquil·litat en el sentit que tots
hem manejat la mateixa informació i hi ha hagut una
transparència informativa important, i, a més, en el si d’aquest
comitè de crisi, s’han pres decisions amb independència, a
partir de propostes o a partir de deliberacions, amb
independència de si provenien de la direcció de l’hospital o
provenien d’alguns dels professionals que són a aquest comitè

de crisi. Crec que ha estat un dels factors d’èxit, bé d’èxit, o de
bona gestió en aquest sentit.

He comentat que havíem presentat un pla de contingència,
el pla de contingència és el document que dóna suport una mica
a la resposta als diferents escenaris que es produeixen dins el
desenvolupament de la pandèmia. Presenta uns grans aspectes
comuns per a tots els dispositius hospitalaris i uns apartats
propis de cada un d’ells. En concret tenim una separata, tenim
un document separat, que és el Pla de contingència de
l’Hospital Psiquiàtric, que defineix com a àmbit d’aplicació els
professionals sanitaris que treballen a l’hospital, sanitaris i no
sanitaris que treballen dins l’Hospital Psiquiàtric, i com a
població diana tots aquells pacients amb un trastorn mental
greu o discapacitat intel·lectual que estan ingressats a
l’Hospital Psiquiàtric o que formen part dels dispositius que
atén l’Hospital Psiquiàtric.

Voldria destacar en aquest sentit que el fet de disposar d’un
pla de contingència separat també és una manera de palesar que
volem tractar d’una manera diferent cada un dels dispositius i
que l’Hospital Psiquiàtric requeria també un abordatge una
mica diferenciat. Hi ha aspectes generals i aspectes comuns, per
exemple i algun fet diferencial dins d’aquest pla de
contingència com és determinar la gestió directa dels equips de
protecció, els famosos EPI es gestionen directament des de
l’Hospital Psiquiàtric, també d’acord amb un mapa d’àrees
vulnerables diferent del que consideràvem a nivell general.
Consideram el conjunt de l’hospital com a una àrea
especialment vulnerable per la tipologia de persones que hi són
ateses.

En segon lloc, un seguiment molt més exhaustiu de les
sospites dels contagis entre professionals i pacients, llavors
comentaré algunes xifres, però el pla de contingència preveu
que el nombre de PCR, l’assiduïtat i la pressa amb què s’han fet
aquestes proves també era superior al conjunt de tot el personal
sanitari de Son Espases.

També el pla de contingència preveu que de qualque
manera havíem de preservar la mobilitat i la llibertat de
moviment dels interns. Crec que no fa falta explicar que per la
pròpia malaltia mental és molt difícil tenir tancat un pacient
dins una habitació, com era el cas de Son Espases o l’Hospital
General on no es pot moure de cap manera, sinó que havíem de
preveure àrees on poguessin mantenir un poc els aspectes
preventius, però al mateix temps preservar aquesta mobilitat
que és imprescindible per la seva personalitat. 

També el pla de contingència preveu que així com algunes
activitats s’han de suprimir, es tanca la cafeteria, etc., com es
fa a altres llocs, també algunes activitats, com activitats de
temps lliure, s’han de mantenir. No es poden mantenir les
activitats de temps lliure a espais comuns compartits, però sí
que es trasllada el monitor o la persona responsable que es
trasllada a cada un dels dispositius per mantenir aquelles
activitats, algunes d’oci, algunes d’entreteniment que són
correctes.

També es va intentar preservar en la mesura del possible i
de manera adaptativa que hi pogués haver visites de familiars
a aquells pacients que també, per la seva situació emotiva o per
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la seva situació de necessitat, requerien visites també amb els
protocols adients i vàrem estendre a l’Hospital Psiquiàtric els
programes de comunicació, via dispositius electrònics, que
també havien posat en marxa a altres llocs. En aquest cas no
gestionats per voluntaris, com varen fer a Son Espases, sinó
gestionats pel propi personal de l’Hospital Psiquiàtric.

També els familiars dels pacients ingressats, sempre que ha
estat possible, han tengut informació diària d’aquests pacients
que estaven en una situació especial, han tengut informació
diària sobre la situació del seu familiar ingressat.

També en un altre context s’ha intentat que aquelles
activitats que emanen de l’Hospital Psiquiàtric cap a la
comunitat, com són les activitats que fan els equips assertius
comunitaris, no s’aturassin i, en aquest sentit, també voldria
destacar el paper que han jugat aquests equips, tant de metges
com d’infermeres, en l’atenció a les persones que eren als
albergs, aquestes persones sense sostre o especialment
vulnerables que han estat als albergs, que també han pogut
comptar amb l’atenció psiquiàtrica o psicològica emanada de
l’Hospital Psiquiàtric.

El pla de contingència, ja dic, es mou dins aquest marc una
mica especial, no és el mateix pla de contingència general. Jo
destac set punts, què descriu el pla de contingència? El primer
ens diu dins l’Hospital Psiquiàtric quines poden ser les zones
COVID positiu, on es podran dur a terme ingressos de persones
amb COVID en cas que fos necessari. En aquest sentit, es va
determinar per part del pla de contingència que en cas d’haver-
hi pacients positius internats allà o persones que per la seva
condició fos recomanable ingressar-les a l’Hospital Psiquiàtric
s’utilitzaria la unitat del programa de relacionats amb
alcoholisme, la coneguda UPRA, que disposa de 12 llits, 5
dobles més individuals, ampliable a 14 llits perquè les
habitacions individuals també ho permetien.

Per tant, vàrem definir, igual que a Son Espases vàrem
definir quines havien de ser les unitats que podien rebre
COVID i quines no, aquí vàrem definir que seria la UPRA, per
les seves especials condicions. És una unitat relativament nova,
ben equipada, amb amplitud que permetia estar clarament
aïllada de la resta de dispositius i permetia també una
deambulació interna, perquè parlam de persones que, una
vegada ingressades, no poden estar contingudes dins una
habitació, sinó que s’havien de mobilitzar. I, com a unitat de
sospites, el protocol defineix unes unitats COVID, unes no
COVID i unes de sospites, la unitat Galatzó que disposa de 25
llits.

Per tant, la capacitat que vàrem definir dins aquest pla de
contingència era 12, 14 llits, 12, 14 pacients COVID positiu, en
situar aquest límit màxim en 12, 14 pacients positius, i, en el
cas de sospites es va definir evidentment no utilitzar
habitacions dobles, perquè en la sospita un pot ser i l’altre no,
i es va definir que teníem una capacitat de 15. Aquest ha estat
una mica... el mapa de COVID amb el qual hem pogut comptar
a l’Hospital General.

El segon punt que defineix el Pla de contingència és
l’existència d’un comitè de seguiment intern, un comitè de
seguiment interdisciplinar, aquí hi ha un comitè de crisi general

per a tots els dispositius de Son Espases i a nivell intern de
l’Hospital Psiquiàtric cream aquest comitè que hem anomenat
Comitè de seguiment interdisciplinar. Aquest comitè està
format pel cap de servei, per la supervisora d’àrea, per una altra
supervisora d’unitat, per un metge internista i pel suport de
secretaria de personal administratiu.

Quines funcions tenia, ha tingut o té en aquest moment
aquest comitè interdisciplinar? Primer, és el referent a
l’hospital, és l’encarregat de transmetre informació i
d’assegurar els plans de formació a fi que tothom pogués tenir
el coneixement i la resposta de protecció davant la crisi; fer el
seguiment de la situació de l’hospital, és a dir, conèixer els
positius, conèixer les sospites, fer un poc el seguiment de
possibles casos; gestionar els estocs i la distribució dels
dispositius de protecció individual, dels EPI, i traslladar
evidentment totes aquelles qüestions a la Direcció General de
l’Hospital. En segon lloc, estar al dia de les recomanacions
vigents i assegurar el seu ús correcte i compliment dins
l’hospital i, per tant, actualitzar les darreres recomanacions i
versions de documents tècnics que puguin arribar a nivell de
Son Espases i fer-ne difusió interna; informar dels acords diaris
del Comitè de crisi i posar-los en marxa dins l’Hospital
Psiquiàtric; vetllar pel compliment de les mesures adoptades,
assegurar que ningú no incompleixi alguna de les directrius
donades, i vetllar, evidentment, pel mateix pla de contingència.

El tercer aspecte que recull el Pla de contingència són uns
circuits d’ingrés, dir com ho farem, és a dir, ens avançam i
diem com ho farem a l’hora d’ingressar algú. Aquí es va decidir
que hi hauria des del Centre Coordinador COVID, el Centre
Coordinador COVID és un dispositiu que va generar la
Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i
dins aquest centre coordinador COVID es crea un equip de
gestió de vulnerables, tot i que aquest equip de gestió de
vulnerables és el que té coneixement de si a la comunitat,
parlam d’un ingrés des de fora cap a l’Hospital Psiquiàtric, si
a la comunitat hi ha alguna persona vulnerable amb unes
especials condicions que requereixen un internament a un
dispositiu d’aquestes característiques, s’exposa a aquesta
comissió, s’analitza i es decideix: si aquesta persona té
simptomatologia va a l’hospital d’aguts, en general, a
l’Hospital de Son Espases o a l’Hospital General, i si era una
persona vulnerable, sense simptomatologia clara, són els que
han ingressat a l’Hospital Psiquiàtric a aquesta unitat UPRA
que comentava abans.

Hi ha un segon circuit que seria el circuit intern, -aquest és
circuit extern-, que seria un circuit que es preveu a qualsevol
pavelló on hi hagi hagut una sospita o hi hagi una persona amb
simptomatologia, també s’articula el mateix circuit des d’un
dispositiu d’un pavelló intern o fins i tot des de l’Hospital Son
Espases en el cas que alguna persona arribàs a urgències i fos
una persona d’un perfil que requerís aquest ingrés a l’Hospital
Psiquiàtric, tercer punt.

El quart punt seria a l’inrevés, també el Pla de contingència
preveu com s’ha de fer, amb quin circuit s’ha de fer un trasllat
d’una persona que s’aguditza o s’agreuja a l’Hospital
Psiquiàtric per dur-lo a tractar aquest empitjorament a
l’Hospital de Son Espases.

 



520 SALUT / Núm. 34 / 7 d'octubre de 2020 

El cinquè aspecte destacable del Pla de contingència, que ha
tengut gran rellevància, és el pla de formació. El pla de
formació dins l’Hospital Psiquiàtric també adquireix uns tons
o unes característiques una mica especials, els professionals
varen rebre formació teoricopràctica en la posada i retirada dels
EPI sobretot, seguint les recomanacions del ministeri i de la
conselleria; es va comptar al principi, per a aquesta formació,
amb una infermera amb experiència a unitats d’hospitalització
COVID de Son Espases, i també amb experiència en el maneig
a un entorn de salut mental, la qual cosa va assegurar un
correcte funcionament d’aquests circuits i protocols de
protecció de professionals a la unitat. Es va incorporar també
dins aquesta formació, com s’ha fet a altres llocs, la figura de
l’observador mirall per assegurar que la posada i llevada
d’aquests dispositius és la correcta i, per tant, s’ha fet un model
de formació que permet que assegurar que aquesta protecció
individual es fa correctament.

Per altra part, també un metge internista a l’Hospital
General ha participat a sessions clíniques ordinàries també com
a part d’aquest pla de formació. Hi ha un pla de formació de
protecció i hi ha un pla de formació de posada al dia de
discussió de casos, de discussió de biografia i de coneixement
més profund de la malaltia.

Hi ha un sisè punt que també es garantia des del Pla de
contingència que és assegurar un suport especialitzat. Vull dir,
l’Hospital Psiquiàtric bàsicament s’orienta cap a la malaltia
mental i en aquest cas de vegades es requeria una consulta o
una participació d’altres professionals. En aquest sentit, l’equip
de Medecina Interna, l’equip COVID de l’Hospital de Son
Espases, ha estat en continu contacte i ha respost personalment
qualsevol tipus de consulta relacionada amb la malaltia, així
com també l’equip de cures pal·liatives de l’Hospital General
per si es produïen... quan es produïen casos de pacients que
podien entrar en una situació susceptible de cures pal·liatives.

Per tant, aquest equip s’ha dedicat a formació i a suport
actiu per mitjans de consultes específiques.

I el darrer aspecte a comentar d’aquest pla de contingència,
per no entrar en tots i cadascun dels detalls, són un poc els
circuits que s’han creat d’informació i ajuda als professionals,
que són uns circuits que s’han establert de manera general per
a tot l’Hospital de Son Espases, però que també de manera
específica s’han anat desenvolupant dins l’hospital. Són tres
coses: una és un telèfon atès per un metge i per una infermera,
és a dir, dos telèfons, un per a un metge i un per a una
infermera, de consultes a fi que qualsevol professional del
conjunt del Psiquiàtric o del conjunt de Son Espases si té algun
dubte relacionat amb la malaltia, a nivell personal o fins i tot a
nivell familiar pot telefonar a aquest número i en aquest
número se li donaven les orientacions adequades.

En segon lloc, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals,
que en aquesta pandèmia ha fet una feina ingent, perquè hi ha
hagut moltíssimes consultes de professionals que es dirigien al
Servei de Riscs Laborals que és qui ha de decidir, prendre una
decisió sobre si aquest professional pot continuar la seva tasca,
si ha d’estar en aïllament, o si s’ha de fer algun tipus de prova.

I en tercer lloc, la creació també d’un servei de suport
psicològic per als professionals, un suport psicològic per a
aquells professionals que en el curs de la pandèmia, en el curs
de l’atenció als pacients han sentit algun tipus de claudicació o
algun tipus de dificultat d’ordre emotiu, emocional o psicològic
s’ha establert per part del Servei de Psiquiatria de Son Espases,
en concret gestionat per una psicòloga, un accés directe per a
consultes en relació amb un professional... bé, que d’alguna
manera veiés que necessitava aquest tipus de suport més
especialitzat. Això quant al Pla de contingència. 

Què ha passat finalment a l’Hospital Psiquiàtric fins ara en
relació amb la pandèmia? A l’Hospital Psiquiàtric,
efectivament, a un moment donat, crec que va ser dia 20 de
març, ens vàrem veure ja amb la necessitat d’una demanda
expressa de pacients provinents d’un dispositiu concret de Son
Tugores, el dispositiu de pacients discapacitats greus, que
presentaven alguns casos de coronavirus dins el seu entorn, i
per tant es requeria un ingrés a fi d’aïllar-los i a fi de tractar-los
i preservar-los de la malaltia.

