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LA SRA. PRESIDENTA: 

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions. 

Compareixença RGE núm. 9502/20, de la consellera de
Salut i Consum, Sra. Patricia Juana Gómez i Picard,
sol·licitada, pel procediment d’urgència, per una cinquena
part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per informar sobre la classificació per colors de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears.

Atès que no es produeixen substitucions, passam a l’únic
punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la compareixença RGE
núm. 9502/20, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia
Gómez i Picard, sol·licitada, pel procediment d’urgència, per
una cinquena part dels diputats adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per informar sobre la classificació per colors de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3, apartat a), del Reglament del
Parlament, és a dir, una exposició oral del conseller per un
temps màxim de trenta minuts.

A continuació es demanarà als grups parlamentaris si volen
una suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts
per tal que els diputats i diputades puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions.

Seguidament, intervendran els grups parlamentaris d’acord
amb la seva importància numèrica començant pel de major
nombre de membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup que
pertany a la presidència del Govern intervendrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes i
observacions durant un temps màxim de 15 minuts, aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme un diàleg interactiu, a cada una d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura que li vagi
plantejant les preguntes i observacions, sense que en cap cas no
s’admetin interrupcions a la persona que estigui en l’ús de la
paraula.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez Picard, acompanyada del director general del
Servei de Salut, el Sr. Juli Fuster; de la directora assistencial
del Servei de Salut; de la Sra. Eugènia Carandell; de la sots-
directora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària
i Salut Mental, i Malalties Poc Freqüents, del Servei de Salut,
la Sra. Angélica Miguélez; del cap de Gabinet, el Sr. Pedro
Macías; de la cap de Premsa, la Sra. Núria Tugores; i de
l’assessora parlamentària, la Sra. Míriam Muñoz. 

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

Ara tenim els serveis..., que estan a punt, sempre. 

Sra. Consellera. 

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

Bon dia, ara? Sí? Bé, moltes gràcies. Gràcies, presidenta de
la comissió, diputats, diputades. Vull agrair la presència de
l’equip que m’acompanya, que sempre hi és i fan feina de
manera incansable des de fa molt de temps però, sobretot, en
aquests darrers deu mesos.

Comparesc en aquest parlament per exposar-los també
quina és la gestió sanitària que es fa a les residències de gent
gran i persones amb discapacitat arran de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears, i per començar i -com faig
sempre- vull expressar el meu condol a les persones que han
perdut un ésser estimat a causa de la COVID-19. Ara mateix,
també vull transmetre molts d’ànims a totes les persones que
lluiten contra la malaltia, que es troben ingressades a un
hospital, que són a un centre residencial, afectades, o que són
a casa seva. Desig que, cada dia que passa, estiguin més a prop
de curar-se. 

Malauradament, ens han deixat 412 persones a les Illes
Balears, 194, eren usuàries de residències, representen un 47%
del total de les persones que han mort, i un 4,6% del total
d’usuaris de les residències. És el col·lectiu més afectat per la
malaltia, el més vulnerable.

Les compareixences al Parlament són necessàries perquè la
ciutadania, a qui vostès representen, mereixen explicacions
detallades per part de les persones que gestionen en el Govern,
per això, enguany ja he comparegut diverses vegades de
manera voluntària per explicar com evoluciona la pandèmia i,
en total, amb aquesta, he comparegut vuit vegades. També han
comparegut la directora general de Salut Pública, el gerent de
Son Espases i, per suposat, la presidenta. No deixarem de fer-
ho. 

Abans de detallar-los les mesures de prevenció assistencials
i el motiu propi de la compareixença, crec que s’ha
d’emmarcar, perquè, si no, no tendria sentit, abans de parlar
d’aquestes mesures i dels sistemes d’estratificació de població,
m’agradaria, per contextualitzar, fer un repàs de les dades
epidemiològiques i de l’estat dels centres assistencials.

Vull tornar recordar, com vaig fer a la compareixença del
dia 22 de setembre, que les xifres acumulades en aquesta
segona onada res no tenen a veure amb la primera. Durant els
mesos de març i abril es detectaven i comunicaven al nostres
país i a la majoria de països del món els casos greus, no hi
havia capacitat per diagnosticar casos lleus i, molt manco, els
asimptomàtics. Des de maig, la Conselleria de Salut detecta els
casos positius, tant si són lleus o asimptomàtics, i també es fa
un rastreig dels contactes estrets de cada positiu. És una passa
molt important, gràcies a aquest rastreig coneixem el 50% dels
nous casos. El nombre de rastrejadors s’ha incrementant,
també, al llarg dels mesos fins arribar a 340. 

Estam convençuts que la detecció precoç dels positius -
siguin o no simptomàtics- i el seu aïllament, ha ajudat i ajuda
a tenir la situació més controlada i a salvar vides. Per això, vull
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agrair especialment als professionals d’Atenció Primària que
fan els rastreigs i el seguiment dels positius, i a la resta de
professionals dels centres assistencials i sociosanitaris, per tenir
cura dels malalts; als ciutadans, també, que acompleixen
estrictament les normes d’aïllament o quarantena indicades.

Ahir, dia 1 de desembre, vàrem comunicar 115 nous casos,
14 de nous durant les darreres 24 hores. Dues persones més,
varen morir. En total, a Balears, ja, han patit la malaltia 24. 646
persones.

En relació amb les residències de gent gran, com he dit
abans, 194 persones han mort. 1.039 han resultat contagiats, i
curats, 807. Els professionals sociosanitaris, també s’han
contagiat, alguns; en aquests moments tenim 43 actius, d’un
total de 4.122, aproximadament l’1%.

Durant la pandèmia hem passat per tres fases, molt
diferenciades: a finals d’abril, a finals d’agost, i a mitjans de
novembre. Això vol dir que la nostra comunitat ha estat capaç
de doblegar la corba tres vegades. Segons les dades del
Ministeri de Sanitat, les Illes Balears tenen una incidència
acumulada de 14 dies, de 200 per 100.000 habitants. És cert
que tenim la segona millor xifra de l’Estat, després de Canàries,
però no volem ni podem abaixar la guàrdia.

La taxa de reproducció també ens dona un cert alè, és de
0,86; saben que ha de ser per davall d’1, de l’1, per anar bé. I
gairebé el 50% de les persones que es detecten, són
asimptomàtiques. Estam convençuts, també, que la bona
situació dels hospitals és a causa de l’esforç dels professionals
sanitaris però, també, de la ciutadania, que ha complert les
mesures de seguretat recollides en la trentena de resolucions,
decrets de presidència i acords de Consell de Govern. 

No són ni han estat moments fàcils per a ningú. Ni per qui
ha perdut un ésser estimat,  ni per qui ha patit o pateix la
malaltia, ni per qui ha perdut la feina o el seu negoci. Hi ha
hagut decisions especialment dures, com limitar la mobilitat a
barriades, a nuclis urbans, a municipis, reduir aforaments o no
permetre les visites a malalts o residents.

També hi ha hagut decisions complexes com establir
protocols als centres educatius. No obstant això, entre tots hem
salvat vides. Quantes? No ho sabrem mai, però tenc la certesa
que els esforços han valgut i valen la pena.

Per això vull donar les gràcies una vegada més a la
ciutadania, als empresaris, als docents, a les institucions, als
ajuntaments, als consells, a la resta de conselleries del Govern
que ens han ajudat i ens ajuden a aturar la crisi sanitària més
important d’aquest darrer segle.

L’Organització Mundial de la Salut diu que es comença a
veure la llum al final del túnel, que el 2021 ha de ser un any
diferent per força amb l’arribada de les vacunes i amb la
millora de les proves diagnòstiques i dels tractaments.

Durant l’any 2020 hem après moltíssim i encara ens queda
molt per aprendre. Mai en la història de la humanitat no
s’havien fet tants esforços continus per trobar una solució a un
mal comú; mentre arriba la vacuna hi ha milers d’investigadors

i sanitaris involucrats a veure quines són les millors mesures
socials, quins són els millors tractaments.

La millora de tractaments amb esteroides i altres
medicaments que ataquen directament les inflamacions més
greus ha fet que s’hagi escurçat l’estada hospitalària dels
malalts i que les conseqüències no siguin tan greus com durant
la primera onada.

Però com els deia, les residències de gent gran i de persones
amb discapacitat han estat i són un dels focus principals de les
actuacions sanitàries per part de la Conselleria de Salut, un
col·lectiu molt vulnerable. Per tant, amb més raó són
prioritàries pel Govern, pels consells, pels ajuntaments. 

Tenim 56 centres residencials de gent gran gestionats pels
consells insulars, per la Conselleria d’Afers Socials o per
entitats privades. Hi resideixen 4.236 usuaris i hi fan feina
4.120 treballadors. Per una altra banda, hi ha 16 centres on es
dóna atenció a persones amb discapacitat, hi viuen 472
persones i hi fan feina 758 professionals.

Tot i que siguin centres socials gestionats per altres
institucions, la Conselleria de Salut va donar una passa
endavant des del primer moment de la pandèmia per fer-se
càrrec de l’atenció dels usuaris de residències afectats per la
COVID en el moment en què se’ls ha requerit o en el moment
en què s’ha de donar suport. La responsabilitat evidentment és
ineludible.

Es fa feina colze a colze amb la Conselleria d’Afers Socials,
els consells insulars i els ajuntaments i també -com els deia-
amb les empreses privades que gestionen la majoria de les
residències. Per a tots és una prioritat l’atenció a la gent gran.

Com els deia abans, les persones que s’han contagiat o les
persones que han mort..., les persones que han mort representen
el 4,6% de tots els usuaris, és una xifra que hem de lamentar
tots. Malauradament hi ha comunitats autònomes on aquesta
taxa és molt més elevada, com és el cas de la Comunitat de
Madrid on han mort més de 6.000 residents, el que suposa el
14% dels usuaris; a Catalunya 4.300, un 6,7% del total; a la
resta d’Espanya una mitjana de 6,2% del total d’usuaris de
residències.

La taxa de letalitat és una de les altres xifres que tenim en
compte per avaluar l’impacte de la malaltia i de l’afectació de
la pandèmia. Hem vist clarament que com més gran és la
persona més probabilitats té de mort. A les Illes Balears la taxa
de letalitat per COVID entre les persones de 60 i 69 anys és
d’un 1,7%; entre 70 i 79 un 7,5%; entre 80 i 89 un 15,2%; a
partir de 90 anys la taxa de letalitat és d’un 20,8%. 

Per això és tan important que tots estiguem conscienciats i
que la població gran estigui molt protegida i que estigui el més
protegida possible.

Com ho fem? Com aconseguim aquesta protecció des de
Salut? Des de Salut hem vist la necessitat de fer feina en xarxa,
de fer feina de manera coordinada, de tenir un grup de
coordinació sociosanitària, de tenir persones que s’hi han
dedicat i s’hi estan dedicant en cos i ànima, d’un grup directiu
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de coordinació amb la Direcció General d’Atenció a la
Dependència, la Sots-direcció d’Atenció a la Cronicitat, els
directors insulars dels consells de Mallorca, d’Eivissa i de
Menorca.

Dins aquest grup s’ha creat una estructura en xarxa amb les
residències per aconseguir el màxim d’informació amb la major
rapidesa possible i s’han consensuat totes les intervencions i els
documents que s’han enviat per implementar mesures de
seguretat a les residències i habitatges tutelats. 

La comunicació i la coordinació no només és diària, sinó
que és permanent i els ho vull agrair, perquè no hi ha horaris,
no hi ha horaris perquè surti un positiu a una residència, sigui
treballador o sigui resident; aquest grup sempre està actiu, sigui
dissabte, sigui diumenge o siguin les tres de la matinada, per
tant, tot el meu respecte i agraïment a aquestes persones.

Ara vull entrar al motiu estricte de la compareixença que
pensava que -ja els ho he dit- havia d’estar emmarcat. Explicaré
una altra vegada el sistema de classificació internacional de
GMA, de Grups de Morbiditat Ajustats, un indicador de salut-
malaltia que s’empra dins l’àmbit sanitari de les Illes Balears i
que per tant, també s’aplica als usuaris de les residències.

Ho tornaré explicar perquè ja ho fet diverses vegades al Ple
a través de diverses preguntes orals. He firmat quatre
sol·licituds d’informació de la Sra. Margalida Durán, que avui
hem comprovat que encara no té la resposta, però sí les tenc
signades, esper que li arribin en breu, en qualsevol les he
imprès per donar-les-hi, si és el cas. I he fet declaracions a tots
els mitjans que m’han demanat informació sobre aquest tema. 

Aquesta classificació internacional per GMA s’utilitza a
catorze comunitats autònomes més, a gairebé tots els països
amb sistema sanitari avançats del món. I per què s’empra a tot
arreu? Perquè és un sistema que ajuda que el pacient rebi la
millor atenció possible, la més adaptada a la seva situació
física, però també cognitiva.

En relació amb la controvèrsia que a vegades he sentit que
poden generar les cures pal·liatives vull aclarir abans que algú
entri en un detall distint, que les cures pal·liatives pretenen
donar una atenció digna que eviti el patiment físic innecessari
del pacient i proporcionar el suport psicològic tant al malalt
com als seus familiars. Les cures pal·liatives són una de les
eines que s’empren gràcies a aquest sistema de classificació,
per suposat també les unitats geriàtriques específiques d’estada
intermèdia, un hospital d’aguts o qualsevol tipus d’atenció. És
un sistema de classificació ampli. 