En conjunt aquest dispositiu es va posar en marxa per
aquest motiu, i en el curs de la pandèmia, fins a dia d’avui,
aquest dispositiu COVID de l’Hospital Psiquiàtric ha ingressats
pacients interns i pacients externs. Quant a pacients interns hi
va haver un brot de positivitat, sembla que arribada a través de
l’exterior, a la unitat de llarga estada. Això va donar lloc a la
necessitat d’haver d’ingressar en aquesta unitat de..., dins
aquesta UPRA, 14 persones provinents del dispositiu de llarga
estada de l’Hospital Psiquiàtric. I a part d’aquests 14 han
ingressat en aquesta unitat de manera consecutiva 8 persones de
Son Tugores, 1 persona d’AMADIBA, 6 persones de la
residència Oasis, 4 de la residència Font Santa, i 3 de les
residències Domus. Per tant aquest és el total de persones que
en qualque moment han estat ingressades a l’Hospital
Psiquiàtric, és a dir, les persones que han tengut un positiu dins
l’Hospital Psiquiàtric, o persones vulnerables de fora amb un
trastorn que requeria aquest tipus d’atenció i que s’han
ingressat.

Quant a la segona unitat que havíem previst, que havíem
previst, que era la unitat Galatzó, que hem comentat, que era la
que havíem de dedicar a sospites, al final ha arribat a ingressar
també 14 persones; alguna és una persona que entra primer a
sospites i llavors acaba a Galatzó, per tant se superposen, no
són 14 a sumar sinó que d’aquestes 14 n’hi ha 4, crec que són,
que acaben passant a la unitat d’UPRA, i les altres que varen
estar aquí dins. En conjunt aquesta és la foto del que ha passat,
de com s’ha organitzat, com se segueix organitzant la
pandèmia, i el que ha passat a l’Hospital Psiquiàtric.

Resultats a dia d’avui. Per sort no hem tengut cap exitus, no
hi ha hagut cap mort a l’Hospital Psiquiàtric per coronavirus.
Algun cas s’ha traslladat a l’Hospital de Son Espases per
intensificar el seu procés curatiu, però fins ara no hi ha hagut
cap mort.

A part d’aquests aspectes assistencials també volia
comentar una miqueta els aspectes, diguem-ne, de tipus
preventiu, quins han estat els resultats quant als aspectes de
tipus preventiu. Sabeu que la conselleria ha creat unes unitats
que es denominen UVAC, unitats volants d’atenció a la
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COVID, que realitzen el seguiment i realitzen les PCR de
manera ambulant, i són les que s’han encarregat de fer-ho a
l’Hospital Psiquiàtric tant per a aquells pacients que
ingressaven des de fora com a aquells pacients que eren a dins.
Quant al seguiment de pacients ingressats, es varen realitzar...,
ingressats de manera ordinària, les persones que en aquest
moment estan ingressades de manera ordinària a Son Espases,
a totes elles se’ls varen realitzar les proves de PCR; he
comentat abans que a més es varen prioritzar per damunt..., es
varen avançar i per damunt d’altres unitats, es varen realitzar a
tots els pacients ingressats, resultant de tot el conjunt, les 100
i busques de persones que hi ha hagut en diferents moments
ingressades a l’Hospital Psiquiàtric, 14 positives en algun
moment i 37 proves d’anticossos, que per tant indica que hi ha
hagut persones que en qualque moment havien generat aquests
anticossos, alguns dels que també han passat per algun ingrés.

També en relació amb el personal propi de l’Hospital
Psiquiàtric també se’ls va donar absoluta prioritat en els
cribratges. Son Espases va muntar la detecció de positius en
dues grans onades, una primera onada d’un cribratge selectiu
per a aquelles unitats que consideràvem més crítiques o més
vulnerables, en les quals varen incloure l’Hospital Psiquiàtric;
i una segona amb caràcter general a tots els treballadors de
l’Hospital de Son Espases. Quant al personal propi de
l’Hospital Psiquiàtric, en el primer cribratge que es va dur a
terme fins a dia 17 de juliol, dins aquest marc, diguem-ne, de
professionals més exposats, de 305 PCR varen resultar 4 PCR
positives, en aquest cas de tot el personal, és a dir,
aproximadament un 1,3% de PCR positives al personal en
aquesta primera onada.

I ja després aquelles PCR que s’han anat fent, igual que
passa a la societat en general o en els nostres hospitals, aquelles
que es fan davant sospites, davant un possible contacte o davant
una possible simptomatologia. A l’Hospital de Son Espases
s’ha creat un dispositiu a fi que els professionals poguessin...,
li hem dit el McCOVID perquè es pot anar en cotxe a fer-se la
PCR i llavors un se’n pot anar, en aquest cas varen arribar a
passar per aquest dispositiu 63 professionals de l’Hospital
Psiquiàtric, 3 dels quals varen resultar positius, un 4,7%,
davant el cas de Son Espases en general, que aquests que han
anat específicament a aquest dispositiu han donat positiu en un
7,6%. Una mica es mou en unes xifres..., no són comparables
perquè parlam d’universos poblacionals molt diferents, però
d’unes xifres en general molt discretes i que també indiquen jo
crec que uns bons nivells de protecció i un bon funcionament
de les mesures preventives.

En relació amb proves realitzades a partir de dia..., no, fins
a l’actualitat, seria 12 d’agost, és a dir, el darrer tram de proves
fins ara mateix, 82 professionals s’han fet també proves en
aquest segon bloc; 9 d’ells han resultat positius. Representa un
11% en aquest cas davant un 9% de Son Espases, però, com
dic, parlam de comparar 89 contra un grup de centenars de
professionals de Son Espases.

La situació a dia d’avui, ja una miqueta per acabar i estar
disposat un poc a atendre els comentaris o les preguntes que
se’m puguin fer, a dia d’avui mantenim totes les alertes; a dia
d’avui, com deia al principi, l’epidèmia encara continua, i per
tant es mantenen les reunions dels comitès de crisi; es manté el

comitè interdisciplinar; les mesures de prevenció, que a més a
nivell comunitari s’han anat incrementant de manera important,
també s’estan implantant a l’Hospital Psiquiàtric; es va
recuperant també paral·lelament la normalitat, tant a l’Hospital
Son Espases com al Psiquiàtric, amb unes limitacions que ja he
dit abans, limitacions relacionades amb les mesures
preventives, limitacions perquè també altres dispositius, que
són els que deriven o que són els que donen continuïtat a
activitats que fan dins el Psiquiàtric, en aquest moment també
han estat aturats o amb una activitat menor per mor de la
COVID; i també, com he dit abans, la limitació que suposa en
aquest moment que l’Hospital Psiquiàtric està en obres a
diferents..., amb una intensitat relativament alta d’obres a
diferents punts del seu entorn.

En tot cas crec que aquests dies estam recuperant,
diguéssim, des del punt de vista assistencial el màxim de
normalitat possible, evidentment mantenint els plans de
contingència, i estam preparats. Jo crec que una cosa que sí ha
demostrat el sistema sanitari, el sistema hospitalari nostre, és
una gran flexibilitat i una gran capacitat d’adaptació, de manera
que pràcticament en 24, 48 hores, en aquests moments sabem
que poden donar garanties de reordenar i remodelar la nostra
oferta i adaptar-nos a allò que se’ns demani des de l’ib-salut o
des de la conselleria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pomar. Procedeix ara 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. Sí? 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr. Josep
Manuel Pomar i Reynés pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades, o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu. 

EL SR. GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE
SON ESPASES (Josep Manuel Pomar i Reynés):

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Respondrà globalment. Per tant pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em pot avisar quan en quedin
2... Segurament no esgotaré el temps, ja sap que faig via però,
bé, si em pogués avisar quan me’n quedin 3, millor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Moltíssimes gràcies. Sr. Pomar, moltíssimes gràcies per
venir. És un plaer tenir-lo aquí, a vostè i al seu equip. Li volem
agrair la presència. Hem de dir, per fer una mica d’història i
situar en el context aquesta petició de compareixença on ens
trobàvem, on ens vàrem trobar després i on ens trobam avui,
perquè les circumstàncies fan molta via i han canviat de manera
vertiginosa.

Nosaltres vàrem demanar el mes d’octubre, ara ja fa un any,
pareix que passa volant, una visita a l’Hospital Psiquiàtric per
veure les instal·lacions, conèixer les obres que es feien i perquè
la salut mental, igual que la resta, ens preocupen i molt per
saber com estan aquelles persones que viuen allà, que conviuen
allà, si és vera que hi ha possible rehabilitació, reinserció a la
societat i quina és la qualitat de vida. Aquesta era d’entrada el
nostre posicionament a l’hora de voler fer una visita en aquest
Hospital Psiquiàtric, que ja havia tengut ocasió de visitar en la
meva anterior vida de periodista en diferents ocasions. Però
tenia ganes de saber i conèixer i poder fer un recorregut per tots
els racons d’aquest hospital i així va ser.

Vaig anar a visitar l’hospital un parell de mesos després i
vull aprofitar per donar-li les gràcies a tot el personal amb el
que me vaig poder reunir, les passejades que vaig fer, no duia
mascareta, per tant, avui no els coneixia, però ara ja sí, i la
veritat és que va ser enriquidora i me’n vaig dur sorpreses
agradables. De totes maneres, sí me vaig quedar amb aquella
impressió, sobretot a llarga durada, alguns edificis tancats,
alguns edificis obsolets, que recordaven al terror que era un
hospital psiquiàtric a principis del segle XX i encara me’n vaig
dur una mica d’aquella impressió antiga d’un hospital
d’aquestes circumstàncies, amb aquestes condicions i que tenen
una cosa tan preuada com és la salut mental en les seves mans
i per tant, sembla que han d’estar més encotonats que la resta
quan no es troben bé, per allò de les emocions.

Pel que fa a la COVID-19. M’he situat aquí perquè, clar
nosaltres ja vàrem començar, després ja ens vàrem veure
immersos dins aquesta pandèmia, vàrem estar en un estat
d’alarma, ja no es podia anar visitar absolutament res, no es
feien compareixences, ja no es va poder fer res i per tant, hem
hagut d’esperar. I a més a més, hem d’afegir a això que els
tempos en el Parlament són lents, vostès ja ho saben i clar,
nosaltres vàrem registrar la compareixença dia 11 de maig, ha
plogut una mica. En aquell moment els imputs que ens
arribaven quins eren? I ho dic perquè sé que ara no passa així,
però vull que me confirmi si en aquell moment era així i va
haver una primera onada que ens va agafar a tots sobrevinguts,
que no sabíem què passava. 

Ens deien que hi havia monitors, metges que anaven d’una
banda a l’altra sense protecció, que anaven d’un edifici a l’altre
sense protecció i que això dificultava, o més ben dit afavoria la
propagació de la malaltia. Volem saber també si en aquell
moment varen tenir els equips suficients, perquè nosaltres hem
passat de sentir diferents teories, en funció ens dóna la
impressió de la possibilitat, les mascaretes no eren necessàries,
els EPI no eren necessaris, simplement perquè no n’hi havia.
Com es va funcionar en aquell moment dins l’Hospital
Psiquiàtric? Quin impacte ha provocat? Vostè ens ha donat les

xifres, ara faré una pregunta una mica naïf, però li vull fer, hi
ha una peculiaritat pel que fa als malalts mentals i aquesta
patologia? Vostè ja ha dit que no poden estar tancats, que han
de tenir un cert recorregut perquè es puguin moure, però no sé
si hi ha qualque cosa més pel que fa a la malaltia que vostès
hagin observat, com a grans observadors a part de professionals
que són. Quines actuacions es varen dur a terme i quina és la
valoració, vostè no ha parlat d’èxit, però ha dit que s’ha fet una
bona gestió, però m’agradaria saber com hem avançat perquè
per això, perquè la nostra petició ve de molt enrera, tot i que ja
ens volem situar en l’actualitat, m’agradaria conèixer una mica
quina és l’evolució.

Quan vaig anar a fer la visita, vaig trobar un conjunt, com
deia, d’edificis construïts a principi del segle XX, obsolets,
amb mal estat, amb un manteniment deficient de les
instal·lacions. I en aquestes condicions hi viuen 150 pacients
mentals, fins i tot a l’edifici de llarga durada que vàrem poder
recórrer, la veritat, la situació és precària, no ens agradaria que
la nostra família, qualque familiar nostre, tot i que hi tenim
coneguts que hi són, fossin allà. D’acord que també se’ns ha dit
que vostès han fet més per a aquest Hospital Psiquiàtric que en
tota la història de la democràcia, també se’ns ha dit. Vostè ha
posat fil a l’agulla per escometre aquestes obres en temps
difícils.

Era més que evident que l’execució de les obres de
l’Hospital Psiquiàtric eren necessitat urgent inexplicable, feia
molt que se’n parlava, però vostès s’han atrevit a fer-ho, jo res
a dir en aquest sentit. I m’agradaria saber en quin moment es
troben ara mateix, sé que tornen fer feina, que fan feina, però
quan podran dir que les obres que es varen començar ja estaran
enllestides, quan serà el moment de dir que ja es poden
inaugurar, si hi ha retards no previstos inicialment per culpa de
la COVID.

Organització dels serveis, vostè n’ha parlat. Jo tenc aquí
anotacions que havia fet abans i dubtes, alguns se m’han aclarit,
però si me permet, encara que me repeteixi i vostè hagi de ser
reiteratiu, m’agradaria repassar-les totes. Coincidència en el
temps de les obres, la irrupció de la COVID va suposar, com
vostè ha dit, aquesta reorganització. De 6 serveis pot ser que es
passés a 2? Són informacions que tenim, es va tancar per obres
l’edifici de llarga estada, el club social i també Lluerna? Me
corregirà vostè si no.

A nosaltres ens pareix..., anava a dir imperdonable, però no
vull ser hiperbòlica, però sí que ens pareix trist i greu que la 
UPRA que és el servei de desintoxicació alcohòlica, aquella
primera porta allà on arriben malalts d’alcohol i allà on diu:
“hola, ho reconec, estic malalt, necessit ajuda” i després la
teràpia que puguin tenir a posteriori, que aquest procés que
significa que a tu te donen medicació, suport psicològic i un
lloc on estar protegits d’aquest monstre que és l’alcoholisme es
desviés a pacients COVID, a nosaltres això ens pareix, no diré
imperdonable, supòs que l’emergència ara és COVID, no es
parla de res més, però m’agradaria saber on eren aquests
pacients, si és que eren a qualque banda. A nosaltres se’ns ha
denunciat que no tenien assistència en aquell moment més que
aguda o a domicili. Volem saber i pensar que això no és cert,
per favor m’ho aclareixi.
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I després també la conselleria ens va dir, “no, és que està en
obres la UPRA”. No és ver, no està en obres, jo crec que va
tenir un lapsus en el ple del Parlament i per tant, vostè m’ho
aclareixi, està en obres, no es donava assistència, es va desviar
a COVID. Quina és la veritat? Jo no dic que ella menteixi, però
igual és que va tenir un lapsus en aquell moment.