Tota la població de les Illes Balears, cadascun de nosaltres
estam classificats segons el GMA, un sistema que té en compte
les malalties de base, escales, descompensacions, nombre de
fàrmacs que prenem, grau d’evolució de les malalties,
tractaments farmacològics, visites al sistema sanitari, etc. La
classificació per nivell de morbiditat ajuda els professionals
clínics a tenir clar el grau de complexitat per orientar d’una
manera més ràpida les intervencions que han de realitzar a cada
persona. Hi ha molts de classificadors poblacionals per ajudar
a donar millor resposta a les persones des de fa molts d’anys,
la piràmide de Kaiser, els ACG, els CRG, els GMA...

El desembre de 2015 es va fer la primera estratificació a la
població de les Illes Balears en GMA amb l’ajuda i el suport
del Ministeri de Sanitat, hem seguit treballant per tal
d’estratificar, per poder identificar la població més complexa
i més vulnerable, per poder garantir una atenció sanitària de
qualitat i el millor recurs per a cada persona i per això es va
dissenyar, publicar i implementar el Pla d’atenció a les
persones amb malalties cròniques, el Projecte de gestió de
casos i el Projecte d’atenció al pacient crònic complex i
avançat.

Aquí duc un dels tres, aquest és el de l’atenció al pacient
crònic complex i al pacient crònic avançat que està publicat,
figura a totes les nostres planes web, concretament en aquest
s’explica molt bé l’ús de la piràmide, l’ús del GMA, que també
els duc en una diapositiva perquè s’ha d’utilitzar juntament amb
la piràmide Kaiser, per saber quanta població hi ha a cada un
dels nivells. 

Per tant, això es va fer el desembre de 2016, aquesta imatge
correspon al desembre de 2016, amb tota la població de les
Illes Balears, i en aquell moment ens indicava que el 3% de la
població eren pacients crònics complexos i avançats; el 10%,
pacients amb complexitat moderada; el 54%, pacients amb
baixa complexitat; i el 33% -i crida l’atenció-, només el 33%
població sana. Tots nosaltres estam classificats a un d’aquests
nivells. I serveix per poder prendre bones decisions.

Per tant, classifica la població en funció del seu nivell de
salut o de malaltia i ho fa per colors a una piràmide poblacional
perquè sigui visual per als professionals que han de garantir una
atenció adequada, segura i de qualitat de les persones. També
es pot consultar l’informe del ministeri, de l’any 2018, on
s’expliquen molt bé els avantatges i un poc l’ús que se li dóna
a aquest sistema d’estratificació. 

El color verd és la base de la piràmide i agrupa la població
sana; el groc, abans del verd, les persones amb malalties de
baixa complexitat; el taronja els de..., perdó, amb un grau mitjà
de complexitat, i el vermell suposa el 5% de la població. 

A la nostra comunitat, a més, classificam de morat, en morat
posam -això ho hem afegit- els pacients crònics avançats per
tenir-los diferenciats, i suposen l’1% de la població adulta.
Aquest 1% està reflectit a (...), tot això està reflectit a la història
clínica d’atenció primària. 

Això ho fa un professional clínic, normalment metge i
infermera, seguint altres escales i eines, en consens amb el
pacient i la família per tal d’adequar l’atenció i evitar
l’acarnissament terapèutic.

La classificació a les residències s’ha fet amb els mateixos
criteris i amb el consens dels professionals experts, tant del
061, d’hospitals d’atenció primària, dels consells, de tots els
consells, també on governa el Partit Popular, i de la Direcció
General d’Atenció a la Dependència. 

La valoració integral de les persones vulnerables i la
classificació de la població, i en aquest cas dels residents, es
recomana a totes les guies clíniques i està emmarcada en el Pla
de cronicitat de la comunitat autònoma. Per això, ho hem
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sol·licitat per tenir un pla de contingència útil a cada residència
per tal d’establir un pla de cures individualitzat i poder donar
una resposta ràpida a cada persona de cada residència. 

Per valorar les persones es fan servir diferents escales
internacionals de funcionalitat: la Barthel de deteriorament
cognitiu, la Pfeiffer, la GDS, la  Mini Mental, escales de dolor,
etc. Les escales poden ser alfanumèriques o per colors. En
aquest cas el color agrupa escales Barthel, Pfeiffer, per
exemple, i criteris d’evolució de les malalties per tenir una eina
visual que ajuda a la presa de decisions ràpides i adequades per
a les persones i per conèixer quina intervenció pot requerir
cada persona.

Així, un pacient que té un color vermell és una persona que
té una malaltia avançada, que sol estar acompanyada d’un
deteriorament funcional i/o cognitiu greu, cosa que fa que la
majoria de vegades estigui prostrat a un llit i necessita que li
facin totes les activitats bàsiques de la vida diària, o necessita
moltíssima ajuda o és totalment dependent. Són persones que
tenen també un test net de NECPAL, és un altre test que
utilitzam a cures pal·liatives positiu, que vol dir que necessiten
una mirada pal·liativa per tal d’assegurar el confort i el major
grau de benestar. Es beneficien d’una hospitalització d’atenció
intermèdia per donar millor atenció a aquest perfil de pacients.
Aquestes unitats saben tractar aquest perfil de persones i donen
una millor atenció i més adequada a cada moment vital. 

La creació d’unitats geriàtriques d’estada mitjana
hospitalària també té un volum suficient d’evidència científica
que n’acredita l’eficàcia, l’efectivitat i l’eficiència comparades
amb les cures hospitalàries convencionals, la qual cosa redueix
el desenvolupament de la incapacitat i de les conseqüències que
suposa per mitjà de la recuperació funcional a les fases sots-
agudes de la malaltia.

El color vermell, que tant ha cridat l’atenció, per a un
resident amb COVID estable i sense símptomes, ha estat un
criteri de prioritat per ingressar a les unitats específiques que
s’han creat a aquesta pandèmia, precisament perquè
necessitaven major intensitat de cures i es podien descompensar
més ràpidament. 

Crec que deixaré per a la rèplica altres mesures que s’han
pres assistencials a les residències, perquè són moltes. És molta
la feina que es fa i que s’ha fet durant tot aquest temps per
assegurar aquesta atenció de qualitat. 

Saben també que hem intervingut residències, en aquests
moments en tenim tres d’intervingudes on també donam suport.
Estam amb la campanya de vacunació de la grip a totes les
residències. 

Com els dic, hi ha molta informació en relació amb la gestió
de les residències, entenc que aquest era el tema que plantejava
la Sra. Durán com a prioritari. Per tant, m’agradaria acabar
dient que ja han passat deu mesos des que a les Illes Balears
vàrem tenir el primer positiu de coronavirus, el segon a tot
Espanya. Hem passat per dues onades, però en concret a les
residències veim tres repunts. Els he duit el nombre de casos
perquè la veritat és que també quan un veu aquestes corbes
s’adona de la magnitud del problema, això són els mesos de

març i d’abril i a partir d’agost, un poc la pujada i les xifres que
hem tengut. 

Saben també que hem publicat un nou pla de mesures de
prevenció, contenció i coordinació consensuat amb les
institucions i amb els sectors, perquè no estam tot sols a aquesta
lluita i volem continuar fent feina per garantir aquesta seguretat
de la població.

La feina no s’atura, hem de continuar plantejant noves
mesures a mesura que coneixem el comportament del virus.
Vull agrair en nom de la Conselleria de Salut a totes les
persones que ens ajuden a aquesta tasca. Estam convençuts que
amb aquest suport de cada vegada estam més a prop del final
d’aquesta pandèmia. 

Qued a la seva disposició per a les preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de quaranta-cinc 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. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Podem fer un petit recés si no us sap greu? Disculpau.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us sembla bé podem continuar. Per tal de formular
preguntes i observacions tot seguit procedeix a la intervenció
dels grups parlamentaris per un temps màxim de quinze minuts
cadascun. Pel Grup Parlamentari Popular, bé com a primera o
única intervenció, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intervindré des d’aquí i a
més dels quinze minuts que tenim d’intervenció, feia comptes
fer si pot ser, dues intervencions. Per tant, li agrairia per favor
a la presidenta que, quan ja dugui nou minuts o nou minuts i un
poc, per favor m’avisàs. Moltes gràcies.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats i Sra. Consellera
i a l’equip que l’acompanya. Gràcies per haver vengut avui aquí
a comparèixer en aquesta compareixença que nosaltres vàrem
demanar el mes de juny. Gràcies també per les informacions
que ens ha donat fins ara.

Jo primer de tot voldria començar donant les gràcies a tot
el personal, a tots els treballadors que estan a totes les
residències, en aquestes 56 residències que vostè deia, també
en els centres de discapacitat. Agrair a tots els sanitaris que hi
han fet feina, que han donat una mà per contenir la pandèmia.
I també, per suposat, unes paraules i vostè ho ha fet i nosaltres
sempre que podem ho feim, unes paraules per a totes aquelles
famílies de les 414 persones, que segons les dades que tenim,
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han mort a causa de la pandèmia i d’elles 194, com vostè ha dit,
de residències.

Miri, dia 10 de juny Diario de Mallorca publicava: “Salut
va discriminar sense fer-ho públic amb colors l’atenció als
ancians de residències per la COVID-19. Els infectats
assenyalats en vermell van ser derivats a cures pal·liatives. En
verd podien ingressar en els hospitals d’aguts. La classificació
es va fer en plena alarma pel col·lapse de les UCI i la
conselleria s’escuda en un pla de contingència”. Això era dia
10 de juny, he llegit just un tros del Diario de Mallorca. 

Dia 16 de juny vostè va comparèixer aquí en el Ple del
Parlament i vostè tot d’una va dir: “la conselleria mai no ha
ordenat la classificació per colors”, paraules seves, “jo no ho he
ordenat, és una eina sanitària més”. Això deia vostè. Aquesta
afirmació seva xoca frontalment amb el document tramès per
la sots-direcció d’Atenció a la Cronicitat de l’ib-salut a
principis del mes d’abril, document que evidentment va sortir
publicat i que jo tenc aquí, vostè n’ha mostrat d’altres, és
aquest document. Vull dir que aquest document i d’altres,
aproximadament 4 o 5 documents més, per fer evidentment la
classificació, els varen enviar a totes les residències. Volien
vostès tenir aquesta classificació no dels residents que s’havien
contagiat, no d’un determinat nombre de residents, sinó de tots
els residents. Vostè com a consellera va prendre la decisió
sobre a qui es feia la classificació. És a dir, va ser una directriu
de la conselleria, el document surt de la conselleria, després ja
li donaré més dades i es decideix tenir informació de 5.000
persones amb aquest tipus de classificació.

Un document que vostès varen enviar a totes i cada una de
les residències, com vostè ha dit, les privades, les concertades,
les del Govern, les dels consells, totes. En aquest document
deia: “caldria que tinguessin classificats els residents del seu
centre, en funció de l’estat de salut previ -previ-, la qualitat de
vida i el nivell funcional i cognitiu en verd, groc o vermell,
segons la taula del document que ja se’ls va fer enviar”. A un
altre moment diuen vostès, “ens posam en contacte amb vostè
en data d’avui, per saber el nombre real i total de residents
classificats com a vermells que tenen en el centre a dia d’avui.
I d’aquests vermells quants són COVID o tenen símptomes
compatibles”.

Aquests documents es varen enviar des de la coordinació
sociosanitària de malalties poc freqüents, es varen enviar des de
la sotsdirecció ..., ara li diré exactament qui és que ho va
enviar. Dies després, Sra. Consellera, la Sra. Angélica
Miguélez deia, com a sots-directora d’Atenció a la cronicitat i
coordinació sociosanitària i malalties poc freqüents de l’Ibsalut,
deia que..., havien enviat aquest document i quan els familiars,
qualque familiar ho havia sabut, havia generat crítiques de
familiars. Però ho defensava, deia que era una valoració
completa i que ha permès de manera ràpida saber què has de fer
amb cada pacient i quins són els recursos que s’hi han de
destinar. Sobre els colors, deia que era un mètode similar als
que s’utilitza en catàstrofes, quan hi ha un excés d’urgències o
quan arriben a les urgències.

En aquest cas no estam parlant d’això, Sra. Consellera,
estam parlant d’un sector determinat, perquè vostès no varen
decidir fer aquesta classificació a tota la població major de 60

anys, 70 anys, 80 anys, perquè vostè ha donat unes
estadístiques i ha donat uns percentatges de mortalitat i ha dit
que tenien una taxa de letalitat d’un 10, d’un 15, fins i tot un
20, però no varen anar per edats, sinó que varen anar
directament als centres de residències i ho varen demanar a
tots. Però és que a més, ho varen fer sense donar cap tipus
d’informació. Hem de recordar que en aquell moment cada dia,
cada dia, cada dia..., la presidenta, el coordinador de la
COVID, o vostè mateixa, sortien en els mitjans de comunicació
i s’hagués pogut informar. 

Si realment no hi havia res a amagar, per què fer-ho amb
obscurantisme? Per què no dir-ho? Hem tramès aquest sistema
de classificació i donant tot allò que vostè ha dit aquí, un
sistema de classificació que per a vostè és una meravella i
nosaltres ho posam en qüestió i li diré per què, li dir per què.
No el sistema en si, sinó la decisió i la responsabilitat política
de decidir quan es feia, per què es feia, de quina manera es feia
i, sobretot, sense no just informar, perquè no varen informar a
cap dels familiars, no només no ho varen fer públic, sinó que no
es va informar als familiars, però tampoc es va informar als
propis residents. Evidentment d’aquestes 5.000 persones
classificades, usuaris de residències, hi havia moltes persones
que tenien una bona salut, que estaven plenament conscients i
els haguessin pogut fer saber, o fins i tot signar un consentiment
per la seva classificació, perquè aquesta classificació després
li diré, sí que es ver que determinava, sembla ser, el tipus de
tractament, és a dir, discriminava el tractament posterior
d’aquestes persones que eren classificades. 

Aquesta senyora que continuava, la Sra. Angélica Miguélez,
continuava i deia que la classificació es va fer a totes les
residències que acullen a 5.000 persones, i ho varen fer del
mateix personal de les residències. Hem de dir que evidentment
una residència, Sra. Consellera, com vostè sap perfectament, no
compta amb un personal sanitari, el que sol tenir normalment
són infermeres. Ens consta que en aquell moment varen tenir
problemes, perquè hi havia gent que no es veia capacitada i no
sabia com havia de fer aquesta classificació. De fet, en el millor
dels casos ho varen fer infermeres, en el millor dels casos, hi va
haver casos que ni tan sols ho va fer una infermera.

La conselleria va ordenar a totes les residències que el seu
personal sanitari (...) de majors i especifiqués per colors. Els
vermells, aquells amb un deteriorament cognitiu molt elevat,
poca o nul·la mobilitat i autonomia, si estaven contagiats o
resultaven en posterioritat, calia descartar l’ingrés en un
hospital d’aguts i especialment la UCI, per considerar-ho -i ho
dic entre cometes- un càstig inútil. En el seu lloc havien de ser
derivats als centres d’atenció intermèdia, l’Hospital General, La
Sang; el Joan March, Caubet; i els dos concertats de Sant Joan
de Déu. Requereixen confort i control de símptomes amb cures
pal·liatives i trobaven que era un càstig inútil dur-los a una
UCI. Això era el que recalcava la instrucció relativa al color
vermell. El document seu és el que recalca, que considera que
no fa falta que aquestes persones en color vermell vagin a una
UCI.

A grosso modo els vermells es consideren malalts terminals
i se’ls assignen directament els pal·liatius. Els verds, hospital
o UCI...

 



SALUT / Núm. 40 / 2 de desembre de 2020 635

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sra. Durán, du nou minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -moltes gràcies- ambre, cal calibrar-ho. Per arribar a aquest
resultat (...) color, es varen fer diferents sistemes que vostè ha
anomenat abans, l’índex de Barthel, la Mini Mental, l'escala
d’autorització global GDS, etc. S’ha de dir que les residències
són espais assistencials i evidentment vostè sabia perfectament
que no hi havia personal sanitari.

Per tant, nosaltres què volem, Sra. Consellera? Que vostè
ens parli de la seva responsabilitat política, de la decisió de fer
a 5.000 persones aquesta classificació, una anàlisi que es feia
per graus i per colors. Un 1 era el verd, el 2 era taronja, el 3 era
vermell...; cada residència tenia el seu propi llistat; les
residències ara tenen el seu propi llista encara, aquell  llistat
que es va fer el mes d’abril, a principis del mes d’abril. Es va
fer d’esquena als familiars, d’esquena als mateixos residents,
i... d’esquena a la societat. Per què no ho varen fer públic, Sra.
Consellera?, i a més en ple debat bioètic sobre l’eutanàsia a
Espanya.

Miri, jo només he de dir-li que el cert és que encara que
vostè ho vulgui vestir, com ha fet fins ara, com a decisions
sanitàries, la realitat és que d’una manera precipitada, entenem
nosaltres, improvisada a causa dels nombrosos ingressos que
tenien, tant hospitalaris com a les UCI, varen decidir aquesta
classificació. Vostè va decidir tenir aquesta classificació de tots
els residents, una classificació preventiva, torn repetir, per
colors, de tots els residents, estiguessin o no contagiats de
COVID, estiguessin o no contagiats de COVID!, de residents.
I a més he de dir que segons tots els experts consultats troben
que és una discriminació sociosanitària dels nostres majors, i
que com a poc representa un atemptat ètic.

Després, com que tenc més temps, parlaré de les
valoracions que ens han fet sobre ètica i que hem pogut llegir
tant del Comitè de bioètica d’Espanya, com d’altres comitès
d’ètica.

Moltes gràcies.

Quin temps em queda, senyora...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara ho anava a dir. Ha consumit 11 minuts i 10 segons.

Respon la representant per part del Govern, la Sra. Gómez.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, Sra. Diputada, vostè em
pot..., evidentment tot el que succeeix a l’àmbit sanitari acaba
essent responsabilitat meva, i no defugiré les meves
responsabilitats, però hem de ser coherents, hem de ser
coherents i vostè ha governat, ha estat en equips de govern, i
sap perfectament fins on arriben les decisions d’un president,

d’un conseller, d’un director general, d’un director assistencial,
d’un director del Servei de Salut, d’una sots-direcció..., vostè
ho sap perfectament; si no crec que ho hauria de saber, però
estic segura que vostè, precisament vostè, ho sap perquè té
experiència política, i vostè sap que en el sistema sanitari hi ha
18.000 professionals, i li puc assegurar que les decisions que
prenen, tenguin les conseqüències que tenen, si finalment ha de
ser responsabilitat meva serà responsabilitat meva, Sra.
Diputada, però jo el que no sé és el que fa cada un dels 18.000
professionals.

El que sí tenc molt clar és que en el moment d’enfrontar-nos
a una situació totalment canviant, totalment..., una gestió de la
incertesa absoluta en tots els moments, en què veiem que les
persones de les residències, que va començar l’epidèmia molt
més forta a Espanya, a la resta del territori espanyol, i veim
com està afectant, aquí ens vàrem posar en marxa tot d’una, i
confii plenament en tots els meus directius, i confii plenament
en totes les persones que s’han coordinat per donar la millor
resposta, i l’evidència és la que és, i l’evidència és que han
mort persones, sí; han emmalaltit persones, sí; però també és
cert que... Què em dirien, què em diria, Sra. Diputada, si
estiguéssim en les pitjors xifres d’Espanya?, que és culpa meva
també?, és culpa del conseller de Madrid, els morts que han
mort a la residència? O és culpa de...?, o sigui, fins on arriba
aquesta responsabilitat?

Li estic parlant d’eines clíniques, i ja li ho he dit abans, tota
la població, vostè també i jo també, estam associats a un nivell
de morbiditat determinat, perquè això s’utilitza, per exemple,
pels indicadors de farmàcia. Ho sabia vostè?, no. L’he
informada, a vostè?, he informat tota la població de Balears que
està classificada d’aquesta manera?, no; per què?, perquè és
una eina, és una eina clínica, tècnica, que utilitzen els
professionals. Vostè sap la quantitat d’eines clíniques que hi ha
a les històries clíniques de què fan ús els professionals?, a
vegades de manera ampla, clar que sí, a vegades de manera
ampla, però són orientatives, i això vull que quedi molt clar.
Els colors no determinen, els colors orienten. No determinen,
orienten els professionals, que sàpiguen que quan va allà el 061
s’enfronten a una persona que no coneixen de res però ja tenen
un resum, aquesta persona ja saben el seu nivell de dependència
simplement per aquesta classificació. I per què es demana i per
què es va fer?, per prendre millors decisions. 

I vostè creu realment que s’ha d’informar la població de
cada una de les eines que s’empren? Vostè sap, per exemple,
que quan va a urgències s’utilitza un sistema de triatge? Coneix
el sistema de triatge d’urgències?, s’ha explicat a la població?
“Miri, vostè quan entri per la porta de l’hospital el sotmetran a
un sistema de classificació, i en funció de la seva gravetat el
faran esperar més o manco”. Això s’ha informat?, això
s’explica a la població? No, s’explica que s’utilitzen unes eines
de valoració i s’utilitzen en aquell moment; hi ha els nivells 1,
2, 3 o 4, i el pacient normalment no ho sap; per què?, perquè
són eines clíniques. I amb això no dic que no s’hagi d’informar,
evidentment que s’ha d’informar i s’ha d’explicar, però una
classificació no és més que una ajuda als professionals, i una
orientació als professionals.

Al final, al final, i a mi és el que em sap greu, perquè estan
qüestionant, es qüestiona, finalment es qüestiona, perquè, Sra.
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Diputada, ni jo he enviat una carta, ni jo ho he enviat a les
residències, jo personalment, jo, Patricia Gómez, consellera de
Salut. Jo no ho he enviat, perquè no és la meva feina, i vostè
sap perfectament que no és la meva feina, i ho sap.

Clar!, tot, qualsevol document que puguin utilitzar els
18.000 professionals que fan feina en el sistema de salut du el
logotip del GOIB, o el logotip del Servei de Salut, o el logotip
de Son Espases... Evidentment qualsevol professional que agafi
un paper té un logotip que posa Conselleria de Salut, i això vol
dir que jo estic assabentada del que fan 18.000 persones? Idò
no, Sra. Diputada. 

Perquè a més en aquest cas no hi ha cap conseqüència, és
una eina més, i els professionals... a mi és el que em sap greu,
que s’està qüestionant una feina d’un equip directiu... Sí, hi ha
aquí la sots-directora d’Atenció a la Cronicitat, que supòs que
molt contenta amb les seves paraules no deu estar, perquè s’hi
està deixant la pell, Sra. Diputada. Des del dia 1 de febrer hi ha
persones en aquesta comunitat autònoma que no estan
assegudes fent crítica destructiva, hi ha persones que des que
s’aixequen a les 6 del matí fins que se’n van a dormir a les 2
del matí estan fent feina, moltes persones. I aquestes persones
sí, estan prenent decisions, i estan prenent les millors decisions
que consideren per fer front a una pandèmia.

I m’agradaria que qualque dia el Partit Popular digués una
paraula a favor, una paraula d’ajuda, de suport, d’enhorabona
i de gràcies, sobretot de gràcies. O sigui, jo crec que és molt
important, i no sentir-se permanentment qüestionat. Vostè no
pot qüestionar eines internacionals, eines que s’empren de
manera internacional, i s’utilitzen i es continuaran utilitzant li
agradi o no li agradi, a vostè, en el sistema sanitari o en el
sistema sociosanitari.

I es fa feina de manera interdisciplinar, això vol dir que són
moltes professions, evidentment. 

I vostè sap perfectament també que nosaltres, primer, no
tenim res a amagar, Sra. Diputada, res, absolutament res de la
gestió d’aquesta pandèmia, perquè ho he dit i ho diré a cada
ple: tenim excel·lents professionals, excel·lents tècnics,
excel·lents persones, també, que s’hi estan deixant la pell i que
estan donant resposta, i jo tenc la responsabilitat darrere?, sí, i
estic molt orgullosa de cada una d’elles, molt orgullosa, i que
gràcies a això i al comportament dels ciutadans aquesta
comunitat autònoma tengui les xifres que té, i aquesta sí que és
una realitat. 

Per tant, responsabilitat política, jo crec que..., no sé a què
es refereix. O sigui, jo sempre parl de política en majúscula,
polítiques sanitàries, i les polítiques sanitàries són molt més
amples, les que es dissenyen des d’una conselleria, i
evidentment es desenvolupen, i des de la conselleria hi pot
haver un pla estratègic que parla d’atenció a la cronicitat, però
hi ha un gran equip de persones, poc nombrós, per cert,
necessitarien ser molts més per la quantitat de feina que fan,
que estan desenvolupant una estratègia d’atenció a la cronicitat,
i en ells tenc la màxima confiança, perquè sé que estan donant
la millor resposta que es pot donar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentaris Unidas
Podemos. Com a primera o única intervenció, té la paraula la
Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Xaparé també la meva intervenció en
dues meitats.

En primer lloc, voldria agrair al personal sanitari i
sociosanitari la feina que està fent i la bona coordinació entre
aquests dos sistemes; un exemple, crec, que estam donant a les
Illes Balears, referent a la resta d’Espanya. 

I he de dir que m’ha sabut molt de greu la intervenció del
Partit Popular. Perquè ha dit tota una sèrie de coses, que
després analitzaré breument, entre les preguntes que vull fer a
la consellera, però crec que no es pot posar aquesta ombra de
dubte sobre els serveis, deixant caure afirmacions conduents a
pensar en un sots-text, com si aquí s’estiguessin abandonant als
ancians. Jo crec que això és molt lamentable, que una oposició
pugui dir coses com les que hem sentit aquí. 