Després, vostè ha dit que havien rebut pacients positius de
COVID de residències de gent gran, per exemple la residència
de Son Tugores, dos serveis que varen quedar actius, crec que
els subaguts i Galatzó, ajuntaven residents crònics amb aguts,
és així? Suposa un perjudici per a l’atenció específica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden 3 minuts Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Què me diu? Molt bé, idò faré via. Passa aviat, sobretot en
aquest tema. Bé, també se’ns ha denunciat el servei de
cafeteria, que jo sé que pot suposar un tema menor, però és
vera que si els horabaixes està tancat i els caps de setmana està
tancat, els pacients, els visitants, els treballadors és una mica la
sortida que fan per poder tenir una mica de vida social. I
després la central de compres, sí que m’agradaria que
m’expliqués si és millor així, perquè jo record que a la visita
algú me va dir, és que és molt problemàtic perquè a l’hora de
demanar encara que sigui qualsevol cosa, jo què sé, esperit, o
qualsevol cosa, han d’esperar que a Son Espases centralitzi les
compres i ens ho faci arribar. I si hi ha avantatges o
desavantatges tot centralitzat a Son Espases. Supòs que
econòmicament és més rendible, però si té perjudicis o
mancances en aquest sentit.

I la resta no ho diré, perquè crec que els meus companys
també ho demanaran, però si me permet li voldria fer una
reflexió. És a dir, tenim la sensació que l’Hospital Psiquiàtric
s’està convertit en un caixó de sastre, allà on tot hi arriba o en
un en un, allà on tot hi arriba i res surt, res acaba de sortir. És
a dir, que s’ho queden tot vostès, no sé per què i m’explic.
Parlam de malalts crònics, de malalts aguts que arriben, parlam
d’aquella residència mixta que aglutina unitat de salut mental,
vostè ho ha dit de la Creu Roja, salut laboral del Govern, una
unitat d’estudis per al càncer de mama, ara duran un pavelló
que serà el centre que me pareix que és el de l’Escorxador, a
més ha parlat d’un PAC. Jo li deman la UPRA ha d’estar situat
en el Psiquiàtric? No és que sembli malament, però també ho
deman, està bé allà on està o hauria d’estar a una altra banda.

I ja per acabar i ara sí, si tot això té sentit, si és un caixó de
sastre, o si és una estratègia, o sigui que ho fan perquè ho volen
fer així, o és que s’ho queden perquè no queda més remei, o si
és una estratègia per arribar a fer una futura ciutat
sociosanitària, o un recinte allà on la salut vagi més enllà de la
salut mental, perquè vist des de fora pareix això, un caixó de
sastre que s’ho ha quedat tot.

I crec que ja he exhaurit tot el temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut.

LA SRA. PONS I SALOM:

Molt bé. Moltíssimes gràcies, m’ho reserv per a després.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot agrair, com no pot
ser d’altra manera, que hagi vengut avui a donar-nos
explicació. Li agraesc personalment l’explicació que ens ha
donat de l’Hospital Psiquiàtric i tot allò que ha succeït tant a la
primera com a la segona ona i de tot allò que vostès han fet. Jo
intentaré resumir al màxim la meva intervenció i la basaré en
preguntes que sí que és vera que li demanaria que vostè, si és
possible, me contestés.

Nosaltres estam interessats en saber el tractament que s’han
hagut d’interrompre a causa de la COVID

Vostè ens ha explicat el pla estratègic, ens ha explicat que
s’han vist que han hagut de rebre pacients tant de residències
com de centres de la Fundació Aprop, com vostè deia, de Son
Tugores, de Son Llebre, que són pacients discapacitats psíquics
profunds i que necessiten uns tractaments específics, nosaltres
volem saber tots aquests tractaments que s’han hagut..., com
vostès s’han adaptat, com al Psiquiàtric s’han adaptat, perquè
tractaments que aquesta gent rebia normalment, hi havia gent
que evidentment nosaltres pel que hem llegit d’informacions
periodístiques, sabíem que els que venien derivats de
residències bàsicament el que tenien eren tractaments
pal·liatius, perquè si no anam errats -si no anam errats-, ni tan
sols després se’ls desplaçava als hospitals de referència, sinó
que es basaven en tractaments pal·liatius, però n’hi havia
d’altres que no.

Després, per exemple, vostè ha dit que amb aquesta unitat
COVID varen collir la UPRA. Per tant com ha quedat el servei
de la UPRA? S’ha tornat restablir, no s’ha tornat restablir? I
parlant d’aquest servei específic, n’hi ha d’altres que s’hagin
tallat a causa de la COVID i no s’hagin tornat a posar en
marxa?

Evidentment ens passa la primera ona per damunt. Nosaltres
vàrem estar en contacte amb treballadors de la Fundació Aprop
que feien feina tant a Son Tugores com a Son Llebre, i els va
passar que a mòduls com per exemple Gregal en molts pocs
dies, a mitjans del mes de març, es varen trobar que dins el
mòdul Gregal tenien 18 positius. En un primer moment ens
varen dir que estaven totalment desbordats perquè en aquell
moment..., ara pareix impossible, que tots duim mascareta, idò
en aquell moment no tenien ni mascareta, ni guants, ni EPI.
Això li ho dic jo de la Fundació Aprop, es queixaven molt que
no els atenien. Vostès varen tenir aquesta mancança d’EPI?
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M’agradaria saber-ho, perquè sé que a la Fundació Aprop sí
que la varen tenir; de fet hi va haver molts de contagis. 

D’aquests 18 contagiats que hi va haver d’interns dins el
mòdul Gregal de Son Tugores, al principi se’n varen traslladar
qualcuns, si no anam errats, a la Miramar, es varen traslladar a
diferents clíniques; evidentment són pacients que tenen una
problemàtica per mor de la gravetat de la seva malaltia
psiquiàtrica, perquè són malalts psiquiàtrics profunds, varen
durar poc temps, perquè pel que ens diuen no estaven preparats,
i sí que després els varen dur al Psiquiàtric. Vostè crec que ha
parlat de 8, nosaltres pensàvem que eren més de 8 els que
havien rebut vostès. Vostè ha dit que són 8, jo pensava que eren
més de 8, perquè a nosaltres ens parlen de més de 20 i busques
que es varen haver de disseminar a diferents hospitals, i
pensàvem que al final tots varen arribar al Psiquiàtric. 

Sí que ens deien que tot aquest tipus de malalts que havien
estat desplaçats del seu entorn, que els havien llevat les seves
teràpies habituals, que fins i tot no estaven amb els seus
treballadors habituals, doncs que havien fet una passa enrere
molt gran. M’agradaria saber vostè què opina d’aquest tema i
si és així o no és així.

Després vostè ens ha explicat tot el pla de contingència que
vostès varen fer. Vostès també es varen preparar per a aquesta
segona onada? Ja els ha arribat la segona onada i ja han rebut
pacients d’altres residències, fins i tot també un altre pic de la
Fundació Aprop? Vostè diu que varen fer un comitè de crisi i
d’altres. 

Miri, a nosaltres ens agradaria saber què opina vostè del Pla
de salut mental que es va aprovar l’any 2016 i si vostè també
opina com el Sr. Miguel Lázaro, que és el president del sindicat
SIMEBAL, que és un pla bo, que és un pla amb un gran
coordinador, com el doctor Oriol Lafau, però que li fan falta
recursos, que li fa falta un pressupost econòmic. A nosaltres ens
agradaria que vostè ens parlàs de les mancances que troba que
hi ha dins la psiquiatria, i no em referesc a personal o a mitjans,
fins on més podríem arribar? Si tenim un bon pla, tenim un bon
(...), tenim uns bons professionals, però sí que és vera que
tenim la meitat dels psiquiatres que la mitjana dels països
europeus, parlam, si no vaig errada, de 98 psiquiatres a les Illes
Balears, si vostè creu que hauríem de fer molta feina en aquest
sentit o no, o si vostè creu que no, com a director del
Psiquiàtric, que aquesta mancança no arriba.

Nosaltres... creiem que dins la salut mental s’ha de fer un
esforç pressupostari important, ho creiem i hem dut aquí una
proposta, una PNL, que no va ser aprovada per unanimitat, que
no es va arribar a aprovar. Estam tots d’acord que el pla és bo,
però no estam d’acord amb dotar-lo de més recursos, i això sí
que ens preocupa. 

Li volia demanar si vostè creu que realment la COVID ha
afectat amb molt de retard les malalties psiquiàtriques que
duien el seu curs, que duien els seus processos, tant de persones
que estaven ingressades com de persones que tenien processos
terapèutics externs, i que ara, de cop i volta, a causa de la
pandèmia, s’han hagut d’interrompre. 

Nosaltres volem parlar de com es fa de bé, però també si hi
ha marge de millora i de cap on hauríem d’anar amb aquest
marge de millora, m’agradaria que vostè, que té una visió molt
més ampla que nosaltres, i a més li estam, des del nostre grup,
molt agraïts que vostè avui hagi vengut aquí, nosaltres, és clar,
rebem molts d’inputs de gent, que ens reunim amb ells, que ens
diuen que és ara, des de la pandèmia, pràcticament impossible
arribar a una consulta de psiquiatria, persones que en salut
mental no estan ingressades, que no li arriben al Psiquiàtric, a
vostè, però sí que és vera que estan en tractament psiquiàtric,
que s’han vist molt agreujades, que han hagut de parlar amb el
psicòleg per telèfon, i que encara a dia d’avui persones que ho
han passat molt malament el mes d’abril no han pogut parlar
amb un psiquiatre presencialment.

També m’agradaria saber si vostè creu que es pot ajudar,
diagnòsticament parlant, o ajudar un pacient de salut mental des
d’un telèfon, si és necessari tenir una consulta presencial o si
vostè creu que no, que en el mes d’octubre que som ara i amb
una segona ona no fa falta tornar a establir les consultes. No
parl dels greus, evidentment tenim una salut pública que a les
persones greus sí que se’ls dóna un servei, ho dic aquí i ho dic
allà on sigui, però sí que és vera que totes aquelles persones
que tenen uns tractaments terapèutics de manteniment han
quedat sense, i a nosaltres això ens sembla molt greu. Persones
que mai no havien hagut de necessitar la salut mental també ens
trobam ara que també l’han de menester i tampoc no tenen
aquest fil. Des de la seva visió, des del que vostè coneix, ja sé
que potser m’escap una mica del que és refereix al Psiquiàtric,
però sí que em sembla molt interessant.

No sé quin temps em queda, presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li resten 2 minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Idò me’ls qued per a la segona intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara correspon al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Martín, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Agrair, com no pot ser d’altra manera,
al Sr. Pomar i a l’equip que avui l’acompanya que hagin vengut
a aquesta compareixença i a respondre les preguntes dels
diferents grups parlamentaris.

La salut mental històricament ha estat la germana petita de
la sanitat, sempre amb manca de recursos, a causa en moltes
ocasions i crec que a un fet paradigmàtic, que és l’estigma que
acompanya aquest tipus de malalties, tothom entén que una
persona pugui tenir una hepatitis, que tengui un còlic de ronyó,
però quan entram en la patologia mental hi ha un gran
desconeixement, i això afecta, com no pot ser d’altra manera,
les polítiques que es duen a terme amb la concepció global i
social d’aquest tipus de pacients i de l’entorn, de les cures que

 



SALUT / Núm. 34 / 7 d'octubre de 2020 525

els han d’acompanyar; un estigma que, a més, és encara més
acusat en el cas de les dones que pateixen malalties mentals,
que sempre estan histèriques o deprimides i mai no s’arriba a
aclarir, tractaments i realment teràpies eficaces per poder-les
atendre correctament, si parlam a nivell del món, també a
Europa i, com no, al nostre país.

(...) mentals, psiquiàtrics, estaven històricament aïllats,
plens de barrots a les seves finestres, i amb tota aquesta aura de
desconeixement i de llocs on s’aplicaven càstigs físics i també
l’exclusió social. Aquests pacients de salut mental han de
menester evidentment recursos, recursos com l’Hospital
Psiquiàtric, però també tota una sèrie d’altres dispositius que
vostè ha anomenat, que es fa feina en xarxa i equipaments a
l’àmbit comunitari que treballen de manera conjunta amb vostè,
i també programes d’inserció laboral, d’acompanyament,
orientats a famílies, cuidadors, Tercer Sector..., és un ambient
complex.

Algunes de les nostres preguntes ja les ha respost vostè amb
la seva intervenció. Tenim clar que el procés de
desinstitucionalització en els darrers cinc anys ha estat molt
important, que han passat vostès de 166 residents, que estaven
més de dos mesos, fins a uns 45, aproximadament, si no tenim
errades les dades. Dins el Pla de contingència vostè ha esmentat
que es varen establir aquestes àrees vulnerables, que hi va
haver participació multidisciplinar, i ha exposat bé els punts,
nosaltres teníem diverses preguntes però ja les ha respost.

I voldríem centrar-nos en el cas de la UPRA. La UPRA es
va tancar per donar cabuda a aquests residents que varen venir
de Son Tugores i d’altres centres, persones amb necessitats
especials que havien de menester un entorn segur i a aquesta
UPRA entenem que varen tenir el suport de professionals de
medicina i d’infermeria durant 24 hores, cosa que no podien
tenir en els centres on estaven. Ens podria confirmar, per favor,
si els pacients d’aquesta UPRA per al tractament de
deshabituació aguda, el tractament de 12 dies que es fa
habitualment a entorn hospitalari, varen ser atesos a l’Hospital
General i que ningú no va quedar sense aquesta atenció? Cap
persona que va decidir abandonar l’alcohol va quedar sense
atenció?

El tractament ambulatori es va mantenir exactament igual
i tampoc cap persona que volgués deixar l’alcohol i hagués
donat aquesta passa va quedar sense aquest tipus de tractament?

També ha parlat d’altres tipus de teràpia, s’ha parlat de la
cafeteria, per exemple. Voldria que ens ampliàs en quines
condicions està la cafeteria i si s’obrirà l’horari en el torn
d’horabaixa?