Sra. Consellera, vostè ha explicat la classificació
internacional GMA, ha posat fins i tot diferents exemples, li
voldria demanar si aquesta classificació és exclusiva d’aquesta
pandèmia o si s’utilitza de manera habitual en els serveis
d’urgències hospitalàries, d’urgències comunitàries, o en els
servei del 061 per exemple. També li voldria demanar si és un
sistema que utilitzi habitualment l’exèrcit espanyol o Nacions
Unides, en aquelles actuacions d’emergència que fa arreu del
món. 

És evident que per planificar necessitam dades, vostè ho ha
dit. Necessitam saber quants de pacients necessiten quins
serveis i quins recursos. I planificar és evident que és una de les
eines principals i la responsabilitat que tenen com a conselleria.
Aquesta és una anàlisi neutra: saber quantes persones, quins
serveis, què necessiten, com s’han d’aportar aquests mitjans. I
aquí hi ha un debat entre l’aspecte tècnic i el polític.
Segurament, saber quins pacients necessiten què, va ser la
millor decisió per disposar de dades i poder fer una
planificació. 

En l’àmbit polític, amb un context de caos absolut a les
residències de Madrid, amb una elevada mortalitat en aquella
comunitat autònoma, amb una preocupació social de l’opinió
pública, molt sensibilitzada, amb preocupació i angoixa
d’ancians, de familiars i de professionals, segurament es va
donar la tempesta perfecta. Amb una decisió que tècnicament
estava justificada perquè, efectivament, va ser molt difícil
d’explicar. Ja no entraré en el que es va entendre, què es va dir
als medis i com es va generar aquesta bolla; però pensam que
és molt important la comunicació emocional, perquè l’aspecte
tècnic pot ser cent per cent correcte, i s’ha de dir que cap
professional sanitari d’aquestes illes no va sortir en contra
d’aquesta mesura, cap associació, professorat de la Universitat
de les Illes Balears, experts en bioètica, experts en grups de
recerca, la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, la
semFYC, la societat de professionals d’urgències..., no varen
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sortir en contra d’aquesta mesura ni varen sortir en contra
d’aquesta eina. 

Llavors, de què parlam aquí? Parlam de la utilització d’una
mesura tècnica per treure rèdit polític, per espantar la població
i sense cap objectiu de millora. Perquè aquí no s’està cercant un
objectiu de millora de l’atenció, com a mínim fins ara no l’hem
sentit. Hem sentit les seves explicacions però no a l’oposició
fer propostes. 

La setmana del 15 al 19 de juny, la setmana següent de
sortir aquestes notícies a premsa, aquí hi havia saturació, hi
havia molta demanda d’urgències, n’hi havia, a atenció
primària. Però tenim dades, i podem comparar de la nostra
comunitat autònoma amb la comunitat autònoma, per exemple,
de Madrid on els morts en residències eren d’un 7,4% a les
Illes Balears i d’un 16,9% en aquella comunitat. Aquí, vàrem
tenir morts -evidentment-, vàrem tenir patiment, vàrem tenir
sobreesforç dels professionals, però no vàrem tenir una morgue
en un palau de gel, no vàrem tenir morts a camions frigorífics,
ni vàrem tenir fosses comunes; cosa que a altres llocs i a altres
països, s’ha vist. És a dir, s’ha de reconèixer i s’ha d’agrair, una
vegada més, l’esforç ingent de tots els professionals sanitaris i
sociosanitaris que varen donar el millor de si mateixos, en
aquestes setmanes.

Les notícies varen parlar de pànic a la conselleria. Podria
dir, per favor, si hi va haver pànic a la conselleria?

Vostè ja ha contestat una de les preguntes -si s’utilitzava en
els serveis d’urgències un triatge-, ha posat diferents exemples
d’eines. Podria confirmar, per favor, si han deixat de ser
assistits ancians arran de l’enviament d’aquell cartell a les
residències? Hi ha hagut desatenció a les residències a causa
d’aquesta eina, a aquest GMA? Ha augmentat la mortalitat a
ancians per aquest motiu?

Vàrem demanar a la darrera compareixença -crec recordar-
en aquest parlament, que a les residències privades que havien
hagut de ser intervengudes es fes una auditoria per conèixer els
factors que havien conduït a l’elevat nombre de contagis en
aquests centres, i que havia justificat la seva intervenció.
També vàrem demanar que, en cas que es detectàs o se
sospitàs, qualsevol negligència o desatenció en aquests centres,
es notificàs a Fiscalia. I que, si es verificava aquesta possible
negligència, desatenció o voluntarietat en l’atenció als ancians
d’una manera deficient, correguessin aquests centres amb els
costos dels serveis humans o materials que la Conselleria de
Salut els hagués proporcionat.

Per acabar aquest primer torn, podria, consellera, per favor,
detallar les actuacions que s’hagin pogut dur a terme respecte
d’aquesta petició que va fer Unidas Podemos?

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Martín, ha exhaurit sis minuts i mig. Respon
la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Com explicàvem abans, són eines de
classificació, com deia, que sapiguem en l’atenció a la
cronicitat són utilitzades a 14 comunitats autònomes, el GMA,
altres utilitzen altres escales però aquesta és de les més
utilitzades. Per suposat, no és exclusiva de la pandèmia, sinó
que tota la població -com he explicat- està classificada per un
motiu que vostè ha assenyalat que em sembla molt important,
planificar, és essencial. I, per tant, cap associació ni cap
col·lectiu professional no pot sortir i estar-hi en contra perquè
el que pretenem amb les eines que disposam és precisament
poder planificar, i poder planificar una major resposta, si no
sabem el que necessiten les persones, difícilment ho podrem
oferir després.

Totalment d’acord amb la comunicació emocional i
totalment d’acord que, a vegades, es generen bolles que no
sabem gairebé com es generen ni com interrompre. 

I pànic a la conselleria, en cap moment, perquè a més jo ho
he dit, i n’estic convençuda, jo supòs que està succeint el
mateix a altres comunitats autònomes pel contacte que tenc,
però el que puc assegurar també és que aquí hi ha persones, les
persones que avui m’acompanyen en concret, que de moment
estan fent feina quinze hores diàries, com a mínim!, això com
a mínim. I cada dia de la setmana. Per tant, quan un veu
qüestionada la seva feina, la seva implicació, les seves
decisions, que han estat sempre per donar una millor resposta,
sincerament, un no se sent, supòs que no se sent bé. En
qualsevol cas tampoc no esper res diferent del Partit Popular,
ho he dit, no hi ha hagut ni una sola proposta constructiva ni en
positiu, i com vostè molt bé deia, em sembla lamentable, d’un
fet que va generar una certa polèmica a un moment determinat,
però que ha estat totalment explicat, vostè ara m’ho demanava,
al revés: no és que no hi hagi hagut desatenció, jo crec que hi
ha hagut una millor atenció, precisament, no?

I no hem deixat desassistit ningú. I, per suposat, tampoc no
ha augmentat la mortalitat. Crec que aquestes són les qüestions
que realment haurien d’importar o per les quals es pugui
controlar al Govern, no?

En el cas de les inspeccions, és cert que a algun moment
s’ha treballat molt amb els serveis d’inspecció dels consells
insulars perquè nosaltres no tenim capacitat inspectora a les
residències, no gestionam ni tenim aquesta capacitat, la tenen
els consells insulars i sí que s’han posat cada vegada que hi ha
una intervenció es presenta un informe justificatiu; de moment,
no hi ha hagut cap de les situacions..., o sigui, una necessitat -
diguéssim- que hi hagi  una denúncia a Fiscalia.

És clar, hem parlat d’una escala, quan a mi... és que a
vegades és que... el tema... crec que hem de tenir l’oportunitat
ja que uns es dediquen només a parlar en negatiu, no?, de tenir
clar..., i jo el que vull és que els ciutadans de les Illes Balears
no només confiïn en el sistema sanitari d’aquesta comunitat
autònoma, sinó que tenguin molt clar que no deixarem de fer
feina, que tenim un equip de professionals que donen cura a les
persones vulnerables dins la Central de Coordinació de la
COVID, de la Gerència d’Atenció Primària, que s’ha creat un
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equip específic al 061 per donar cobertura als trasllats de les
persones més vulnerables i s’han establert circuits amb el 061
per tal d’agilitar els trasllats als hospitals, i que algú posi en
dubte que quan un metge, per exemple, que és qui decidirà si
s’ha de traslladar o no un pacient, que pugui qüestionar una
actitud personal de desatenció, és totalment inaudit, sobretot
quan en aquesta comunitat autònoma en el moment màxim de
la pandèmia, en el moment màxim, el 26 de març, els hospitals
estaven a un 60% d’ocupació, o sigui en cap moment..., és
veritat que la televisió, les imatges visuals d’altres comunitats
autònomes tenen el seu efecte, però no ha succeït en aquesta
comunitat autònoma.

S’han creat unitats específiques als hospitals d’aguts
COVID per a gent major i gent amb discapacitat precisament
perquè els hospitals d’aguts normalment no estan preparats per
donar una bona resposta a totes les necessitats d’aquestes
persones, idò hi ha unitats específiques, personal específic.

S’han creat unitats COVID a l’Hospital General, aquest
hospital que el Partit Popular volia tancar, igual que a
l’Hospital Joan March, a l’Hospital de Son Espases, a
l’Hospital Sant Joan de Déu, a Can Misses, amb coordinació
amb Creu Roja, diferents unitats, a la Policlínica Miramar i
aquestes unitats tenen més professionals sobretot infermeres i
tècnics en cures, auxiliars d’infermeria.

S’ha difós el document recomanacions de prevenció i
protecció a centres sociosanitaris i residències de gent gran i
amb discapacitat de la comunitat autònoma. S’ha elaborat un
pla de contingència amb totes les normes de seguretat
recomanades i cada residència ha adoptat i ha revisat i validat...
per l’equip d’atenció a la cronicitat i coordinació sociosanitària
fins que el pla sigui segur.

S’han classificat aquests usuaris per nivell de complexitat,
sí, per atendre ràpidament les persones que més cures
necessiten, que més atenció necessiten, que més vigilància
necessiten. S’han classificat les residències també segons els
recursos que tenen, la gestió, les necessitats, per donar
ràpidament resposta en cas de tenir un brot. S’han regulat les
normes amb coordinació amb els consells i la Direcció General
de la Dependència. S’ha establert un pla formatiu per a tots els
treballadors de totes les residències i de tots els habitatges
tutelats. S’han planificat cribratges periòdics a totes les
residències per tal de detectar de manera precoç qualsevol
infecció.

Dia 7 de novembre vàrem començar cribratges quinzenals
dirigits a treballadors de residències de tot tipus de residències.
S’ha conformat una equip de 25 infermeres que donen suport
a les residències per assegurar el compliment de tot, de totes les
mesures perquè aquestes residències siguin de cada vegada més
segures.

Crec que són molt més els projectes, que ja dic, em sap greu
que en lloc d’haver-hi propostes en positiu que agraesc al Grup
Unidas Podemos, altres partits no ho vegin d’aquesta manera.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos
com a primera o única intervenció, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Faré la meva intervenció des d’aquí per
comoditat per poder dirigir-me a la consellera, bon dia,
consellera, bon dia, companys, companyes, diputats i 
diputades, jo vull fer una reflexió, ho dic perquè surt sovint
quan des del Govern o des de l’oposició s’interpel·la,
s’interactua a tenir..., jo crec que és un vici ja -insistesc- per
part dels grups de l’oposició i per part de membres del Govern,
d’esmentar gratuïtament aquí la situació d’altres comunitats
autònomes. 

Crec que és un dels estats més pocs solidaris que hi ha entre
comunitats autònomes perquè darrere les mesures de les
comunitats autònomes dels governs hi ha ciutadans i ciutadanes
i en la situació en què estam parlar de com ho fan de bé o de
malament -lamentablement ho feim-, les comunitats autònomes,
crec que ja ho hauríem d’haver desterrat del debat en aquest
context extraordinari i excepcional.

I per extraordinari i excepcional que sigui el context,
consellera, que vostès des del Govern esmenten i que des de
nosaltres, almanco el meu grup parlamentari ha establert una
empatia des del primer moment, és quan hem de tenir en
compte mesures atenent molt més l’excepcionalitat i la
necessitat i llavors li esmentaré a vostè que especialment la
comunicació emocional.

El meu grup parlamentari en cap moment ni ahir ni avui ni
demà no li durà en aquest faristol una acusació d’haver deixat
a algun pacient de l’atenció necessària per salvar vides, no ho
hem fet i no ho farem. La meva intervenció avui en el que li
qüestionaré com a crítica anirà ben enfora de fer una referència
a això.

Però miri, avui s’ha fet, s’ha dit aquí, s’ha argumentat que
aquest sistema de triatge que es va fer de la piràmide es fa
semblant en altres indrets, concretament s’ha parlat
d’urgències, del 061 i també ens hem anat a l’exèrcit i a les
pandèmies en el tractament de Nacions Unides especialment a
zones de molt de conflicte on els recursos sanitaris no són
precisament els que tenim als estats més desenvolupats. Però és
que aquí estem en una situació de pandèmia i com que estem en
una situació de pandèmia i no d’un familiar que està esperant
a urgències, i com que estem en una situació de pandèmia i
molts de familiars no han pogut acompanyar ni veure els seus
residents a les residències és ben normal que quan un familiar
s’assabenta d’aquesta mesura de semàfor o de triatge que
desconeix, perquè no ho sap, com ha explicat vostè aquí, pels
mitjans de comunicació es preocupi i s’alarmi.