En relació amb la teràpia ocupacional i a totes altres
activitats de lleure i oci que es duen a terme a l’Hospital
Psiquiàtric, podria ampliar per favor en quina situació es
troben?

En relació amb les obres previstes a nosaltres ens consta
que a la UPRA es varen dur a terme tota una sèrie d’obres de
climatització, que feia molts d’anys que feien falta i que eren
molt necessàries i que han estat benvingudes. És a dir, que en
primer lloc es va donar aquesta atenció COVID i després es va

tancar i ens agradaria que ens aclarís si és aquesta la seqüència
temporal. Després es va tancar, es varen fer les obres i en
aquests moments la UPRA ja està oberta i atenent malalts o
encara no? Digui’ns, per favor, aproximadament aquestes obres
en quina situació es troben.

En relació amb la situació de l’Hospital Psiquiàtric fa uns
anys hi va haver tota una preocupació a nivell social, no només
a la ciutat de Palma sinó crec que a tota Mallorca, en relació
amb un possible tancament i que realment aquests terrenys
fossin depredats per l’especulació immobiliària. És un entorn
que tots sabem que és molt llépol, que realment són uns
terrenys valuosos i hi va haver aquesta especulació. Es va
presentar finalment el programa d’adequació, rehabilitació,
etcètera. Voldria, simplement per acabar aquesta primera
intervenció, que ens pogués explicar en quina situació, no
importa de manera detallada, però sí a nivell global, en quina
situació es troben aquestes obres.

Just per acabar aquest torn, agrair-los la seva participació i
per descomptat la feina que fa absolutament tot el personal de
l’Hospital Psiquiàtric. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, per un temps màxim de deu minuts. Una qüestió abans,
per aclarir, el temps sobrant no és acumulador, és una primera
intervenció de deu i una segona de cinc. Entesos? Continuï.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sr. Pomar, benvingut i gràcies per ser
present aquí a petició d’un grup parlamentari d’aquesta
Comissió de Salut i precisament un grup parlamentari de
l’oposició, per tant, quan fem... almanco els grups de l’oposició
demanant la compareixença d’un alt càrrec o, en aquest cas,
d’un perfil tècnic gestor d’una sèrie de serveis ho fem amb una
intenció molt proactiva i molt constructiva, i ens consta que
això dels dies..., no tenc cap dubte, i l’oportunitat que té el meu
grup parlamentari d’aquesta petició i la seva compareixença és
esperar de vostè i del seu equip una valoració, diguéssim, una
valoració no diré d’autocrítica, però sí d’exposició de coses que
es poden millorar. Perquè el que pretén un grup parlamentari a
una comissió de control del Govern i de seguiment de l’activitat
parlamentària és dur iniciatives posteriors a instar el Govern a
millorar les coses, els serveis i programes que entenem que
s’han de millorar. I si ens ho especifica la persona gestora o
l’equip tècnic, encara molt millor; però insistesc, Sr. Pomar,
dins la línia proactiva i constructiva que ens caracteritza a
alguns grups parlamentaris d’aquesta cambra. 

Per tant, a la seva part d’intervenció sí que tota aquesta
exposició d’actuacions que s’han dut a terme cronològicament
i geogràficament a l’entorn on s’ubica concretament l’Hospital
Psiquiàtric i els serveis que hi ha, sí que ens agradaria saber
entre altres coses que ens defineixi el que li ha demanat una
altra diputada, si hi ha obres, no hi ha obres, com estan, en
quina evolució, si li abasta el pressupost, si s’han hagut de
suspendre aquests sis mesos, si s’executarà el pla d’obres
segons el calendari previst? Perquè això afecta els serveis i
l’allotjament dels pacients dels diferents serveis. 
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També voldria saber si d’aquesta reforma, aquestes obres,
atesa la quantitat..., ho dic perquè ho desconeix el meu grup
parlamentari, tal vegada la Sra. Pons ho coneix un poc més
perquè ha fet la visita, però per als que no ho han visitat que el
meu grup ha estat el cas, aquesta planificació d’obres, atesa la
quantia de serveis i programes molt diversificats que hi ha allà,
la disposició final de la instal·lació de la separació dels serveis
i de les prestacions que han de tenir, considera vostè que serà
idònia o se n’han de buidar alguns perquè precisament es
puguin adaptar les obres planificades inicialment? O s’hauran
de modificar perquè, atesa la situació COVID, no es podran
desplaçar, com estava previst, alguns serveis treure-los d’allà
i ubicar-los a un altre indret? Això és una qüestió. Tal vegada
sí seria interessant anar a visitar-lo per conèixer-lo. I això si
vostè ho considera, idò hi anirem.

Per una altra banda, miri, crec que vostè coneix ja que el
meu grup parlamentari va presentar una proposició no de llei
instant -no sé si li han traslladat- instant el Govern a rehabilitar
de forma immediata el servei UPRA suprimit fa ara set mesos,
amb les condicions que el servei tenia allà. Un servei que el
2019, segons el mateix doctor Short, havia atès, el 2019, 285
persones; un servei que es defineix amb una estada mitjana de
deu dies, amb una hospitalització on hi ha, a part de tot un
tractament terapèutic, una medicació, o sigui un tractament
farmacològic, i psicodidàctica. És a dir, tot un quadre de
professionals complementaris: àmbit psicològic en àmbit de
psicòlegs, de treballadors i de professionals, experts
precisament en el tractament de l’alcoholisme en diferents
perfils d’edat. Entre d’altres coses el doctor Short deia que hi
havia un augment de l’alcoholisme en joves. 

M’agradaria que ens contés exactament quina ha estat
l’evolució des del mes de març que li diu conselleria, escolti,
aquí s’han de ficar COVID positiu i sospites de COVID, per
tant, aquests catorze llits. No sé si va ser decisió de vostè, a
proposta de vostè, del que sigui, es va respectar el que
recomanaren els tècnics, però el cert és que aquesta unitat tal
com està muntada amb aquest equip especialista segons alguns
d’aquests treballadors un se’n varen anar a l’Hospital General,
l’altre se’n va a anar Son Espases, uns altres se’n varen anar
allà i no varen poder fer el seguiment terapèutic que cada perfil
tenia com a perfil i se’ls va dir als pacients i a les famílies, que
són les que van vinculades a la problemàtica del pacient amb
alcohol, se’ls va dir, anau a urgències, unitat d’urgència
psiquiàtrica que deu haver a l’hospital de referència, o anau al
vostre centre de salut per a la medicació; és a dir, sortiu de la
teràpia de seguiment, això és un fet, no li varen dir, però és un
fet sobrevingut, i aquesta teràpia no es pot continuar per una
qüestió COVID.

Per la qual cosa, el nostre grup parlamentari va presentar
una proposició no de llei instant immediatament la recuperació.
Se’ns ha dit informalment, i ha sortit a qualque mitjà de
comunicació, que el dia 15 de setembre aquesta unitat es
tornava a posar en marxa. Avui no està en marxa i som avui dia
8 de setembre, d’octubre. Però ja no ens preocupa només que
no estigui avui en marxa sinó els professionals que fan el
seguiment, perquè és una unitat específica que fa un seguiment
del perfil, de l’evolució d’aquesta patologia que és molt, molt
complicada i per l’entorn i l’impacte social que té a l’àmbit
laboral i l’àmbit de la família, i vostè sap que la família pateix

molt amb uns quadres d’addicció, sigui la que sigui, però
l’alcoholisme és molt més greu, i més amb la crisi COVID, la
crisi que ha suposat per a les persones a nivell mental la
COVID i a nivell emocional, etc., a aquestes persones se’ls ha
deixades en aquest sentit. O sigui, entenem que és un fracàs
terapèutic haver suspès aquest servei amb aquestes persones
acollides en aquest moment a aquest servei. 

Per tant, voldria la seva valoració i quina és la decisió que
s’ha pres per recuperar almanco no tan sols el servei, sinó una
actuació immediata amb aquestes persones i el seu entorn més
immediat. I hi insistesc, no només per la preocupació del
pacient, sinó del seu entorn familiar, qui més qui manco hem
tengut un familiar o un conegut i sabem tot l’aspecte de
l’alcoholisme i la gravetat també de la recuperació..., que no
acaba aquí. Em sembla que va ser el Sr. Short, que deia allò de:
“un és alcohòlic sempre”, és a dir, “se es alcohólico toda la
vida”, és prou definitori el que vol dir això, no pots interrompre
un procediment de rehabilitació i sobretot de enfortiment
d’aquestes persones.

Nosaltres vàrem fer una bateria de preguntes per escrit,
nosaltres com que hi havia la seva  compareixença no vàrem
demanar la compareixença de ningú més. Enteníem que era una
oportunitat, m’agradaria que contestés aquestes preguntes que
li vàrem formular, per exemple, la data exacte en què es va
deixar de prestar el servei de la UPRA?

Quants usuaris hi havia enregistrats en aquell moment en
tractament en aquesta unitat, que es feia allà fins que es va
suspendre?

Quines mesures i quina atenció ha prestat la conselleria o el
departament del Servei de Salut per atendre aquestes persones
que eren usuàries en aquell moment del servei en tancar-se?

Quines mesures ha adoptat la conselleria per atendre les
persones demandants d’aquesta necessitat en aquest servei? Ens
consta que es varen derivar a urgències quan es donava el cas
o fins i tot al centre de salut, si es va fer alguna altra cosa, hi ha
una companya que ha demanat si es va suspendre en algun
moment. Bé, es va suspendre en algun moment aquest servei
exactament, si es va ubicar en un altre lloc, nosaltres ho
desconeixem, també seria interessant saber-ho i quines
mesures, sobretot, va adoptar el Servei de Salut per -entenem-
vetllar per la continuïtat i l’èxit terapèutic d’aquest programa.

Ens podrà donar la data exacta de la reobertura amb tot el
programa específic que té la UPRA per definició, amb els
recursos que tenia i si es continuaran els programes? Fins i tot
si s’han incorporat millores perquè tal vegada s’han incorporat
millores durant aquest temps, però voldria el meu grup
parlamentari i aquesta comissió voldríem saber la data exacta
de reobertura d’aquest servei.

Ja li dic que ens ha arribat que els treballadors estan prou
decebuts i preocupats per l’aturada, per la no continuïtat
d’aquests programes en aquests pacients. Jo entenc, i és una
valoració d’un diputat, ni molt manco d’un personal sanitari,
que suspendre un programa d’aquest tipus quan el Govern s’ha
dedicat a resoldre, reubicar, obrir hotels, habilitar espais
públics per a pacients sospitosos de COVID, que no amb

 



SALUT / Núm. 34 / 7 d'octubre de 2020 527

COVID que necessiten tot un equipament, no entenc de cap
manera com no es va poder destinar a un altre lloc i amb el
material suficient aquesta unitat de 14 -de 14- pacients almanco
que havien d’estar en aquest moment hospitalitzats o almanco
amb un tractament continu i aïllament o allotjats en aquesta
unitat per les conseqüències que, insistesc, té cap a les famílies
la mateixa... la mateixa persona.

Deixaré qualque pregunta més per a la meva intervenció. Sé
que he estat molt llarg i amb moltes preguntes, però crec que
vostè el marc general del contingut m’ho podrà dir a la seva
intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. Breument, perquè la veritat és que
els que m’han precedit ja han fet un desenvolupament damunt
temes que afecten..., i, en primer terme, agrair la
compareixença del Sr. Pomar, tot i que sigui a petició del Grup
Proposta per les Illes, precisament la mateixa portaveu d’El Pi
abans ho ha dit els tempus dins aquests parlament no són
precisament ràpids, és una compareixença que s’havia
sol·licitat d’abans, d’abans; però, bé, així com hem sentit parlar
durant tot el temps de crisi i hem pogut tractar altres
problemàtiques relacionades amb altres col·lectius i
especialment de gent gran, no en canvi havíem pogut parlar en
referència a tota la gent que pateix problemes de salut mental
i això, si no n’hem parlat, vol dir que és un bon indicador en
política perquè vol dir que no hi ha hagut problemes en aquest
aspecte, almanco problemes que hagin pogut transcendir.

Per tant, li agraïm molt aquesta compareixença, les
explicacions que ens han donat i entenem que és una situació...,
és a dir, el tema de salut mental era un d’aquells grans temes
pendents que duem arrossegant durant moltíssimes legislatures,
en diferents moments i en diferents intervencions i aquesta
realment havia de ser una legislatura en què es fes una aposta
clara de cara a afrontar el tema de salut mental des d’una
perspectiva molt àmplia, des de la perspectiva de salut o de
sanitat, la perspectiva de Serveis Socials i especialment de tota
la feina en xarxa de diferents col·lectius que també hi fan feina.

Però va arribar la COVID i evidentment va truncar molts
d’objectius d’aquests que teníem fixats i de fet, estan recollits
als Acords de Bellver, com vostè sap.

Crec que és un tema... especialment quan parlam d’Hospital
Psiquiàtric evidentment hem de parlar d’un pla d’inversió, que
ha de ser ambiciós, vostè mateix hi ha fet referència. Entenem,
diríem, que no pot esperar més, perquè si realment arriben
queixes dels diferents treballadors que hi puguin fer feina,
sobretot les queixes aniran molt orientades o molt relacionades
amb temes que són purament de manteniment o que són
purament d’infraestructures que entenem que han quedat
totalment obsoletes. Parlam d’un edifici que, bé, la propietat
crec que és del Consell de Mallorca, crec que es va cedir
precisament al Govern perquè hi pogués fer diferents

actuacions, no sé si el cas de l’Hospital Psiquiàtric en si, si ja
està acabat el procés, però sí per fer el centre de salut i d’altres.
I, per tant, és necessari que s’executi aquest pla ambiciós
evidentment de posar les instal·lacions al dia perquè bona falta
fa, perquè són instal·lacions que -com bé deien els que m’han
precedit- han quedat totalment obsoletes, totalment, i per tant
s’han de fer noves.

La pregunta és: s’utilitzaran els mateixos edificis o se’n
faran de nous o hi ha un pla en aquest sentit que pretengui crear
uns equipaments nous, si allà mateix o a altres espais o com
anirà el tema.

I abans a la seva intervenció vostè assenyalava que s’ha fet
una feina a nivell de xarxa amb entitats que fan feina amb gent
sense sostre, pels mateixos equips donar suport i donar resposta
a problemes que hagin pogut sorgir dins l’àmbit psiquiàtric. I
li deia que aquest és, diríem, una d’aquestes assignatures
pendents que tenim, el tema de salut mental.

Vostè sap que al mateix centre penitenciari hi ha un perfil
de pres que precisament entenem que no hauria d’estar dins una
presó, sinó que hauria d’estar en un centre especialitzat, perquè
moltes vegades s’han arribat a cometre delictes, però que eren
fruits o bé d’una dependència o bé d’un trastorn de conducta o
d’un trastorn mental.

Per tant, en aquest sentit no sé si durant la COVID aquesta
feina que jo sé que es feia, conjuntament tant amb el centre
penitenciari com també amb altres entitats que fan feina amb
col·lectius de gent sense sostre, com està a dia d’avui i,
especialment, el que li demanava abans era aquest pla
d’actualització, diríem, de les infraestructures, quin termini té,
o pugui tenir entenent evidentment les dificultats del moment
i també evidentment de les instal·lacions que tenim a dia
d’avui. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc vull donar la benvinguda al Sr. Pomar, gerent de
l’Hospital Universitari de Son Espases, i a tot l’equip que
l’acompanya. 

Vostè compareix aquí avui a la Comissió de Salut a petició
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes per parlar de
la seva gestió durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19, però permeti’m que abans
d’entrar en profunditat en la matèria que ens ocupa pugui fer
una reflexió sobre l’evolució que ha sofert l’Hospital
Psiquiàtric de Palma al llarg de la seva història, una evolució
que va acompanyada de la concepció envers les persones que
patien i pateixen malalties mentals.
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No és el mateix el model d’atenció d’una persona que patia
una malaltia mental, i no m’aniré molt enfora, parlaré dels anys
noranta, que avui en dia. I això en part ho devem al reforç
sanitari que es va fer al Sistema Nacional de Salut quan els
serveis psiquiàtrics s’integren dins les estructures d’atenció
primària i els hospitals.

Els i les socialistes al llarg d’aquesta evolució hem
contribuït en diferents etapes a la concepció actual de la salut
mental entenent l’Hospital Psiquiàtric d’una manera
ambulatòria, innovadora i també desinstitucionalitzadora. Sense
anar més enfora, a l’anterior etapa del Govern, hi ha grups que
s’han referit al Pla estratègic de salut mental 2016-2022 que,
tot i que, evidentment, sempre ens poden semblar insuficients
els recursos econòmics que s’hi puguin destinar, jo vull posar
en valor que des de l’any 2015, amb un govern progressista,
doncs la despesa social a l’àmbit sanitari en aquest aspecte ha
anat en augment.

Un pla que en el seu moment compta amb el suport unànime
de totes les forces i que genera a més, un canvi de paradigma
quant a la humanització i a la dignificació de l’atenció a la salut
mental, i que ara actualment es complementa amb totes
aquestes reformes dels diferents espais de l’hospital. 

Precisament per això, entenem perfectament el paper que
vostè juga, que és importantíssim respecte de la seva gestió a
l’Hospital Universitari de Son Espases i la coordinació també
dels diferents serveis de salut i l’Hospital Psiquiàtric de Palma,
perquè entenem que les malalties mentals ocupen un espectre
molt ample, des de patologies que no requereixen cap ingrés a
cap servei hospitalari, a patologies greus, cròniques, que sí
requereixen programes de mitja o llargada estada, o per a
persones amb malalties mentals cròniques.

Respecte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma, us he de dir
que com a diputada vaig sol·licitar també la visita i que em va
sorprendre gratament pel que representava, un pulmó verd
enmig d’una ciutat, oxigen, vida que veritablement necessiten
aquestes persones, un ambient tranquil i saludable. I també vull
aprofitar públicament avui la professionalitat de totes el
personal o les persones treballadores que vaig poder trobar al
llarg de la visita i la seva atenció.

Fetes aquestes reflexions, amb referència a la gestió de la
COVID s’ha de dir que, segons les dades que vostè ens ha
aportat, aquesta incidència ha estat, vostè ho ha qualificat de
“discreta”, “mínima”, vostès han seguit el Pla de contingència
establert, quines valoracions fa vostè de les diferències entre la
primera onada i la segona onada i de quina manera us prepareu,
si és que és així, per al cas que es pugui produir un altre
possible repunt.

Vostè mateix ens ha explicat que un dels aspectes que
contemplava el Pla de contingència era reconvertir la UPRA en
una unitat COVID per aïllar positius asimptomàtics amb
trastorn mental greu, o una discapacitat intel·lectual. Durant
aquesta reconversió, el que sí ens ha quedat clar de la seva
intervenció és que, tot i que partim des de la premissa que
sempre tot és millorable, i que els tempus de resposta de
vegades per mil motius, dins l’administració no juguen a favor,
com ara el fet del segon repunt que ningú, els mateixos

epidemiòlegs vaticinaven que seria el mes d’octubre, o els
entrebancs administratius quant a les obres de rehabilitació que
s’havien de fer aquí.

Entenem que aquestes persones, ens ha quedat clar, però si
de cas a la seva segona intervenció vostè corregeixi’m, o si ho
vol explicar amb més profunditat, aquestes persones han estat
ateses a altres serveis, fins i tot a altres hospitals, si així s’ha
requerit. I evidentment entenc que en aquests moments la
UPRA ja torna funcionar amb aquesta normalitat que tenia un
temps.

Durant la pandèmia, ha quedat demostrada la importància
de reforçar l’atenció comunitària, entre altres motius perquè
aquestes fan un entorn familiar on el risc de contagis és menor.
Sr. Pomar, podria explicar-nos una mica en què consisteixen
aquests projectes i de quina manera s’han pogut implementar
durant la pandèmia i com ho valoren també els mateixos
usuaris i també les famílies.

Per altra banda, vaig poder veure les obres de rehabilitació
de la façana del club social, que ja estaven avançades, i alhora
el gran nombre també d’activitats que organitzen. De quina
manera s’han desenvolupat aquestes activitats en el club social
de l’hospital durant la pandèmia i si s’han seguit les activitats
de la teràpia ocupacional.

Vostè també ens explicava que treballen en un pla
extraordinari de manteniment, no sé si ho ha dit així, ho he
entès així. És cert que parlam d’un complex que és gran, amb
diversos edificis. Ens podria dir la quantia quant s’ha
augmentat per a aquesta finalitat.

Vaig poder també durant la visita, exposats a un mur del
mateix edifici, vaig poder veure el projecte de futur d’annexar
l’hospital amb el Parc de Sa Riera. Li he de dir que em va
semblar fantàstic i els explicaré per què: perquè suposa
literalment rompre barreres, però també pel que suposa en el
sentit metafòric, que seria rompre estigmes, obrir-nos al món.
I crec que és un projecte emblemàtic pel que suposarà i per tot
això, tot i que sé de la complexitat de l’administració quant a la
tramitació d’unes obres d’aquestes característiques i que
aquesta pandèmia ha posat en quarantena també moltes coses,
més enllà de la previsió de les obres, de quina manera es veuran
beneficiats aquests pacients i també el conjunt de la ciutadania.
Quina és aquesta previsió de possibles programes que puguin
cabre dins aquesta nova concepció.

Per entendre moltes de les patologies, és complex limitar on
entra el social i on entra el camp de la salut, i en temps de crisi
tot això s’accentua. De quina manera s’ha establert aquesta
coordinació sociosanitària durant la pandèmia i com es pensa
plantejar en el futur, a partir d’aquesta experiència que hem
viscut en aquests moments, de quina manera pensen que això
es podria millorar.

També en el Pla estratègic de salut mental vigent, vàrem
establir reconvertir la UME Lluerna en una unitat de patalogia
dual de mitja estada, amb l’atenció hospitalària i comunitària,
amb una zona d’ingrés i una altra de centre de dia. En quina
situació es troba i com pensa que aquesta nova reestructuració
ajudarà també a adequar aquest enfocament terapèutic.
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I ja no sé de quin temps dispòs, però si no ja acabaria i així
ja no faria segon torn i no faria pujar i davallar..., què em
queda?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li falta un minut. Li queda un minut.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

D’acord, doncs mirin, ja acab. Evidentment, agrair les seves
explicacions. Crec que en unes circumstàncies, permeti’m que
faci aquesta reflexió final, com les que hem viscut, s’ha intentat
donar una resposta de manera adequada i d’acord amb el Pla de
contingència establert, que això en part ha suposat sacrificis,
però el que sí és cert i no ho podem negar, és que hi ha hagut
aquesta voluntat de cercar alternatives i això, aquesta capacitat
d’adaptar els serveis en funció de l’evolució de la pandèmia,
entenc que no és una tasca fàcil, fruit dels moments també
d’incertesa que vivim i que aprendre a conviure amb això en
aquests moments és vital. Ahir mateix va sortir una notícia on,
segons l’OMS, la pandèmia de la COVID-19 ha interromput o
detingut els serveis de salut mental en el 93% dels països del
món, mentre que la demanda de salut mental ha augmentat. Per
tant, de cara a un futur, aquest aspecte s’hauria de tenir molt
present a l’hora de plantejar estratègies, de plantejar plans

I per altra banda, un aspecte molt important i que no vull
deixar passar de banda, valorar molt la feina de conscienciació
que s’ha fet a través de xarxes per part del Govern, pel que fa
a com treballar les persones l’angoixa que es pot viure en
aquests moments, o l’ansietat, i que d’alguna manera intenten
esborrar aquest pensament irracional. “Pensant en l’avui”, diu
el mateix vídeo, tal com fan els mateixos propis infants.
Simplement dir que crec que aquestes campanyes ajuden molt
i que en aquests moments tenen un impacte positiu i que crec
que s’han de continuar impulsant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Ara és el temps del Sr.
Pomar i Reynés i, sense limitació de temps, vostè pot contestar.

EL SR. GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE
SON ESPASES (Josep Manuel Pomar i Reynés): 

Moltes gràcies. Jo, en primer lloc, els volia agrair també un
poc les paraules que han tengut una mica d’agraïment a la feina
no feta només per la direcció de l’hospital, sinó un poc en el
conjunt de treballadors. Jo crec que és una cosa també que no
ens cansam d’intentar transmetre, aquest reconeixement general
i aquesta solidaritat també amb l’esforç que s’ha hagut de fer
aquests dies.

A veure, no és fàcil intentar contestar totes les coses, vostès
segurament sobrevaloren la meva capacitat de poder donar una
resposta satisfactòria a tot, no per falta d’interès perquè
evidentment aquesta qüestió ens apassiona perquè és la que fem
feina cada dia, però sí que volia insistir un poc, com a reflexió
general, primera: estam immersos encara en una cosa que en

gran part desconeixem, i crec que avui en dia és una cosa que
tots compartim, és a dir, des dels grans científics, els grans
experts, els grans predicadors, els grans polítics, en aquests
moments hi ha més interrogants que certeses, i per tant només
faltaria que aquí vengués un gerent a dir que ho sap tot i que ho
pot contestar tot.

Però també és cert que crec que hem après moltes coses;
crec que un exercici que feim tots de reflexió és que hem après
coses. Segurament ara vostès demanaven..., més d’un ha
demanat si la segona onada ha estat diferent de la primera.
Evidentment a la segona onada s’ha pogut abordar la malaltia
amb molta més capacitat terapèutica, de diagnòstic, de
compatibilitzar aquesta segona onada amb altres activitats, per
tant...; i això que no teníem estat d’alarma; a la primera teníem
un estat d’alarma que ens aïllava del món exterior i per tant ens
deixava fer feina, diguéssim, dins una bombolla, però aquesta
segona onada evidentment..., i puc assegurar que fins i tot per
part de l’equip directiu de Son Espases l’hem duita amb molta
més..., en fi, amb menys estrès que la primera, que ens
enfrontàvem a una cosa absolutament desconeguda. Per tant
anam aprenent i anam progressant.

En aquest sentit també tots som conscients, i per tant no
voldria davallar a casos potser tan concretes, tots som
conscients que evidentment a Mallorca, a tot Espanya i a tot el
món, dins el món sanitari i hospitalari s’han deixat de fer coses,
s’han deixat d’atendre patologies que d’una altra manera
s’haguessin atès més ràpidament. Crec que tenim la
tranquil·litat professional i la tranquil·litat de consciència de
pensar que tot allò que era urgent, tot allò que s’havia de veure
a l’hospital s’ha pogut veure. Els serveis d’urgències no s’han
aturat en cap moment, no hem tengut les UCI col·lapsades com
ha passat per desgràcia a altres llocs, i per exemple totes
aquelles persones que tenien un diagnòstic de càncer i el seu
procés de tractament s’havia de fer amb un temps raonable dins
els 30, 40 primers dies, també tenim la tranquil·litat que això
s’ha fet.

Però evidentment hi havia gent que s’havia d’operar i no
s’ha pogut operar; hi havia gent que s’havia de fer una prova
diagnòstica i no s’ha pogut fer; evidentment pertot, i després ho
baixaré en tot cas a un exemple, que és el que ha sortit aquí,
que evidentment és un exemple més. Però és cert. I una feina
que en aquest moment com a equip de direcció ens plantejam,
i aquí hi ha la directora mèdica que pràcticament no fa res més
en tot el dia que intentar reprogramar, intentar aprofitar els
dies, les agendes, els mesos, per intentar rescatar tot allò que no
s’ha pogut fer, i això és un fet que crec que és evident i al qual
els serveis sanitaris s’hauran d’entregar i haurem de demanar
una altra vegada un esforç als professionals per superar això
que ha estat, no?

Respecte una mica de les coses concretes, intent agrupar
una mica per blocs, i llavors com que segurament deixaré
qualque cosa sense contestar els agrairia que m’ho recordin, i
si puc fer-ho, ho faria. 

Crec que hem tocat un gran capítol d’obres, i és evident,
crec que és evident que l’Hospital Psiquiàtric tenia una
assignatura pendent; és cert que en el seu moment es varen fer
obres; veig el Sr. Gabriel Payeras i record quan era secretari
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general de Salut, que vàrem fer l’edifici del psicogeriàtric; en
aquell moment la malaltia..., la demència geriàtrica en persones
també amb dificultats es veia com una prioritat i es va
inaugurar aquell edifici; però és cert que a l’hospital, per
diferents circumstàncies, no s’havia abordat un pla d’obres com
tocava. I també és cert que igual que en el Parlament els
processos són lents, dins l’administració els processos també
són lents: des que es presenta un projecte, se supervisa, es treu
a licitació, l’impugna una empresa, una altra empresa també
l’impugna, llavors s’ha fet un error o una equivocació, és cert
que hem anat retardant, però crec que en aquest moment sí que
tenim un poc la satisfacció que podem ja donar dates concretes,
i per sort crec que estam en el moment de poder dir que hi ha
moltes coses iniciades i moltes coses a punt d’acabar.