La denúncia i la queixa vénen de les famílies, no vénen
de..., i d’alguns treballadors de les residències. No vénen de la
societat científica, jo no n’he llegit cap, no n’hi podré treure
cap. No sé si en treurà cap el grup proposant d’aquesta
compareixença, però jo no n’he trobat, però sí de les famílies
que són les que han patit, dels que veuen les notícies que el
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50% de les persones és gent... de gent gran i és clar que
pateixen. La visualització d’aquesta comunicació que vostè fa
o no fa, consellera, del seu departament la veuen des d’una altra
perspectiva, preocupant. 

L’objecte d’aquesta intervenció serà precisament on vostès
han errat i és en la comunicació i no només en les respostes del
control al Govern que fa el meu grup parlamentari, n’hi vaig fer
una dia 10 de juny, encara esper la resposta, i li vaig fer una
pregunta des del meu grup parlamentari específicament per
totes i cadascuna de les explicacions que ha donat vostè sobre
aquest tema, el perquè, amb quin abast i quina validació ha
tengut. N’hi tornaré fer algunes perquè ho aprofiti ja i retiraré
la pregunta si me les contesta avui.

Miri, d’aquest tema dia 10 nosaltres li feim la pregunta
escrita, 10 de juny; dia 11 es demana aquesta compareixença,
però és que dia 10 vostè compareix aquí pel tema dels
contractes de material EPI de proveïdors xinesos -se’n
recorda?-, recorda vostè la intervenció que li vaig fer, que vostè
té un problema de gabinet de comunicació, la meva anava per
aquí, n’hi vaig fer esment i vostè va reconèixer que es torbava
a contestar preguntes, que a vegades les respostes eren en una
línia... quasi ofensives per al grup parlamentari, però -com li
vaig dir- té vostè un problema de comunicació al gabinet i li ho
vaig dir en el mes de juny, el mateix dia que sortia aquest tema
i segueix tenint un problema de comunicació al gabinet,
consellera, perquè vostè no és la consellera d’Agricultura, vostè
és una consellera que està liderant l’autoritat de salut pública en
aquesta comunitat autònoma i està prenent mesures restrictives
cada dia, lamentablement. I dic lamentablement perquè les ha
de prendre. I això exigeix una comunicació molt propera i
anticipada, consellera.

No es pot justificar de cap de les maneres que la gent ha
d’entendre les mesures que ha pres excepcionals com és aquest
tipus de triatge, quan en aquell moment vostè sap..., primer
perquè no tenen el perquè conèixer-les i segon perquè s’han
d’explicar molt aquestes concretament, consellera. És que hi ha
els padrins i les padrines allà dins que no els han pogut veure
i vostè ho sap i és ben normal que quan un periodista..., i
recoman al seu gabinet que llegeixin la notícia del Sr. Matías
Vallés, periodista, perquè la critica aquí i li diu que en aquell
moment vostè s’hauria d’haver avançat com s’ha avançat a
donar notícies d’altres tipus, “escolta, aplicam això
excepcionalment per això”.Vostè creu que hagués tengut les
queixes o hagués arribat aquí a aquesta comissió parlamentaria
o les meves preguntes si vostè hagués avançat això?, del meu
grup parlamentari no, jo ja li ho asseguro.

Li puc demanar si té la validesa del Comitè de Bioètica, que
li deman ara, si la tenia, si tenia aquesta informació i no
validació, però almanco recomanació del Comitè de Bioètica.

La premsa, i aquí s’han duit proposicions no de llei per
acabar amb les fake news, la premsa que va treure aquestes
notícies durant tres dies no era una premsa precisament que
presumeixi que la puguem acusar de fake news. Estava
preocupada perquè sí tenia la informació de les famílies que es
queixaven i de treballadors de les residències, perquè se’ls va
obligar a fer una cosa sense donar explicacions. Li dóna una

autoritat sanitària i científica, no li qüestion que sigui l’autoritat
que li va donar, però no la tenia.

Vostè no creu que si hagués fet un comunicat que es duria
a terme aquesta mesura excepcional per garantir el que vostè ha
esmentat aquí que s’havia de garantir i que a més crec que no
li ho qüestionaré, no és una qüestió que havien d’esperar les
famílies escoltant IB3 o llegint els diaris? Jo crec que sí,
consellera, i aquí és on trob que s’ha equivocat. A més, li diuen
els geriatres, li diu el doctor Oliver, li diuen un parell de
doctors: “antes de tomar un etiquetaje a los pacientes los
usuarios tienen que haber sido informados porque esto forma
parte de su informe clínico, de su información clínica”. Una
persona que està en la situació que està amb aquesta edat i amb
aquesta situació de cronicitat s’ha d’informar a les famílies,
perquè no ho comprendrà perquè està en una situació cognitiva
que no ho pot assimilar. Per això, crec que aquí és on s’ha
equivocat, consellera, no vostè, o el seu departament, però
vostè és l’autoritat política per fer-ho. 

El major reconeixement que es pot donar al personal
sanitari és que tengui garantit que qui li dóna, qui li paga la
seva retribució i que, a més, orienta un pressupost i orienta les
infraestructures que s’han de fer, sigui molt transparent. I no
dic transparent d’ocultar informació sinó transparent de llevar
la responsabilitat que tenen els sanitaris precisament, perquè
són els que l’han assenyalat perquè ha estat un metge que ha
decidit això o un infermer o una persona autoritzada per fer
aquest triatge o per informar d’aquest triatge. Per tant, són a
ells a qui visualitzen les famílies i l’opinió pública. Per això,
crec que és important que s’avanci vostè a aquesta informació. 

Vostè té un sistema d’assessors, de comitès, d’experts que
l’informen i crec que és important que vostè la canalitzi. Miri,
l’altre dia vostè i jo érem a uns premis populars de la COPE, es
va reconèixer a infermers i es va reconèixer a facultatius, se’n
recorda què va dir un infermer de la seva entrevista? “No som
herois, som professionals i estam agraïts que es reconegui
aquesta professionalitat i el que necessitam és suport”. El millor
suport i el millor reconeixement que podem fer des del Govern
de les Illes Balears i des d’aquesta institució és precisament
garantir que rebi la societat la informació del que fan i del que
no fan, del que no els pertoca fer. I això -insistesc- és el que li
critic.

Contesti’m, per favor, si es va informar de qualque manera
a les famílies i si va rebre vostè, des del seu departament,
queixes escrites o queixes que li hagin traslladat des de
col·lectius de famílies o d’associacions per aquesta mesura que
es va prendre.

Miri, la doctora..., no sé si és facultativa o no, la sots-
directora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària
i Malalties, la Sra. Miguélez, va dir, va assumir l’autoria de la
proposta, això diu la notícia, jo no tenc altra informació, de la
proposta que va traslladar perquè es dugués a terme i que es
contempla en el Pla autonòmic de la cronicitat. Voldria que em
confirmés si això està reconegut a aquest pla autonòmic, jo no
ho he trobat aquesta mesura, això va dir ella. 

M’agradaria saber qui nomena, que ens informàs de qui
nomena a la sots-directora que va prendre..., que diu, que
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assumeix les declaracions dels mitjans de comunicació que va
traslladar la proposta. Insistesc, no li qüestion la mesura que va
prendre, li qüestion que no informés abans i que no es debatés
una mesura que jo crec que vostè, des de la lògica, com a
familiar, si té gent gran a una residència o empatitzi amb
aquesta situació, no com a professional sanitària, que entenc
que com a professional sanitària ho vegi com una eina, però si
no considerava vostè que havia de donar instruccions al seu
departament, com a mínim, o  lidera la comunicació d’aquesta
mesura que va prendre en el triatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, du deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Crec que si em contesta les preguntes
no necessitaré fer una segona intervenció. Per tant, m’estiraré
a fer-li una pregunta més a la consellera. 

Miri, consellera, amb les mesures excepcionals prengui
actuacions excepcionals també, és a dir, acceleri la previsió,
acceleri la comunicació, millori-la. Crec que té experiència
vostè ja en això, quan dic vostè dic el seu departament. Darrere
vostè hi ha recursos humans, hi ha un gabinet i hi ha tots uns
recursos humans a més de materials i que cada àrea tengui una
estratègia de comunicació específica, específica. En situacions
de vostè..., i li ha passat amb col·lectius on ha hagut de prendre
restriccions i ha delegat vostè rebre un col·lectiu a un assessor.
Tal vegada considera vostè que aquest assessor com que era un
especialista en la matèria era el millor, però el que necessiten
veure és lideratge polític rere els col·lectius socials, consellera.
És fonamental. I si li ha de donar una mala notícia, li diu una
mala notícia, però digui-li amb prou temps i a la persona
adequada perquè si no es troben que ni se’ls dóna bé la
informació ni se’ls dóna des de la responsabilitat i l’alçada
política que correspon.

Crec que aquí, en aquest tema, vostès han errat en tema
d’estratègia de comunicació, han errat en tema de considerar -i
ho ha explicat vostè aquí-, una actuació ben normal, una
actuació que entenem que és excepcional per donar resposta a
una situació excepcional.

Sí que li faig una crítica, clar que li he fet una crítica. No sé
si vostè contempla la meva intervenció i altres que hem fet en
aquesta línia o les preguntes de control que li feim com a crítica
per desgastar el Govern. No, ens pertoca fer una crítica des del
control del Govern, però també entenem que del que jo li
manifest vostè implícitament treu propostes. Jo n’hi trasllat
una, lideri i sobretot reorienti la seva política de comunicació
a la conselleria, no cap a nosaltres ni cap als mitjans de
comunicació, vostè té un gabinet de premsa, hi ha especialistes
de premsa, n’hi ha molts, cap a les famílies, cap a la societat,
perquè la necessiten, consellera. Li deman que, per favor,
abandoni, i vostè ha presumit aquí d’un contacte de molt de...,
amb els col·legues d’altres comunitats autònomes, abandonem
la confrontació. No només el meu partit polític participa en el
Govern amb altres..., amb el Partit Popular a altres comunitats
autònomes, sinó la que sigui, la que sigui. No li hem retret
nosaltres cap crítica del que fa una comunitat autònoma,

almanco el meu partit polític, governada per un partit que no és
el meu o amb el qual estic amb coalició per dur un govern en
matèria social i en matèria sanitària, perquè crec que els
ciutadans necessiten que abandonem això ja. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ha exhaurit dotze quaranta-cinc segons. Respon la
Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat, per donar-me una
classe de com ser una bona consellera i comunicar millor. 

Per descomptat quan una cosa no funciona normalment
sempre es dóna la culpa a comunicació, això sol ser així. Duc
més de trenta anys en gestió i li puc assegurar que normalment
els culpables sempre acaben sent els de comunicació, segons la
visió externa, i normalment -ja li dic- no és així. Tots tenim una
part de responsabilitat. 

Quant a les mesures d’altres comunitats autònomes les
posam d’exemple, no de comparativa. A mi no m’agrada. Jo em
duc molt bé amb el conseller de Madrid o amb el de Múrcia o
el de Galícia i amb els d’altres comunitats autònomes i estam
en contacte permanent per moltíssims projectes i moltíssimes
coses. 

A vegades em deman què faríem si ens trobàssim en
determinades situacions, perquè crec que l’oposició no és lleial
a aquesta comunitat autònoma. L’oposició a aquesta comunitat
autònoma no fa propostes, i ja els ho dit diverses vegades. Tenc
molt clar que quasi pertot qui té la raó, qui sap més que ningú
sobre aquesta pandèmia és l’oposició, sigui el partit que sigui.
Jo també ho critic a això, jo també ho critic, Sr. Diputat. 

O sigui, crec que està bé fer crítica constructiva, està bé fer
crítica constructiva, però ens hem de situar. Som a Espanya,
vivim a Espanya i llavors jo he de dir si som una comunitat que
feim més o menys proves, si tenim més o menys pacients, si
tenim una taxa de mortalitat més o menys alta. O sigui, crec que
és comparació, mai crítica i mai no em sentirà fer una crítica
destructiva personal, mai, de ningú que ha passat per la
Conselleria de Salut, de ningú que ha governat. A mi no em
sentirà parlar del Sr. Bauzá, parlaré del Govern del Partit
Popular en tot cas, no em sentirà mai fer una crítica personal.
Que la faci qui trobi que l’ha de fer, jo no.

Després, les notícies. Les notícies, miri, nosaltres hem fet
una nota de premsa com a mínim una -mínim- diària de la
situació de la pandèmia. Notes de premsa que es difonen per
xarxes socials. Hem fet rodes de premsa diàries durant molts de
mesos amb tècnics a disposició, persones tècniques que fan
feina a la Conselleria de Salut, però que són absolutament
tècnics. Que ens equivocam? Ens equivocam. Que no
comunicam bé? No comunicam bé. Que es genera una situació
de conflicte o de conflictivitat social o de preocupació social?
Li don la raó, a vegades no ho hem sabut explicar millor, depèn
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del fet que ho expliquem millor? Els ciutadans faran més cas si
nosaltres explicam millor les mesures que s’han de prendre? No
ho sé, perquè la veritat és que li puc dir és que també hi ha
molta gent que s’està deixant la pell de manera coordinada amb
tot el Govern, per poder comunicar. 