També volia fer un comentari..., la reflexió de si és el lloc
indicat o no és el lloc indicat, evidentment és una decisió que
s’ha pres per les persones que tenen la responsabilitat de
decidir si allà dins es posaven serveis diversos, però també
voldria dir que és una solució que s’ha donat a moltes ciutats
del món. Aquests grans parcs sanitaris, que abans eren
pavellons, s’han convertit..., no ho sé, jo vaig estudiar a
l’Hospital de Sant Pau amb el doctor Tomàs, i l’Hospital de
Sant Pau, que també era un edifici de pavellons allà dins ara
s’hi ha posat de tot; hi ha temes de turisme, hi ha temes de
recerca, hi ha temes de tot, i això, bé, ha estat una tendència
general que crec que en aquest cas, evidentment preservant
prioritats, crec que no està malament, i tampoc no em vull
estendre més en opinions personals però crec que no està
malament.

En aquest sentit, a part del que he comentat que
s’incorporarà un centre de salut i un punt d’atenció continuada,
també esmentava ara la representant del Partit Socialista que
també hi ha un projecte que crec que serà especialment
emblemàtic, que impulsa la conselleria, que és de qualque
manera obrir aquell entorn, fer-lo accessible per a vianants, que
s’hi pugui circular, que es pugui passejar..., és un lloc preciós
dins Palma, es vincula amb el Parc de les Estacions, amb la
falca verda, i aquest és un projecte que avui en dia també ja
està adjudicat a un equip d’arquitectes per redactar aquest
projecte, que pretén minorar aquells murs que peguen al carrer
de Jesús, urbanitzar internament tot allò, fer-ho amb un
enjardinament adequat, amb una minoració de circulació amb
cotxes... Per tant crec que això, en fi, a Palma també li donarà
en el seu conjunt un altre aspecte, i a més farà que això dels
malalts mentals no ens resulti tan estrany o tan..., en fi, (...)
cauteloses quan ens hi acostam.

Quant a les obres, m’hi referiré breument. Sí que per sort
aquestes obres internes que estan previstes, en concret l’edifici
Lluerna; l’edifici Lluerna era un edifici que es dedicava ara a
la mitja estada, i com s’ha comentat, crec que també s’ha
comentat, es dedicarà a la patologia dual. La patologia dual
també té a veure amb les addicions, que dèiem abans; per tant
jo també..., abans, que vol dir que també hi ha una sensibilitat
dins el Pla integral de salut mental cap a aquesta patologia. La
patologia dual és aquella patologia d’una persona que a part
d’una addició presenta un trastorn mental, que pot ser causa o
pot ser efecte però és així. Per tant aquest edifici, que era un
edifici també ja antiquat, etc., etc., tendrà un hospital de dia a
una de les plantes i una unitat amb 20 possibles places per a

aquests ingressos de patologia dual. Per tant s’enfoca molt cap
aquí. Això està adjudicat, des de dia 18 de juny es varen
començar les obres, per tant quasi sortint de la desescalada es
va començar l’obra, i en principi abans de final d’any l’empresa
que està construint ens ha dit que podria entregar les obres.
També recordem que a vegades els terminis..., però a nosaltres
ens han comunicat que a finals d’any estarien les obres.

Hi ha una segona reforma integral d’un edifici, que és el
que es diu de llarga estada, l’edifici Alfàbia, que és el que
tradicionalment s’havia dedicat a llarga estada. Aquest es
rehabilita íntegrament i es fa tot un compliment de normativa,
de normativa, d’humanització i..., cambres de bany individuals,
dimensionaments adequats, intal·lacions d’aire condicionat...,
totes aquelles coses. Aquest també és més recent, aquest dia 18
de setembre es va iniciar l’obra, i aquest segurament a final del
primer semestres de l’any que ve haurà acabat. 

En el primer cas és una obra d’1.178.000 euros, i en el
segon és una obra d’1.434.000 euros. Per tant aquestes dues
obres estan arreglades i permetran també dignificar aquesta
hospitalització, que evidentment, basta veure-ho d’enfora, en
aquest moment no reuneix les condicions que s’haurien de
reunir per a pacients.

Hi ha una reforma menor a l’edifici que es diu del Club
Social. El Club Social és l’espai on es fan moltes de les
activitats que es comentaven aquí, moltes de les activitats
d’aquestes que evidentment s’han hagut de suspendre quant a
activitats comunitàries, quant a activitats que se centralitzaven
en aquest club social o en els tallers ocupacionals que hi havia,
i s’han hagut de reservar i s’han hagut de dur cap a espais molt
més reservats. Al Club Social s’està fent una primera fase d’una
rehabilitació, sobretot els exteriors estaven molt degradats, hi
havia qualque part que estava protegida, etc., etc.; és una obra
de 200.000 euros, però que es veurà complementada perquè
també es veu afectada per les obres del centre de salut, que
també arribaran fins al Club Social. 

Aquestes són, diguéssim, les tres grans obres, juntament
amb aquest projecte d’urbanització que deia abans, que afecten
directament l’Hospital Psiquiàtric. 

S’ha fet al·lusió també, i jo aquí també..., en fi, hem de
reconèixer que a un espai que a més és mig parc, mig jardí, mig
antic... runes de l’antic convent, etc., etc., és veritat que
requereix un manteniment molt intensiu, molt de xoc, i és
veritat que el manteniment que es fa habitualment, cada any es
gasta una partida d’uns 150, 200.000 euros en manteniment,
vàrem veure, precisament a finals de l’any passat, que havíem
de fer un pla de xoc de manteniment i es va fer aquest pla de
xoc de manteniment amb un cost de 500.000 euros. Aquesta
etapa ja s’ha acabat, possiblement aprofitant l’inici de posada
en marxa d’algunes de les obres que hi ha ara es farà un altre
pla de xoc de manteniment, i sobretot ha afectat aquells edificis
que no tenen obra, com és l’edifici Galatzó, a aquest edifici
s’ha fet una revisió d’instal·lacions i d’algunes de les seves
estructures i ha afectat la jardineria, les circulacions, les
voravies; un poc tota la part urbanística. Per tant, això és una
cosa que també s’ha fet aquests dies. Això quant a obres.
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La part de psicogeriatria sí que havia estat objecte, ha estat
objecte en aquests dos darrers anys d’un projecte integral de
climatització, era en dues fases; era un local que no tenia la
climatització ajustada a cada un dels espais, tenia un sistema de
climatització molt limitat i s’ha pogut estendre.

Aprofit, ja que som dins el psicogeriàtric, aprofit per parlar
de la UPRA, que està pràcticament aferrada al psicogeriàtric.
Una primera cosa, és a dir, un procés de tractament d’una
patologia alcohòlica és un procés, és un procés, i aquest procés
es va produint i a més es va filtrant en diferents dispositius; és
a dir, normalment un malalt amb un problema d’alcoholisme
entra a través del metge de família, el metge d’atenció primària,
el metge d’atenció primària pot fer una primera valoració, pot
fer uns primers tractaments perquè està capacitat per fer-los o
amb la infermeria o pot decidir que ha d’anar a grups de
teràpia, etc., el pot derivar a una unitat de salut mental, al seu
psiquiatra, al seu psicòleg, o es pot posar en mans d’aquesta
unitat especialitzada d’hospitalització com és la UPRA. I
aquesta unitat especialitzada, com és la UPRA, no acaba el
tractament, és a dir, no ingressa vuit, deu dies una persona i
aquesta persona surt rehabilitada sinó que a continuació se la
traspassa a altres dispositius, en uns casos al Projecte Home, en
uns altres casos a altres tipus de dispositius.

Crec que això és important també per entendre això, que és
dins d’un procés. Algú ha fet la pregunta de si això ha d’estar
dins el psiquiàtric o no. No, podria estar dins el psiquiàtric o
podria estar a una altra banda, de fet crec que era al Joan March
quan es va crear; podria ser a una altra banda, però a qualque
moment que jo no record algú va decidir que allà hi havia un
espai adequat i que tal vegada també hi havia els professionals
de psiquiatria, psicòlegs, teràpia ocupacional a prop i que
podien solucionar això. Podria ser a un altre lloc, fins i tot
podria tenir un abordatge diferent, hi ha solucions..., solucions
o abordatges de l’alcoholisme que ho fan més a tipus hospital
de dia, sense ingrés, tipus hospital de dia. Com saben dins la
medicina, dins la psiquiatria hi ha diferents abordatges, hi ha
diferents solucions a un mateix problema, i aquest és el que és.

Volia comentar dues coses una mica per a tota aquesta
discussió, aquesta UPRA pot funcionar si funciona el davant i
el darrera, és a dir, si els centres de salut, com ens ha passat, es
va decidir aquí i per a tot Espanya, vull dir, no va ser un invent
d’aquí, que els centres de salut deixaven d’atendre les seves
quotes, els seus pacients, i només es dedicaven a les urgències,
volia dir que aquí, diguem-ne, que la porta d’entrada cap a la
UPRA també es debilitava d’una altra manera i, per tant,
s’havia d’orientar, és a dir, no hi ha un circuit ordinari
d’entrada a la UPRA. I també, al mateix temps, els circuits que
venien darrera, a causa del confinament, per mor de les mesures
de prevenció de la COVID, tampoc no estaven en disposició de
rebre pacients que (...)

Per tant, també ho hauríem de veure un poc des d’aquest
parèntesi que ha suposat la COVID, és a dir, res no ha estat
normal. Per tant, una cosa que estava enmig d’un procés també
era lògic, encara que no l’haguéssim utilitzat com a àrea
COVID, possiblement s’hagués vist afectada, com es varen
veure afectats la majoria dels nostres serveis hospitalaris, hi ha
hagut serveis de l’hospital que durant aquests mesos

pràcticament no han hospitalitzat ningú i han fet molt poques
consultes, han fet atenció telefònica, etc. 

Els pacients a afectats d’una addicció alcohòlica
possiblement ho podrem analitzar d’aquí un temps en tenir
informació, igual que ha passat amb els pacients, no ho sé, que
tenien un problema de columna vertebral o que tenien...,
possiblement han vist retardada la seva entrada als serveis, però
no s’han vist desatesos perquè han seguit funcionant, com
també sé que és conegut, els serveis d’urgències, que han atès
aquestes persones, fins i tot els serveis d’hospitalització breu.
El servei de psiquiatria de Son Espases, que té uns programes
d’hospitalització breu, també ha ingressat pacients amb
alcoholisme en una situació que realment no podien esperar a
un programa, etc.

Per tant, s’ha de veure dins aquest context, es pren aquesta
decisió dins del pla de contingència perquè es considera oportú
que sigui aquesta unitat, per diferents motius, s’utilitza i una
vegada que s’ha utilitzat, dia 20 de juliol, si no m’equivoc, crec
que és el mes de juliol, s’aprofita per fer també la instal·lació
aquesta de refrigeració que afectava tot el psicogeriàtric. El
psicogeriàtric i la UPRA estan dins una mateixa estructura
física i per tant s’aprofita per fer això.

És cert també que dins la nostra planificació pensàvem que
per setembre, quan pensàvem que no hi hauria una segona
onada, pensàvem que per setembre podríem reprendre aquesta
activitat dins la UPRA i a primers de setembre vàrem pensar
que era delicat sense saber si podríem necessitar això de nou
per a pacients amb discapacitat o trastorn mental greu per
ingressar.

En tot cas, crec que ara sí ja hem aclarit aquest aspecte i,
llevat que hi hagués una onada important, aquesta mateixa
setmana, puc dir que aquesta mateixa setmana, avui m’han dit
que hi havia ja tres ingressos programats per als propers dies,
en aquesta mateixa setmana ja a primària des de dia 17 de
setembre fa feina amb activitat ordinària, per tant, a partir
d’aquesta setmana podran ingressar ja pacients a la UPRA.
Aquesta és una miqueta la cosa.

Coses així concretes que han sortit, el tema de les cafeteries
funciona en aquest moment.

El tema de les obres crec que l’hem comentat.

Tractaments que s’han hagut d’interrompre, efectivament hi
ha tractaments que s’han hagut d’interrompre, però la veritat
cregui’m que hi ha hagut molts professionalitat, que és aquella
actitud proactiva que tal vegada ho han vist perquè per ventura
ha passat a qualque familiar seu, des dels hospitals s’ha
telefonat sistemàticament els malalts, les famílies, per tant, s’ha
intentat que tot aquell que necessitava un suport per mantenir
un tractament o mantenir un suport que s’hagi pogut fer,
evidentment amb tots aquests retards que hem dit abans.

Ha sortit també el tema dels dispositius de protecció
personal, dels EPI. Nosaltres aquest tema l’hem viscut en el dia
de l’hospital. També podem dir que hem tengut segurament la
sort que allò que a cada moment dictaminaven o orientaven els
protocols del ministeri a cada moment quan s’ha dit qui era que
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havia d’anar protegit amb un tipus de protecció determinada,
per part de l’hospital Son Espases i el psiquiàtric això s’ha
pogut complir, això s’ha pogut complir. Una altra cosa és que
avui en dia tothom ha de dur màscara, i si el mes de març ens
haguessin dit que tothom havia de dur màscara hagués estat
impossible perquè no teníem màscares ni per donar a tot el
personal de l’hospital. Sí que és veritat, però, que sempre que
el ministeri ha dit ara és FFP2, ara s’ha d’anar amb una granota,
ara s’ha d’anar amb una bata impermeable, sempre hem tengut
suficients dispositius, en algun moment amb molt de patiment,
en algun moment pensàvem que només ens en quedaven per a
una setmana o per a deu dies, però sempre n’hem tengut. 

A l’Hospital Psiquiàtric ha passat el mateix. És veritat que
hi ha hagut queixes de gent que ha dit, a mi m’agradaria anar
amb mascareta el mes de març i li hem dit no, a tu no et
correspon perquè ets a un servei que en aquest moment els
protocols del ministeri i de la Conselleria de Salut diuen que a
tu no et correspon. Però aquesta ha estat una realitat que tots
hem vist com canviava i fa nou mesos no haguéssim pensat que
aniríem tots tot el dia tapats amb aquesta màscara.