S’està oferint informació diària a la Fiscalia General de
l’Estat, al Ministeri de Sanitat, a tothom que ens ho demana, a
tothom que ens ho demana. Ens ho demana la Conselleria
d’Educació, li donam, tot, a Treball, a tothom, a tothom que ens
demana informació, estam a disposició. Ara, vivim una
pandèmia i jo crec i ho dic i a vegades me sap greu dir-ho, jo
crec que molta gent vivim en una bombolla que no som
conscients de la realitat social i del que suposa viure una
pandèmia, és que és quasi una situació de guerra una pandèmia,
s’han de deixar de fer moltes coses, se n’han de fer moltes
altres i s’han d’explicar molt bé, clar que s’han d’explicar molt
bé. Tots tenim la mateixa capacitat d’entendre?, tampoc, tots
els mitjans de comunicació confronten la notícia, ens demanen
opinió? Miri, jo no som responsable, ni puc ser responsable de
la publicació de les notícies dels mitjans o del que diu el Sr.
Vallés, amb tots els meus respectes, que digui el que trobi, que
opini el que consideri. Però jo el que no puc fer és... Jo sé el
que hi ha fins on sé.

Per tant, crec que és una crítica també, que ja li dic, que ho
podem fer millor? Clar que sí que ho podem fer millor, tot ho
podem fer millor. Però també s’està fent moltíssima feina i
també som de les persones que duen 15 hores diàries cada dia
de la setmana dedicats als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, perquè no tenen un altre objectiu que poder donar la
millor informació possible.

Vostè em demanava pel comitè de bioètica. Vegem, jo ho
puc explicar en altres idiomes, tal vegada me..., no sé. No és
necessari una eina validada internacionalment, no ha de
demanar a ningú permís perquè s’utilitzi cap comitè de
bioètica, per què un comitè de bioètica? Els comitès de bioètica
han decidit que podem emprar el triatge andorrà a les urgències
dels hospitals? No, s’utilitza i perquè s’utilitza? Perquè
funciona, perquè va bé per planificar, com deia la Sra. Martín.
És que no hem atemptat contra ningú. Que s’ha generat un
conflicte? S’han pogut preocupar les famílies? S’han preocupat
les famílies? Em sap molt de greu, me sap greu perquè quan
veig la feina ingent que s’està fent per protegir els residents, per
donar-los la millor atenció, sí que em sap greu que es pugui
generar una certa desconfiança i crec que és totalment injust
que l’oposició es dediqui a alimentar aquesta desconfiança. No,
no li dic a vostè, Sr. Diputat, jo parl en general, parl en general.

Abans vostè em deia, los Premios de la COPE. En els
Premios de la COPE es va premiar les infermeres i als metges,
als metges i a les infermeres. A veure si parlam també amb un
poc de propietat, ja que em donen classes, jo també els puc fer
qualque matís. La Sra. Durán abans s’ha atrevit a dir, “com a
molt una infermera”, “com a molt una infermera”. Perdoni, una
infermera és una titulada superior, que tal vegada ha fet una
especialitat de dos anys i que té sis anys de formació, més
màsters, més doctorats i més moltes coses. “Com a màxim una
infermera”, idò sí, una infermera pot perfectament classificar
uns pacients amb altres eines, pot tenir una valoració dins les
seves competències, i estan facultades, com a infermeres estan

facultades també, perquè també a vegades el terme facultatiu
em fa gràcia, tots estan facultats per fer allò que hem de
facultar.

I després vostè em diu la informació a les famílies. Miri,
nosaltres a les residències donam suport, donam suport, ho
volen entendre? I què vol que li digui, que altres comunitats
autònomes tal vegada no en donen? A les residències el que es
fa és donar suport, els residents estan a càrrec d’una institució
que té una direcció, que té uns treballadors, que té uns
professionals i que té l’obligació d’atendre aquestes persones
que hi ha a les residències. Per tant, la informació està delegada
a les persones que tenen la responsabilitat, que són les de les
residències. I jo aquí no vull defugir de la nostra
responsabilitat, Sr. Diputat, però estam per donar suport,
perquè evidentment qualsevol situació en qualsevol cas, de
qualsevol malaltia (...) Salut a donar suport a les residències.
Les residències, els usuaris que són a una residència privada,
pública o concertada, paguen unes quantitats per estar ben
atesos. I les residències han de tenir els mitjans per atendre bé,
sigui quin sigui el motiu d’aquesta atenció. I això ho hem de
lluitar i si tenim deficiències estructurals, econòmiques, etc.,
cap aquí hem d’anar, però ha de quedar molt clar que des de
Salut es dóna suport per fer-ho el millor possible.

Per tant, nosaltres quan intervenim és per això, és per
revisar circuits, per assegurar que el material és correcte, per
assegurar que les persones saben el que han de fer en tot
moment, per ajudar a aclarir la situació, per poder explicar les
cures, per poder garantir aturar el brot el més prest possible. I
clar, en situacions excepcionals -i vostè ho deia molt bé- es
prenen mesures excepcionals i en una pandèmia es prenen
mesures excepcionals i així i tot, podem millorar? Clar que
podem millorar, per l’amor de Déu! És que si jo no reconegués
que tenim marge de millora, amb la quantitat de decisions que
prenem, vull pensar que la majoria són encertades, però que
n’hi ha que no ho han estat? Clar que no ho han estat, clar que
no ho han estat. 

A mi m’agradaria haver tengut molta més informació del
virus i de la seva propagació fa deu mesos i no la teníem i
moltíssimes altres coses. I que podríem refer, jo crec que
aquesta segona onada i l’evidència també ho demostra, les
dades i l’evidència també ho demostren, en aquesta segona
onada estam afrontant la malaltia d’una manera molt distinta a
com ho vàrem fer a la primera onada, en què pràcticament el
coneixement de la malaltia era molt escàs. I en aquests
moments ens permet tenir un altre coneixement i per tant, fer un
enfrontament diferent i per això posam molt més recursos a
disposició i perquè ja sabem el què passarà. 

Ahir va ser a Sa Pobla, amb el batle de Sa Pobla i tot
l’equip de Sa Pobla, i aprofit per agrair l’actitud de màxima,
màxima col·laboració de tots els regidors, de tots els regidors
de Sa Pobla; una actitud, ja li dic, de col·laboració absoluta. I
els vàrem dir que afortunadament a Sa Pobla de moment no hi
ha casos entre la gent gran, però si es contagia gent gran
tendrem problemes, perquè sabem què passa, sabem què passa
quan entren persones positives a una residència i els residents
es poden contagiar i després ens hem de lamentar molt. 
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Per tant, clar que es poden fer les coses millor, Sr. Diputat,
i aquí ens trobaran sempre i amb totes les propostes que
puguem i si toca millorar la comunicació, m’agradaria que em
digui (...) què troba que hem de fer o què podem fer per fer-ho
millor, perquè ja li dic, hi ha molta gent pensant, hi ha molta
gent treballant moltíssimes hores cada dia per donar una bona
comunicació. Ara, si no arribam o troba que podem millorar, jo
estaré molt agraïda que em digui exactament què podem fer per
millorar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca com a primera o única intervenció. Té la paraula el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies Sra. Presidenta. Si no li sap greu
intervindré des d’aquí, perquè, entre altres coses, seré breu.
Agraesc moltíssim aquesta compareixença, una vegada més,
perquè jo crec que hem perdut el compte d’ençà que va
començar la COVID, no tan sols de la seva, sinó de gent que
forma part de la seva conselleria, del seu equip, la qual cosa
sempre és d’agrair, tot i que jo som un dels que pensa que
aquesta no importava s’hagués produït, perquè entre altres
coses respon a una qüestió que al nostre entendre és bona de
contestar. 

I també és ver que respon a una alarma generada per
determinats mitjans de comunicació. Jo crec que és un poc trist
que el Parlament hagi de fixar la seva agenda en funció dels
titulars als diaris, perquè pareix en aquest sentit que qui fa la
feina de fiscalitzar el Govern, qui fa la feina de control al
Govern és el diari i no la gent que l’hauria de fer, que en aquest
és l’oposició i moltes vegades això passa en moltes qüestions.
És a dir, que arran d’un titular d’un diari, arran d’una notícia,
després es demanen compareixences o es demanen
explicacions. 

Crec que està bé evidentment que es demanin i els mitjans
de comunicació evidentment tenen un paper fonamental que jo
no vull ni som qui per discutir. Jo crec que, en aquest cas, la
seva intervenció es podria respondre o la meva intervenció la
podria reduir a una pregunta: vostè seria partidària,
independentment de la seva formació acadèmica a dins la
branca sanitària...?, o si vol li plantejaré d’una altra manera: a
un ciutadà normal i corrent li podríem demanar vostè seria
partidària, a un ésser estimat -a un pare, a una mare, a un padrí,
a una padrina, a una persona amb una situació determinada- de
sotmetre’l a un tractament agressiu, quan hi ha la certesa que
aquella persona no és capaç d’acceptar aquest tractament? O
seria, en canvi, més partidària que fos a través d’un tractament
pal·liatiu? I crec que és una qüestió que la gent té bona
d’entendre. 

Perquè és que a vegades es generen unes alarmes que, quan
s’expliquen, quan s’explica de què va la cosa, i vostè ens ho ha
explicat, a més, crec que no hi ha perdut ni un minut, per tant

la compareixença s’hagués pogut reduir a un minut, i crec que
es pot entendre perfectament. 

Perquè la resta, tot són muntatges i bubotes que a mi em
generen una altra pregunta, que si determinats partits polítics,
i especialment en un moment on el que hem d’oferir als
ciutadans és calma i no confrontació, precisament perquè la
situació ja és prou greu, no aprofiti més aquestes qüestions que
són mediàtiques, en termes de mitjans de comunicació, per
treure rèdit polític que per realment solucionar els problemes
que tenen els nostres ciutadans i ciutadanes, que són
evidentment molts. 

Jo li he fet una pregunta que la resposta pot resumir la seva
intervenció i que evidentment ja puc intuir quina serà la
resposta. Jo crec que, en tot cas, ja que és aquí, i que vostè
també n’ha fet esment, s’ha fet una feina inqüestionable -per
part meva- bé, sempre hi ha coses que es poden millorar, però
en les circumstàncies que ens han tocat viure hem hagut de fer
molta via a prendre mesures, mesures que moltes vegades no
agraden; jo li he dit en un parell d’ocasions quan vostè ha
compareguda, no m’agradaria estar dins la seva pell, perquè a
més són mesures que moltes vegades limiten la llibertat de les
persones, que superposen la salut part damunt qualsevol
interès, fins i tot l’econòmic, fins i tot l’econòmic, fins i tot
l’individual, quant a drets i llibertats..., i això evidentment crec
que no ha de ser una situació gens ni mica agradable, per tant,
crec que aquelles qüestions encertades crec que s’han de posar
en valor. I per salut!, vist que vostè és la consellera de Salut,
per salut. Sobretot, també, democràtica. 

I en aquest sentit és ver que hem parlat moltes vegades si
residències privades, si residències públiques, que qui havia de
pagar quan hi ha unes contraprestacions econòmiques quan és
una empresa que té un negoci sobre uns determinats drets...,
però bé, al marge de totes aqueixes qüestions, hi ha hagut una
coordinació intensa entre les diferents institucions, tant del
mateix Govern, com en consells, ajuntament, empreses, etc.,
des del començament, i evidentment les circumstàncies són
totalment diferents, del que ens passava aquí el mes de març, el
mes d’abril..., al que ens passa a dia d’avui, la tecnologia i els
mitjans i les eines que han evolucionat fins a dia d’avui que
permeten poder fer les coses d’una manera totalment diferents
a potser com es feien en el mes de març. Entre d’altres coses,
perquè durant tots aquests mesos s’han après moltíssimes de
coses, s’ha avançat molt en els tipus de tractament. 

Tot i això, també posar en valor el cribratge que s’ha fet o
que es fa, periòdicament, que es va fent, tant a residents com
també sobretot a professionals i especialment quant al que és la
formació dels professionals que s’ha dut a terme.

Res més per part nostra. Agrair-li una vegada més la
presència, i endavant.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Som partidària de
donar el tractament que es necessita.

Com deia, trobam persones, hem trobat persones
autònomes, persones sense dependència, que evidentment es
poden beneficiar d’una hospitalització convencional a un
hospital d’aguts, i també jo he fet feina a cures pal·liatives, i sé
molt bé el valor de les cures pal·liatives, que no és un
tractament de segona, sinó al revés. Jo crec que és un
tractament de primera classe, de poder donar resposta a totes
les necessitats, que són moltes, de la persona i de les seves
famílies. 

També dir-li que hi ha -afortunadament- moltíssims
d’agraïments per part dels usuaris d’aquestes residències, a tot
l’equip de la cronicitat, i m’agradaria també que aquests que
són tan crítics demanin a les residències intervengudes quin
suport ha donat Salut, com ha entrat, quina sensació tenen quan
des de Salut entram a una residència -ja dic- amb la finalitat de
poder fer les millors intervencions possibles. I m’apunt les
paraules de “salut democràtica” perquè m’agrada el terme.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares com a primera o única intervenció. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Buenos días a los diputados y a las
diputadas de esta comisión y muy buenos días también a la
consejera de Salud del Gobierno balear y al equipo que la
acompaña en esta comparecencia. 

En primer lugar, me gustaría comenzar mi intervención
manifestando mi más sentido pésame a todas las personas que
han perdido a algún allegado durante esta pandemia, que
sabemos que solo en Baleares han sido 421 personas y,
también, en la línea de lo que han expresado otros diputados
que me han precedido, agradecer al personal sanitario y a los
médicos que están luchando para ayudarnos y para curarnos en
la medida de lo posible. 

Bien, este tema por el que hoy comparece la consejera salta
a la luz pública a raíz -como ya se ha dicho aquí- de una noticia
aparecida en el Diario de Mallorca el día 10 de junio de 2020.
De esta noticia -para mí-, lo más llamativo, es que la Sra.
Angélica Miguélez asegura que esta medida que se ha tomado,
bueno pues, es una medida que ya estaba prevista dentro del
Plan de cronicidad, dice que es el plan de atención a las
personas con enfermedades crónicas 2016-2021 y, por tanto,
está justificando la adopción de esta medida en base a que ya
está previsto en este plan de atención a la cronicidad. 

Y supongo que se refiere al objetivo 1 de este plan; en
concreto, dice, “Identificar a la población con enfermedades
crónicas en función de su morbilidad para establecer el nivel de

atención adecuado”. Esto es muy importante. Es que dice que
es para establecer el nivel de atención adecuado, la morbilidad
es la desviación que presentan las personas con respecto al
estado de bienestar que debería ser óptimo, por decirlo de
alguna forma, es más o menos la definición más sencilla que he
encontrado de la Organización Mundial de la Salud. 

Por tanto, los objetivos específicos de esta clasificación o
de esta identificación, serían -según este plan de cronicidad-:
anticiparnos a las complicaciones y reagudizaciones, planificar
los recursos necesarios, definir el lugar en le que deba
atenderse al paciente, actuación proactiva a las personas con
más complejidad. Yo lo que entiendo en estos objetivos
específicos es que cuando se trata de clasificar a las personas
para luego decidir cuál es el recurso más adecuado, eso debe
ser una herramienta que ayude al profesional de la salud para
decidir cuál es ese recurso y no al director de una residencia de
ancianos o el personal de una residencia de tercera edad, me
refiero, cómo podemos nosotros delegar esta decisión en las
personas que se encuentran en un momento dado en la
residencia de tercera edad..., es más, no es que lo deleguemos
en ellas, es que ya les ordenamos desde la consejería que si
están en color rojo ya no van a ir al hospital de agudos...

Es que esto es lo que sale en la noticia, por eso usted ahora
tiene aquí la oportunidad de aclarárnoslo, porque si usted
suscribe lo que dice la Sra. Angélica Miguélez, pues nos
encontramos que dice, exactamente, lo tengo aquí subrayado,
dice...: “Es una valoración completa que permite de manera
rápida saber lo que tienes que hacer con cada paciente” y que
“Se indica su traslado a unidades de cuidados paliativos si está
en rojo”. Defiende vehementemente que los ancianos
clasificados en color rojo no fueran a la UCI. No solamente no
fueron a la UCI sino que ni siquiera fueron a un hospital de
agudos. Una persona con esa edad, bueno pues ella considera
que no tiene que ir. 

Claro, aquí el problema es que la clasificación por GMA,
por Grupos de Movilidad Ajustados, entiendo que debe hacerse
por un profesional clínico, usted ha dicho antes un médico o
una enfermera, entonces, el problema para mí no es la
clasificación en sí, sino el uso que se hace de esa clasificación

Por ejemplo, en Canarias, si nos vamos al informe del
ministerio, ¿en Canarias para qué se usa esta clasificación?,
pues para la predicción del grupo con más alto riesgo
hospitalario. Para enviar el listado a los centros de salud,
siendo el especialista de Atención Primaria el que valora si el
paciente debe entrar en un programa determinado, esto en
Cantabria. En Castilla y León dicen que va a ser accesible
desde la historia clínica electrónica, por tanto el médico podrá
saber si esa persona está en un color o en otro, en un nivel o en
otro. En Extremadura, incluir en la historia clínica individual,
mejorar la codificación, para la revisión crítica de la
medicación, el estudio sobre nivel socioeconómico de las
personas, incluso también puede tener utilidad. En Cataluña
hablan de conocer la probabilidad de ingreso urgente de
pacientes, detectar áreas de mejora de la asistencia sanitaria por
territorios... En Madrid -ya que se han mencionado aquí las
comunidades autónomas pues también he hecho este estudio
comparativo-, apoyar a la actividad diaria de los profesionales
sanitarios para planificar y gestionar la asistencia sanitaria. En
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Murcia, ¿para qué se usa?, para identificar a los pacientes de
alto riesgo o de riesgo moderado, incluirlos en un programa de
atención a pacientes crónicos complejos. En Navarra, para
tener datos visibles en la historia clínica electrónica; ¿quién
accede a la historia clínica electrónica?, los médicos, ¿verdad?
Llegamos a Baleares..., en el caso de las personas que viven en
residencias, sólo a esas personas, se usa para ordenar que no se
les derive a un hospital de agudos si tienen la COVID. Es que
este es el problema. 

Entonces usted desvía el debate hacia la herramienta, y se
escuda en que el agrupador GMA está validado
internacionalmente. Yo no lo he pregunto por la aplicación de
esa herramienta, que me parece estupendo que ustedes la
apliquen, sino por el uso que se ha hecho de ella. Claro, esta
desviación del debate hace que perdamos un poco el objetivo
y cuál es el problema y qué es lo que realmente ha alarmado a
la gente, porque sí que es cierto que ha habido alarma social,
por supuesto que la ha habido. La Sra. Angélica Miguélez dice,
el día 11 de junio de 2020, en el periódico, ella misma dice:
“Yo misma he hablado con muchos familiares que han puesto
reclamaciones”; es que lo dice ella en el periódico. Entonces no
es que aquí los políticos estemos sacando un rédito, no, no, es
que la gente ha puesto reclamaciones, la gente está alarmada,
claro que sí, porque están sin poder visitar a sus familiares en
las residencias porque se lo ha prohibido el Gobierno balear,
aunque haya un solo caso de COVID... El otro día supe de
familiares de la residencia de la Bonanova, que son más de 300
personas, que por un solo caso de COVID que haya se quedan
todos aislados sin poder ver a sus familiares. ¿Esa es la forma
de luchar contra la pandemia? El otro día precisamente, ayer,
precisamente hablamos de esto en una pregunta que le hice a
usted en el pleno, Sra. Gómez.

Bien, pues ustedes mezclan este asunto además también con
el porcentaje de fallecidos en otras comunidades autónomas, y
me gustaría que me explicara qué tiene que ver el grado de
contagio o la incidencia acumulada con esto. O sea, no
hablamos de medidas de prevención sino de medidas de
intervención. Esto que ustedes han hecho ha sido una medida
de intervención, ustedes han dicho a las residencias:
“Clasifiquenme a sus residentes por colores, y los que estén en
rojo no van a un hospital de agudos si tienen COVID”.
Entonces es que estamos en debates completamente distintos.

Me gustaría que me contestase a una serie de preguntas. Me
gustaría saber qué formación tiene Angélica Miguélez; si no
voy equivocada creo que es enfermera, pero ella asume la
autoría en prensa de esta idea de hacer esta clasificación.

Me gustaría saber también cómo se aseguran que la
clasificación que se realiza en las residencias la realizan
médicos o profesionales cualificados para ello. Yo es que los
informes que he leído, que están accesibles en internet, sobre
este tipo de clasificación, todos hablan de que los evaluadores
son médicos, médicos de Atención Primaria. No pongo en duda
que una enfermera también lo pueda hacer, no desconozco, a lo
mejor usted me puede decir dónde está regulado o... en base a
qué protocolo pues una profesional de enfermería puede
diagnosticar o puede evaluar; sé que por ejemplo para la
evaluación del grado de dependencia también es un facultativo,
el que la realiza. Bueno, usted me lo podrá aclarar.

También me gustaría saber..., sé que es facultativo, pero en
el sentido de que es voluntario, no hablo en términos médicos
ahora, es facultativo solicitar informe al Comité de ética
asistencial, pero dada la polémica, dadas las noticias aparecidas
en prensa, dadas las quejas que ha habido según la propia
Angélica Miguélez de familias, ¿se les ha ocurrido o han
valorado la posibilidad de solicitar un informe al Comité de
ética asistencial para apoyar mejor su postura?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, du deu minuts d’intervenció.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, pues voy a dejarlo aquí. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Me decía usted que decíamos que está
previsto, o sea, que está previsto; que está previsto quiere decir
que no es nuevo, que no es un sistema nuevo, que no es algo
que utilicemos de manera imprevista, sino que forma parte de
los planes de actuación, forma parte de una estrategia de
atención a la cronicidad de esta comunidad autónoma, de la
cual muchas de las medidas que se toman son pioneras en todo
el estado y, como le digo, creo que se ha avanzado mucho. Y
también le digo y reconozco que por la pandemia puede haber
un parón en la atención a los pacientes crónicos en todo lo que
es el proyecto de atención a la cronicidad que estábamos
desarrollando.

Dar respuesta adecuada para mí es anticipar
complicaciones, es una actuación proactiva, es dar el recurso
más adecuado. Es que usted todo lo que me ha dicho que ponen
los otros planes de las otras comunidades autónomas estoy
totalmente de acuerdo; para eso lo utilizamos aquí también,
aquí también, Sra. Diputada, para todo, o sea, para todo lo que
usted ha explicado que se hace en otras comunidades
autónomas, porque la herramienta es única, no estamos
hablando de diez herramientas diferentes, hablamos de una
herramienta que tiene una serie de utilidades, aquí, en Singapur,
en Francia, en Pequín, o en Cataluña. O sea, la herramienta es
la misma.

¿Quién accede a la historia clínica? Hombre, es que ya no
es una cuestión de..., creo que es una cuestión ya de cultura
básica; profesionales sanitarios: farmacéuticos, psicólogos
clínicos, trabajadores sociales para determinadas cosas,
matronas, enfermeras, médicos, hasta auxiliares de enfermería
también tienen sus registros de constantes y sus registros,
porque prácticamente ahora mismo las historias son
electrónicas; entonces la gente, cuando quiere registrar registra,
i registra en la historia clínica de los pacientes o de los
usuarios.
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Ayer le expliqué ya que las visitas se permiten, y cuando no
se han permitido, Sra. Diputada, no es un antojo de la
Conselleria de Salud, cuando no se han permitido es una
medida de protección para esas personas extremadamente
vulnerables, que fallecen por encima de la media que el resto
de la población; es una medida de protección para esas
personas. Le puedo asegurar que no es un antojo, y que también
es una medida que se está tomando en todas las comunidades
autónomas, en todas partes, porque somos conscientes de lo
que supone. ¿Me gusta?, no, como muchas otras.

Luego dice que son medidas de intervención. No, son
medidas de todo. Son medidas de planificación, o sea, nos
ayudan a planificar y a prevenir. Claro, si prevenimos
complicaciones quiere decir que estamos previniendo. Si
intervenimos, intervenimos.

También le tengo que decir, y, miren, me van a hacer
comprobarlo, que no es precisamente un detalle pero me van a
hacer comprobarlo, que la mayoría de los residentes de nivel
rojo, la gran mayoría que han sido clasificados en este sistema
de GMA como nivel rojo, han ido a un hospital de agudos, la
gran mayoría, porque hemos abierto plantas enteras; en
determinados momentos de la pandemia se han abierto plantas
en Son Espases, y recuerdo una planta con 20 usuarios
permanentemente de nivel..., personas con muchísima
complejidad. Y no quiere decir que hubiera ni mejor ni peor
atención.

Y que una enfermera está facultada, pues yo sinceramente
creo que no le tengo que demostrar nada, para esto están los
colegios profesionales y todos los demás. O sea, quiero decir
que una enfermera puedo hacer una valoración y puedo hacer
un diagnóstico, vamos, hará un diagnóstico enfermero, no hará
un diagnóstico médico, pero es tan importante uno que otro
porque estamos acostumbrados a trabajar en salud y en los
servicios sociales de manera interdisciplinar, de manera en que
cada uno tiene un papel y cada papel es muy importante y
ninguno puede suplir al otro, ninguno puede suplir al otro.

Entonces, ahí creo que son debates del siglo pasado entre
una profesión y otra y otra y otra, que si uno puede, que si el
otro no puede, que si uno hace, que el otro no hace. Se trabaja
en equipo. Cada uno aporta el conocimiento que tiene para
poder dar la mejor respuesta de una manera integral, de una
manera profesional. Nada más.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
com a primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera. Bé, senyores i
senyors diputades primer. Sra. Consellera, benvinguda una
vegada més, que vostè ha dit que era la vuitena vegada que
venia, donar-li la benvinguda al seu equip. 