Tema d’obres... no sé si... Sobre el Pla de salut mental, crec
que és un bon pla de salut mental, tampoc no em correspon a
mi a aquestes alçades donar..., crec que és un pla de salut
mental molt ambiciós i molt complet i que va en aquesta línia,
que també es demanava, en aquesta línia d’emfatitzar el model
comunitari. Vull dir, el model comunitari fa anys que es
treballa a Balears, i prova d’aquest model comunitari és que,
sobretot aquests darrers anys, la disminució, la coordinació
amb el sistema social i el sistema sanitari ha permès que molts
d’aquells malalts, que abans estaven anys ingressats a un
hospital psiquiàtric, avui en dia trobin alternatives, a
psicogeriatria s’han trobat alternatives i pràcticament crec que
un 30% de les persones que estaven a psicogeriatria s’ha pogut
reconduir a residències més adaptades al seu entorn i a les
seves necessitats. Hem disminuït, recordem fa només 2 anys, el
SAR, el servei de pisos titulats i de residències tutelades eren
part de l’Hospital Psiquiàtric, estaven gestionats des d’una visió
sanitària i hem fet un traspàs cap a l’entorn social, cap a
l’IMAS i ara ja no són gestionats per nosaltres. 

Vull dir que, per tant, sí que hi ha una retirada del que no
sigui exclusivament sanitari cap a la part social. Les estades
mitjanes de l’Hospital Psiquiàtric han disminuït d’una manera
molt radical i el fet que avui hi hagi més poques persones a
l’Hospital Psiquiàtric és perquè tots els hospitals d’aguts tenen
servei de psiquiatria, jo record quan es va obrir el servei de
psiquiatria de Son Dureta, no hi havia psiquiatria dins els
hospitals, i ara n’hi ha a Manacor, n’hi ha a Inca. Per tant, hi ha
això, i perquè també l’atenció primària, a través de les unitats
de salut mental també fan aquesta feina de tipus comunitari. Bé,
jo crec que és un tema que ha sortit i que efectivament jo crec
que és cap on s’ha de caminar i jo crec que un poc la gran
aposta del Pla de salut mental.

Evidentment, jo crec que no ens podem queixar dels
recursos que hi ha darrerament per tirar endavant aquests
projectes. No sabem com vendran els recursos els propers anys,
perquè segurament també s’haurà de prioritzar molt millor. Hi
ha coses que es poden gestionar millor també, jo crec que hi ha

coses que gestionam que es podrien gestionar d’una altra
manera.

Quan han dit els gestors i els gerents què veiem? Home els
gestors i els gerents també veiem que per exemple quan es
donen les condicions, quan se’ns varen donar per exemple
durant l’estat d’alarma, per poder agilitar més els processos
burocràtics i administratius, per poder prendre resolucions més
ràpides, per poder adaptar-nos als canvis, doncs també pensam
i jo crec que hi ha molts d’informes d’experts del sector sanitari
que van a favor de dotar el sistema de salut d’una major
agilitat, d’una major capacitat de decisió, etc. I evidentment jo
crec que és una de les lliçons que la pandèmia ens fa aprendre,
la resposta ha estat, ha pogut ser perquè també hi ha hagut
darrera un estat d’alarma que ens ha permès accelerar moltíssim
els processos, i jo crec que també en la mesura en què tal
vegada nosaltres també ens cream algun tipus d’entrebanc
administratiu, també hauríem de ser capaços de fer-ho.

També es demanava un poc aquest futur de coordinació
sociosanitària, jo crec que també s’han posat les presses adients
a través d’aquestes comissions sociosanitàries. El Servei de
Salut té una sots-direcció, a part de la coordinació del Pla de
salut mental, té una sots-direcció especialment dedicada a
cronicitat i a gestió d’aquesta interfase entre una cosa i una
altra, entre la part social i la part sanitària. I jo crec que, en
conjunt, el camí és correcte i evidentment farà falta posar-hi
molta feina i molts de recursos.

Jo els agrairia que si creuen que m’he deixat qualque cosa
m’ho recordin, i si som capaç de contestar-la, la contestaré.

Hem parlat d’inversions, hem parlat de les UPRA, hem
parlat de la desatenció, hem parlat del Pla de salut mental, de
les obres..., i crec que, en general...

Gràcies, presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem ara un torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha estat enriquidora aquest
horabaixa de compareixença la veritat, ens han fet un mapa
molt complet de tot el que suposa tot aquell àmbit que vostè
dirigeix, que vostè n’és el gerent i també de l’Hospital
Psiquiàtric.

Tot i això, m’agradaria que fes una valoració, vostè ha dit
“jo més enllà d’això no faré més valoracions”, però jo li tornaré
demanar si em pot fer una valoració d’aquest caixó de sastre de
què parlàvem, perquè fa la sensació com deia que a l’Hospital
Psiquiàtric no acaba de comandar la gerència de Son Espases,
sinó que comanda una mica la conselleria, una mica l’ib-salut,
ara durem això, ara durem el centre de s’Escorxador, ara durem
aquesta unitat de càncer de mama; és a dir, és això adient
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encara que vostè amb el Dr. Thomas ho ves a l’Hospital de
Sant Pau, és adient això o no ho és? Li sembla bé o no li
sembla bé? Això és el que m’agradaria que digués, des d’un
punt de vista pràctic i tècnic, no és que li demani valoracions
polítiques, però m’agradaria saber si és que funciona així
perquè són espais buits i que es van adaptant, que tampoc no
ens semblaria malament, o si és que hi ha una planificació
darrera de cara al futur.

I què més li demanaria? En el tema de la patologia dual, ens
agradat molt saber que hi haurà a la fi una unitat de patologia
dual, així com ens preocupava el tema de la recuperació
alcohòlica, pensam que aquestes persones que pateixen
patologies duals, si ens equivocam ja m’ho dirà vostè, són
aquelles que moltes vegades veiem en el carrer, que quan tenen
un brot agut sí que els atenen per part de la sanitat pública, però
que, una vegada que aquest brot agut passa, no tenen on anar,
no els vol ningú, es troben en tierra de nadie i no tenen una
solució, perquè són problemes de drogoaddicció i també de
patologia mental, que pensam que una cosa al final ha dut a
l’altra.

Per tant, ens agradaria saber els terminis, per a quantes
persones, que no sé si ho ha dit, estaria designat, quina seria la
necessitat que hi ha a la nostra societat, si ens podria fer cinc
cèntims més d’aquesta solució a la patologia dual, que pensam
que són persones que fins ara han estat molt desateses i que no
les volien absolutament ningú.

Després hi ha un tema que també ens ha preocupat molt
sempre i són aquests residents que ingressen, com dèiem, la
salut és com un embut, tot ho agafa, però els serveis socials són
una altra cosa, ho dic i m’explic. Persones que ingressen per
tema de salut mental que a la vegada tenen problemes de
dependència, o que exclusivament tenen problemes de
dependència, que els acaba acollint la Conselleria de Salut,
però que al final queden allà perquè o la família no pot pagar
una plaça a una residència, o perquè ningú els reclama. I si això
és així, quina solució hi veu, perquè també ens preocupa, de
vegades també familiars que renuncien a aquests dependents
per no haver de pagar la residència, o perquè ells es queden
amb la paga. Ens han contat moltes coses, no sabem si són
boles, nosaltres arribam a la informació així com arribam, li
record que som a l’oposició i de vegades no és fàcil poder
saber exactament quina és la situació, perquè ens preocupa que
persones que ingressen a un hospital, en aquest cas a l’Hospital
Psiquiàtric per un problema puntual de salut, quedin allà a
l’espera que la conselleria pugui tramitar la seva sol·licitud o
que hi hagi una plaça per a ells.

I una cosa més pel que fa a les obres, ens ha quedat prou
clar com anirà cada cosa, però tenim entès que, una vegada que
estiguin fetes les obres i tots els serveis tornin estar actius, hi
haurà manco places de les que hi ha ara. Ens agradaria que ens
confirmés si això és així i si és un problema o no, o si no...,
perquè tot tendeix a ser més ambulatori i a dur una vida el més
normalitzada possible i no està tancat dins un hospital
psiquiàtric, que és el que es feia històricament.

I crec que res més. Per aquí... tema de l’estigma, m’ha
agradat que ho digués pel tema de les obres, l’estigma que
tenen no només malalties mentals, sinó neurològiques, de tot

tipus que tenen. Nosaltres també presentarem iniciatives per a
altres tipus de patologies, pel tema de l’enjardinament, que
puguem passejar per l’Hospital Psiquiàtric. La Sra. Gamundí
avui ha estat molt optimista, quan ha dit que era un lloc de pau
i de verd, tu has vist el futur, perquè vostè presidenta ha vist el
futur, perquè el present encara és una mica tèrbol, deixem-ho
així.

I res més. Moltíssimes gràcies, ha estat de veres un plaer i
a tot l’equip que tant bé ens varen rebre a la nostra visita.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies una vegada més per les
explicacions que ara ens ha donat. Jo sí que tenc un parell de
preguntes que li faré de manera més directa. Li agraesc tota
l’explicació que ens ha fet quant a les obres, que evidentment
nosaltres teníem coneixement de les obres, però no sabíem
exactament a quins edificis, quines eren i més o manco els
terminis que vostè més o manco ens ha dit.

Nosaltres, a la intervenció -crec que ho he deixat clar- des
del nostre partit polític hem fugit de la politització dins aquest
tema. Nosaltres creiem que a ser possible, en salut mental, la
politització de l“y tú, más” no hi cap, i sobretot quan ve una
persona com vostè, que és el director del Psiquiàtric de Palma.

Nosaltres sempre diem que dins les malalties de salut
mental no hi ha ideologies, vull dir, qualsevol persona un dia
s’hi pot veure. Jo conec les instal·lacions del Psiquiàtric des de
fa moltíssims d’anys, perquè hi he anat a visitar un familiar, fa
moltíssims anys. És vera que la psiquiatria ha avançat
moltíssim, moltíssim. Per això jo sempre parl, i jo volia posar
l’accent aquí, del marge de millora, hi ha hagut un moment que
em feia la sensació que vostè creia que no hi havia marge de
millora, hi ha hagut un moment fins i tot què pensava que hi
havia zero autocrítica en res, després ha canviat una mica i ha
dit que sempre es pot gestionar millor, i que evidentment amb
el tema de la COVID ha costat una mica l’adaptació als canvis.
I el que ha quedat ben clar -que jo hi crec moltíssim, en el que
vostè ha dit- que és important dotar un sistema de salut
d’agilitat en la decisió. Amb això, estam totalment d’acord,
cosa que ara no passa, cosa que ara no passa, i no em referesc
tant a vostè sinó a les persones que han de gestionar i que han
de decidir que això sigui possible, i donar aquesta capacitat de
decisió. 

La gran via, des que tenim el Pla de salut mental, de la porta
d’entrada a la salut mental és Atenció Primària, i avui en dia
tenim un problema greu amb atenció primària, amb l’Atenció
Primària que no s’atén!, s’atén telefònicament, i poden passar
tres i quatre dies, i aquests dies hem vist com persones que han
demanat una atenció primària els han donat hora per una
telefonada, telefònicament els han donat hora per a d’aquí a
denou dies! Quan tu has de fer una cridada, tardes molt en
arribar a parlar amb el 902 079 el qual, per cert, és de
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pagament, o parles amb el teu centre de salut perquè tens una
crisi a ca teva nerviosa, una crisi d’ansietat, o qualsevol tipus
de crisi, o un agreujament, ja d’una patologia de salut mental ja
diagnosticada on la medicació que es pren normalment doncs
no fa l’efecte que toca, tu no pots estar denou dies esperant una
cridada telefònica.

Per això jo li demanava si vostè creu, jo crec que amb cap
patologia l’atenció no pot ser telefònica, jo crec que la diagnosi
i l’atenció al pacient ha de ser presencial. I crec que ja ens
torbam massa que l’atenció primària sigui telefònica, crec que
és una autèntica aberració. I li dic la paraula “aberració” perquè
a mi me la va dir un metge dilluns passat. Però ja que ho tenim,
crec que és greu amb la salut mental.

Crec que ha passat un poc per damunt i li demanaria la seva
opinió, si creu que això és una anomalia, que jo crec que sí que
és una anomalia que pot ser, si bé amb una temporalitat molt
curta era d’entendre, ara en el mes d’octubre, crec que ja no ho
és. Pot ser s’hauria de fer per graus, s’hauria de fer d’una
manera, pot ser segons quines persones tampoc no és normal
que un metge hagis d’esperar que et cridi al cap de tres o quatre
dies, ics, per un tema d’una medicació, tal vegada medicacions
que no hagin de passar per un especialista pot ser sí que podria
ser molt més ràpid a través de les infermeres d’atenció
primària, vull dir, hi hauria tota una organització que s’hauria
de fer, però crec que la porta d’entrada de salut mental és
l’atenció primària i, aquí, crec que fallam.

Li he demanat per la ràtio del psiquiatre-pacient, crec que
no m’ho ha comentat, era la seva opinió, li demanava l’opinió
sobre la ràtio que tenim actualment de psiquiatre-pacient, aquí
a les Balears, si no vaig equivocada, crec que són d’un 8,7
aproximadament, o 9, per cada 100.000 habitants. 

Repetesc, sí que sabem el que es fa dins l’Hospital
Psiquiàtric, vostè ens ha explicat com ha afectat la primera
onada. Sí que ens ha deixat una mica, no ho sé, no entenem
com la segona onada els va agafar desprevinguts no només al
Psiquiàtric, sinó a l’ib-salut, a les Illes Balears, nosaltres creiem
que la segona onada va començar a l’agost, quan vostès tenien
previst que començàs molt més tard. Hi ha un excés i una
saturació a Urgències, per mor del que li comentava abans
d’Atenció Primària, vull dir, Urgències, avui en dia...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Durán, el temps ha exhaurit però acabi...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... -ja acab, només acab, gràcies, presidenta.

No em vull estendre més, agrair que vostè hagi vengut.
Marge de millora i cap on hem d’anar, perquè és que, ara per
ara, la malaltia ha vengut per quedar-se, per tant, aviat ja no
parlarem ni de primera ni de segona ni de tercera onada, vull
dir ja no se n’anirà la COVID, per tant haurem d’establir un
sistema i una organització que funcioni de manera automàtica
i que les institucions i els hospitals tenguin capacitat de decisió
i molta més agilitat. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. S’ha comentat aquí, i jo crec que és una
de les qüestions més importants, d’aquestes obres de
rehabilitació del complex del Psiquiàtric, aquesta obertura;
obertura a la societat i obertura a l’entorn; fugir d’aquest
sistema tancat, repressiu, que suposaven els antics psiquiàtrics. 

Ben igual que el model que hem defensat també per a les
obres de rehabilitació del nou Son Dureta, exactament igual, en
aquell cas, cap al bosc de Bellver.

I, evidentment, ben igual que exigim per a Son Dureta,
també exigim -des de la meva formació política- que aquestes
noves instal·lacions del Psiquiàtric comptin amb una gestió
cent per cent pública. Aquesta és la reclamació que nosaltres
fem, no només que tenguem uns edificis adequats, que pensam
que és cert que fa molts anys que són necessaris, però bé,
benvingut sigui!, que quan es pugui, que s’acabi l’obra, però
que aquesta gestió sigui cent per cent pública, garantir no
només la qualitat de l’atenció sinó també els drets laborals de
totes i cadascuna de les categories professionals que allà pugin
treballar. 

Ha comentat, el Sr. Pomar, ha anomenat la Unitat de Salut
mental de l’antic Son Dureta, jo la record molt, en aquell
soterrani, tancada amb clau, amb una part de salut mental i a
unes habitacions que hi havia de desintoxicació. Ben igual que
en aquell temps, en els anys..., finals dels 80, principis dels 90,
que hi havia una gran epidèmia d’addicció, especialment a
l’heroïna, en aquests moments també vivim un repunt, voldria
demanar-li si tenen algun tipus de planificació, de feina en
relació amb aquest augment de les addiccions, ja siguin en el
Psiquiàtric o en altres dispositius assistencials on vostè estigui
al càrrec. 

Del moment institucionalitzat, on teníem, efectivament,
residents amb 20, 30 anys, que vivien allà i que allò era ca
seva, i que no tenien ni tan sols família, ni tenien cap tipus de
lligam amb la societat, s’ha passat a un model molt més
ambulatori, però també hem de tenir en compte que això
implica una càrrega per a les famílies, cada vegada que aquells
pacients, segons el tipus de patologia que tenguin, les
recaigudes que tenguin o el tipus de tractament que hagin de
menester, hi ha una sobrecàrrega de les famílies. Quin és el
tipus de model que estan seguint, quin tipus d’atenció estan
donant a aquests cuidadors, cuidadores informals, que suporten
una càrrega important. Perquè quan els pacients estan
compensats, hi estan, però en el moment en què hi ha un
agreujament de la seva situació o una descompensació pel
motiu que sigui, doncs la veritat és que aquest tipus de
malalties cròniques són dures, i especialment per a les dones,
que és on recauen majoritàriament les cures de les famílies.

La resta de preguntes que tenia m’han quedat respostes amb
la seva anterior intervenció així que, de bell nou, gràcies, Sr.
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Pomar, gràcies a l’equip, i gràcies a tot el personal de
l’Hospital Psiquiàtric. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Sr. Pomar jo no voldria que pensés que
no em correspon la cordialitat i la cortesia que ens pertoca i,
per descomptat -malgrat no ens coneixem-, però sí que he estat
tal volta..., he fet més incisió en un tema que ens preocupa, que
és el que el meu grup parlamentari ha focalitzat. 

És ver que el grup que ha demanat la seva compareixença
tenia tot un tema molt més global, de gestió de la COVID, des
del punt de vista del centre polivalent que hi ha hagut a
l’Hospital Psiquiàtric, el nostre interès -per no anar duplicant-
ha estat concretament això, i sobretot perquè el meu grup
parlamentari té una iniciativa concreta ficada sobre això i les
respostes que vostè ens pugui donar avui i el seu equip aquí és
fonamental, per saber si la retiram o la mantenim.

És ver que ha donat vostè unes dades que, aquesta setmana
o abans de dia 10, ja hi ha casos que es tracten des d’aquella
unitat definida com a tal, amb el seu equip, el seu programa, el
seu programa terapèutic i pla terapèutic volia saber si serà en
el mateix lloc on era, si hi haurà les mateixes places que hi
havia just abans del tancament, seran les 14 o si a poc a poc
s’han d’habilitar.

Volia saber, i sobretot perquè ens hem quedat avui amb
unes declaracions de la directora general de Salut pública que
ens té un poc..., ara mateix em té un poc despistat de la
pregunta que li he fet, i li faré. Vostè ha dit que si ve una altra
onada important, aleshores, es podrien tornar alterar els serveis
que s’han donat allà, com s’han alterat altres, volia saber què
consideraven com a una ona important, si la primera, si la
segona, o la que la directora acaba de dir als mitjans de
comunicació que “una segunda..., una segunda..., la segunda
ola está bajando en Illes Balears”, evidentment; primera
declaració: “No se sabe si habrá una tercera ola ni cómo
será”; segona declaració a la mateixa entrevista:
“Probablemente habrá una tercera ola”. Això és el problema
que tenim els ciutadans, que aquesta incertesa a l’hora de
comunicar és molt difícil demanar-los que compleixin els
protocols, perquè no saben molt bé la precisió o no precisió de
la part científica, de la part mèdica. 

Per tant, és important que vostè tengui l’oportunitat avui
aquí de dir què s’entén per una segona ona important i si això
afectarà la UPRA un altre pic; és a dir, hi haurà un pla B,
l’haurem de suspendre, tornaran llevar els llits? O preveuen una
altra ubicació en cas de l’experiència apresa de la primera i la
segona ona? Que és el que el meu grup parlamentari demana al
Govern a cada compareixença. Hem après, és una crisi molt
grossa, i és ver que és una crisi molt grossa, i el nostre grup
parlamentari s’ha posat sense fer demagògia devora el Govern
en aquesta línia, però en set mesos n’hem après, hem d’evitar,
hem d’abandonar la improvisació i anar a la previsió. 

Si vostè ens planteja que hi pot haver una ona important,
crec que una ona important s’ha de tenir en compte com el
primer cas greu que hi va haver i tenir una previsió envers la
primera situació: que no hi torni haver col·lapse, hi torni a
haver el material adequat, i es reubiquin les unitats perquè no
s’hagin de suspendre. No és el mateix, entenc jo, i evidentment
no som personal sanitari, que a una persona se li hagin hagut de
suspendre evidentment segons quines atencions, però a una
persona que té un mal agut va a urgències i té tot un protocol
per esbrinar què ha estat i un tractament. Una persona que ve de
la UPRA, anar a urgències, no té ni el programa terapèutic, ni
el suport terapèutic; tendrà una medicació d’urgència per aturar
aquell fet però no tendrà l’acompanyament, i fora, i fora perquè
les urgències, vostè ho sap, no han estat col·lapsades però són
urgències, i no té tot aquest equip terapèutic que l’acompanya. 

Per tant el que entenc jo, i l’encoratj des del meu grup
parlamentari, que com a gerent i responsable d’aquest
programa complet on hi ha la UPRA, traslladi vostè, és a dir:
escolta, si ens torna a passar aquesta ona important, què fem
amb la UPRA? Escolti, amb la UPRA i amb tot el respecte i la
mateixa exigència a cada un dels programes que es faran allà,
però ara concretament amb la UPRA, és a dir, el pla B, el pla
B. Si vostè ens contesta i si vostè abans d’una compareixença
de la consellera això ho trasllada i ens ho pot contestar
quedarem tranquils, quedarem tranquils.

Ara mateix no hi estam, i sobretot les famílies; és el que dic,
no som el grup parlamentari meu, a nosaltres ens han traslladat
aquesta inquietud les famílies i part de l’equip terapèutic de la
UPRA. Això són preguntes molt concretes; el meu to de veu
pot semblar enfadat però no ho és, és un èmfasi, res més, però
sí que m’agradaria que vostè ens contestés si hi pot haver un
pla B, si vostè recomanarà i considera que aquesta UPRA no
s’ha de tornar suspendre i s’ha de cercar una fórmula, encara
que hi torni haver una ona que suposi una mobilització de bell
nou de places d’hospitalització, de llits per ubicar, que
evidentment li hem donat suport i l’entenem perfectament.

Supòs que ja no em queda temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara el torn de MÉS per Mallorca, però no hi
són. També correspondria el torn de VOX-Actua Baleares, no
han comparegut. També correspondria el torn del Grup
Parlamentari Mixt, que tampoc no ha comparegut.
Correspondria el torn del Grup Parlamentari Socialista, que no
intervendrà.

Per tant ara passam al torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Pomar, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE
SON ESPASES (Josep Manuel Pomar i Reynés):

D’acord. Intentaré, per tant, ser absolutament breu i una
mica telegràfic en les qüestions que han plantejat.

El tema del calaix de sastre evidentment s’haurà d’ordenar.
Crec que és una bona solució, ja ho he dit. A Barcelona també
record, per exemple, el parc Pere Virgili, que era un antic
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hospital militar, que també funciona amb pavellons; el que s’ha
de fer també és un model de govern amb tot allò, és a dir, hi ha
d’haver qualcú, hi estic d’acord, de qui mana de la
infraestructura; cada un és responsable de donar el servei que
li toqui dins el seu apartat, i és cert que la infraestructura
haurem de dissenyar un model de govern que asseguri el
manteniment, compartir els costs, etc. En això crec que estam
d’acord.

El tema de patologia dual he dit que les obres s’acaben a
final d’any. Per tant esper que dins els primers tres, quatre
mesos de l’any l’equip pugui posar-se en marxa i començar a
caminar. És una cosa que hem de pactar, també, ho hem de
consensuar amb la coordinació de Salut Mental, que són els que
duen el pla.

I llavors, efectivament, per exemple els nostres treballadors
socials una de les feines més importants que fan cada dia és
intentar donar sortida a aquells pacients que haurien de ser alta,
que podrien passar a un dispositiu no hospitalari o d’aguts, o el
que sigui, i han d’anar a un altre dispositiu. Crec que hem
avançat molt en la coordinació social i sanitària, moltíssim,
però està clar, i sé que també el fet de la COVID, amb tot el
que ha suposat el tema de les residències, amb tot el que ha
suposat aquest tipus de coses, fa que també s’estiguin posant a
disposició de la societat nous dispositius de tipus residencial,
i que per tant és possible que això es vagi pal·liant. És cert que
és un problema que no hauria de ser així.

El Partit Popular. Si no hi hagués marge de millora li puc
assegurar que ni jo ni l’equip de direcció que m’acompanya no
seríem aquí. Vull dir, potser..., nosaltres a tot Son Espases
tenim un pla estratègic, que vol dir que hi ha 30 o 40 objectius
que són tots objectius de canvi i de millora, i el Pla de salut
mental en definitiva és un pla de millora. Per tant crec que
tenim molt a millorar; efectivament en temes de gestió hi ha un
millorar; en temes de coordinació entre Primària, entre
hospitals, entre social i tal hi ha moltíssim a millorar, i per tant
no vull amagar que, a part de l’agilitat, hi ha moltes coses.

El tema d’Atenció Primària no és el meu àmbit. No vull
opinar sobre una cosa que no em correspon.

L’atenció telefònica, també com a reflexió. Ara molts de
grups d’aquests, que fem webinars i fem trobades de tal,
tothom diu que l’atenció telefònica possiblement no existia i és
una alternativa, però està clar que s’ha de gestionar
adequadament, no tot es pot solucionar per telèfon, ni per
videoconferència, però és vera que potser li trobarem un espai
que també permetrà..., és a dir, en el sistema sanitari ens costa
molt incorporar aquelles coses que a la societat són normals:
comunicar-nos per WhatsApp, o fer videoconferències, o fer
una reunió entre un grup; crec que aquestes coses s’aniran
incorporant i la telefònica trobarà el seu espai, no d’una manera
general, però trobarà el seu espai i hi haurà pacients que els
donarà una resposta adequada.

La ràtio de psiquiatres, jo tampoc no voldria... Segurament
hi ha uns certs desequilibris, vull dir que hi ha llocs on n’hi ha
molts i hi ha llocs on n’hi ha pocs; no hi ha disponibilitat de
psiquiatres, ens costa cobrir places de psiquiatria, quan tenim
una vacant ens costa omplir places de psiquiatria. Crec que és

un tema que segurament també s’ha d’abordar des de la
incorporació d’altres professions dins l’entorn sanitari. Crec
que no tot ho resolen els metges sinó que els metges formen
part d’equips que resolen coses.

I finalment, dues coses. No, desprevinguts no ens va agafar,
estàvem totalment previnguts; el que ens va sorprendre és el
moment en què va venir, però teníem uns plans que en 24 hores
hem pogut posar en marxa.

I finalment, dos detalls. Un: sempre hi ha un accés que té el
nostre sistema de salut, que crec que és molt bo, que és 061; el
061 sempre atén totes les telefonades, per tant és una porta
d’entrada a urgències bona. Les nostres urgències han baixat
molt, amb això segurament la població ha fet una reserva i no
ens ha volgut saturar, però les nostres urgències en aquest
moment estam encara un 25% per davall del que és habitual en
aquesta època de l’any. Per tant allò de Primària no ha afectat
tant les urgències com potser podríem pensar.

Senyora de Podemos, bé, en el tema de la gestió, jo crec
que serà pública. Fins on sé crec que el que hi haurà allà dins
serà públic, i per tant no veig aquesta irregularitat. I sobre els
possibles plans d’abordatge de la patologia d’addicions a Son
Dureta, etc., no puc contestar, perquè desconec si en aquest
moment s’està fent qualque tipus de cosa en aquest sentit.

Qui més em quedava? Ciutadans, no? Sí. A veure, avui per
avui els programes que es feien a la UPRA es faran de la
mateixa manera, excepte que els mateixos professionals
decideixin aplicar protocols diferents, però per part de la
direcció no hem reorientat aquesta atenció d’una altra manera,
fins on jo conec.

A dia d’avui el pla de contingència contempla encara que en
cas de necessitat d’ingrés de persones amb trastorn mental greu
o amb discapacitat intel·lectual, encara contempla que en cas
de persones positives que hagin d’estar dins un entorn
institucional en aquests moments és la UPRA. Potser haurem
après que potser haurà de ser una altra banda. Evidentment els
plans de contingència estan oberts, però a dia d’avui encara el
pla de contingència contempla això. I evidentment els ventalls
s’han obert i és possible que si no hi ha estats d’alarma, si no hi
ha aturada de l’Atenció Primària com hi va haver l’altra
vegada, si hi ha una certa lliure circulació de la gent, potser ens
hem de plantejar si és la millor solució o és una altra, però a dia
d’avui encara està escrit d’aquesta manera i per tant tampoc no
podem profetitzar si vendran les coses d’una altra manera.

I, bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per la
paciència, també, d’escoltar la nostra exposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat volem agrair la presència del Sr.
Josep Manuel Pomar i Reynés, i també dels seus acompanyants.

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