D’entrada faré una afirmació: no pensava que fos necessària
aquesta compareixença el dia d’avui, fins i tot l’he trobada una
mica surrealista, però sempre està bé escoltar aquesta geografia
que dibuixa d’allò que ha passat a la nostra comunitat
autònoma des de fa deu mesos, com bé ens ha explicat. Pensam
que no necessitàvem aquesta explicació. Nosaltres mai no
posarem una ombra de dubte davant professionals sanitaris,
sociosanitaris, aquells que fan feina per tenir cura de la nostra
salut, alguns han deixat la seva pel camí, alguns ja ens ha deixat
deixant la seva salut per tenir cura de nosaltres i entenem
perfectament, perquè fins i tot un gràfic el pot entendre un
infant petit, que els colors allò que fan és com..., ve a ser com
el currículum sanitari per saber exactament en quina situació es
troben pel que fa al risc. Crec que avui juguen a aquesta Sala de
Cariàtides del Parlament a ser metges, estamos jugando a los
médicos y a las enfermeras, tots quants som, i a mi em cau la
cara de vergonya. 

Dit això, Sra. Consellera, ja que la tenim aquí aprofitaré, jo
duc una periodista dins, vostè ja ho sap, i si em permet la
presidenta, ja que la tenim aquí, m’aniré un poquet del tema,
però no molt, veurà que com ha fet un repàs general em vull
anar una mica del tema, però no molt. 

Vull donar l’enhorabona també a aquells professionals que
fan feina a cures pal·liatives. Coneixem quina és i hem tengut
l’oportunitat de seguir a la nostra anterior vida jornades
completes a cures pal·liatives, i jo em llev el capell, perquè el
que fan és millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Li
vull recordar que quan no n’hi havia la mort propera era un
absolut desastre.

Per això, vull dir també una cosa a la Sra. Martín, una cosa
a vostè, consellera. A mi hi ha una cosa que em fa mal, quan
vostè diu “oposició”, i a vegades, com que és apassionada ho
diu d’aquesta manera, a mi em sap greu perquè hi ha..., jo
també hi som a l’oposició, nosaltres també som a l’oposició,
però crec que hem demostrat amb escreix i durant els anys que
El Pi és aquí, al Parlament, quan hi havia un altre president i
també ara, o un altre portaveu, que nosaltres feim oposició
constructiva. Ho dic perquè em dol. Vostè diu, no és res
personal, però a mi em dol a nivell personal perquè mai no hem
fet oposició destructiva sinó simplement feim el control que
consideram que pertoca.

També vull dir, i ho vull dir clarament, que tenc la sort de
tenir una mare que no és que pertanyi al 5% del color vermell,
és que ja pertanyeria a l’1% perquè en té 97. Durant els deu
mesos de pandèmia ma mare ha estat dos pics malalta i jo no he
vist en cap moment que l’abandonassin perquè tanmateix ya
está a las puertas, ningú. Al contrari, l’han tractada com si
hagués de sobreviure, i de fet així ha estat. Així que tot això
també em fa mal quan es parla de professionals sanitaris per
poder fer mal a qui estigui al Govern en aquest moment. 

Sé que han fet molta feina, és veritat que hi ha coses que no
s’han fet bé, o pensam que no, però crec que també hi ha un
comitè d’experts darrere o que hi ha tècnics darrere que són qui
decideixen què s’ha de fer. Per tant, jo no jugaré a metges
perquè no en tenc ni idea.
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No entraré per tant en aquesta discussió d’aquesta
classificació per colors, entenem que és una eina sanitària, com
deia, a més que ajuda a identificar, vostè ha dit que orienta,
però no dictamina o no decideix, això ho podem comprendre i
creim que és així, mentre es faci servir amb aquesta finalitat,
que nosaltres no ho dubtam, li torn a repetir, ja ens va bé.

Aprofitaré la seva presència -com deia- per plantejar-li
algunes qüestions. En aquesta segona onada la COVID-19 ha
tornat a les residències amb molta més força i sempre hi ha
l’etern dilema de si es fan més proves i per això n’hi ha més o
realment n’hi ha més. Per què creu que ha tornat amb més força
a aquesta ocasió?

Després, els mesos de setembre, octubre i novembre han
estat durs amb un augment significatiu de casos i també de
morts, vostè parlava de 194, també ens dol aquesta
actualització que hem de fer dia a dia, jo tenia dades de dia 1
i en tenia 193, les residències intervingudes. També hi ha una
cosa que ens crida l’atenció, que hi hagi més professionals
sociosanitaris contagiats que usuaris, com s’explica això? És
una pregunta que sempre m’he fet i, amb el permís de la
presidenta i sense anar-me’n molt de la qüestió que avui ens
ocupa, per què passa això? És a dir, hi ha una manca de
formació d’aquests professionals a l’hora d’aplicar els
protocols o plans de contingència i això propicia l’augment de
casos a les residències? És a dir, tenen experiència, però no en
COVID? Quina seria l’explicació que li dóna?

Després, i pràcticament per acabar, tot i que em guardaré la
pregunta, que crec que és l’única pregunta que ens hem de fer
a aquesta comissió o almanco és l’única que jo em faig, li
demanaria també pel tema de la vacuna. Ja sé que ara sí que ja
me’n vaig, però parlam de COVID, quan arribarà? Crec que
ens toca el 2%, com es farà? Si ja ho tenen decidit, o me’n vaig
una mica enfora de moment?

I ja, com deia, crec que la gran pregunta que ens hem de fer
aquí una vegada..., no relataré una altra vegada allò que
publicava el diari i tot això que ens han explicat des del Partit
Popular, des de Ciutadans i des de VOX, la gran pregunta és
aquesta, és a dir, vostè ha dit que ho hauria de comprovar, jo
crec que és el que ens hem de demanar, és a dir, aquestes
persones que estan en aquest 5%, que están en código rojo, que
ja sembla que s’han de morir passat demà i moltes reviscolen,
si tenen COVID i són diagnosticades de COVID es duen a un
hospital o no es duen a un hospital? Crec que amb això, si a mi
em contesta això, que jo ja he vengut tranquil·la i com li deia
no era necessari, crec que ens donam per satisfets. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. La veritat és que ha fet una referència
a les cures pal·liatives que compartesc i que també diria que
quan no n’hi havia tothom les demanava i que vàrem ser la
tercera comunitat autònoma a tenir cures pal·liatives. 

Disculpi, és cert que és una part de l’oposició que no fa
propostes constructives, a vostès sempre els ho he reconegut...,
bé, moltes vegades sí que responen a aquesta oposició
constructiva, sigui crítica o no, perquè crec que som aquí per
fer control al Govern. Per tant, quan una cosa no ha anat bé o
no va bé per suposat que s’ha de dir, és el seu paper i és el que
han de fer. Però crec que es pot fer d’una manera un poc més
constructiva per part d’alguns partits.

Em deia, per què hi ha més residents contagiats? Ha passat
en moltíssimes ocasions, no sé quantes, però ha passat en
moltes ocasions que es fan cribratges als professionals també
quan estan un temps fora, cada quinze dies i cada tal. Ha passat
nombroses vegades que hem trobat un professional positiu i
arran d’això s’ha fet cribratge ampliat -diguéssim-, s’ha tornat
a fer un cribratge als residents i han aparegut residents positius
totalment asimptomàtics. Això ens ha passat molt durant
aquesta segona onada. Afortunadament també n’hi ha molts que
són asimptomàtics malgrat la seva vulnerabilitat. Què vol dir?,
que abans els detectàvem només quan tenien símptomes; per
això ara n’hi ha més, perquè tenim simptomàtics i
asimptomàtics. És veritat que malgrat l’edat, la fragilitat, n’hi
ha molts que són asimptomàtics.

Després, per què hi ha més professionals contagiats que
usuaris? Doncs, a veure, formen part de la comunitat. Tots
tenim vida a més de la professió que tenim i ens podem
contagiar a qualsevol dels àmbits. 

Després vostè em deia, els duen a un hospital? Per suposat
que els duen a un hospital, però no vol dir que els duguin a Son
Espases o a Son Llàtzer, es poden dur també a Sant Joan de
Déu, a Creu Roja, a l’Hospital General, a l’Hospital Joan
March perquè són persones amb gran complexitat, com
malalties cròniques o fragilitat. Si formen part d’aquest grup de
persones cròniques complexes o cròniques avançades, sobretot
les avançades, sí que van a un recurs d’hospital d’atenció a la
cronicitat més que a un hospital d’aguts habitualment. Però
això -també ho vull dir-, és veritat que, i això tal vegada no ha
quedat el suficientment clar, qui determina on va és un metge,
aquí sí que és un metge, habitualment. És a dir, si és el metge
del 061 que hi va, és el metge de família al qual va. A l’equip
d’atenció a la cronicitat hi ha tres metges i dues infermeres, no
és que hi hagi..., per això dic no són molts per fer..., o sigui per
donar tot aquest suport formatiu, assessor, de revisió de... bé,
tot el desenvolupament de l’estratègia de cronicitat que no s’ha
deixat de banda tampoc. Per tant, no són molts, però són els
que hi ha.

I quant a la vacuna, idò per no sortir massa del tema, sí que
li diré que la vacuna precisament contempla començar a
vacunar les persones que estan a les residències, per alguna
cosa serà, és a dir... Jo crec que la preocupació del Govern, tant
nostra com de tot el món és veure com està afectant a les
persones institucionalitzades i, per tant, les hem de protegir
primer de tot i primer de tot en aquesta comunitat i sembla que
a tot Espanya i a tot Europa es vacunaran les persones de les
residències, els professionals sanitaris i de l’àmbit sociosanitari,
siguin sanitaris o no, perquè també hem de tenir clar això, que
l’administratiu del centre de salut és igual d’important que
l’infermer o que el metge. Per tant, també se’ls ha de vacunar.
I esperem que puguem tenir el primer trimestre la vacuna aquí
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i puguem començar, ens estam preparant perquè és un repte
important.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera, gràcies. Del Grup Parlamentari
Mixt no tenim cap tipus d’intervenció perquè avui no han
vingut a aquesta comissió. Per tant, donarem la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, com a primera o única intervenció, té
la paraula la Sra. Beatriu Gamundí, per un temps... vostè..., si
vol que l’avisem, per deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, seguint l’objecte de la compareixença a petició del
Grup Parlamentari Popular, centraré la meva intervenció en el
sistema de classificació per colors per a les persones infectades
per la COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes
Balears ateses les informacions que varen aparèixer a les
notícies dels dies 10 i 11 de juny als mitjans de comunicació.

Vostè, Sra. Consellera, i la Sra. Presidenta també en
diverses preguntes orals al Ple i en altres compareixences,
també en la d’avui de manera més profunda, ens han deixat clar
que aquest sistema té un aval científic i fa referència a la
piràmide GMA, els grups de mobilitat ajustat, que precisament
ja s’esmentava a l’estratègia de cronicitat vigent i que va
comptar -i ho vull recordar i posar en valor- amb el suport
unànime de tots els grups que conformàvem aquesta cambra a
la passada legislatura.

Per tant, de les seves explicacions ens queda clar que no és
un sistema aleatori, sinó més bé un sistema fonamentat des d’un
punt de vista tècnic i científic, en uns moments a més
extraordinaris, amb la finalitat de fer una valoració clínica que
ajudi a determinar els paràmetres i les necessitats del pacient,
no amb finalitats discriminatòries com s’ha utilitzat o exposat
aquí de manera agosarada per part d’alguns grups d’aquesta
cambra.

Cada dia a l’assistència sanitària normal en l’àmbit de
centre de salut, a l’atenció domiciliària, a urgències en un
hospital o a un hospital amb persones ingressades sempre els
malalts són avaluats i es decideix el recurs assistencial més
adequat. Els metges d’UCI decideixin qui ingressa a la seva
unitat només pensant en si els poden oferir un tractament
adequat per millorar la seva situació. Cada dia a urgències d’un
hospital es valora si un pacient ha d’ingressar o no sempre
també cercant el tractament més adequat. Cada dia en un centre
de salut o en un domicili es valora si un pacient s’ha de remetre
per ingressar o no en un hospital, sempre també cercant el
tractament més adequat.

Per aquests motius i respecte del sistema de valoració, Sra.
Consellera, ens podria confirmar que dins el món sanitari, i no
sols ara en situacions d’emergències, en condicions de

normalitat, s’utilitzen aquests sistemes de valoració i
classificació de les persones malaltes i sobre la necessitat també
de l’ús racional dels recursos que necessiten?

Per a totes les persones que els ha vengut de nou, ens podria
posar exemples concrets de la utilització d’aquests recursos el
dia a dia de l’atenció sanitària?

Ens permet aquest sistema en la situació extraordinària que
vivim que els usuaris de les residències rebin el tractament
adequat a les mateixes residències, hospitals d’aguts, atenció
intermèdia i de cures pal·liatives en funció de les necessitats?

Ens podria dir si a Balears s’ha proporcionat i es
proporciona a dia d’avui sempre el recurs hospitalari quan els
serveis assistencials així ho han determinat?

En relació amb aquests sistemes, vostè ja ho ha dit, jo volia
demanar si s’utilitzaven a altres comunitats autònomes, ja ho ha
contestat, però vaja, li demanava entre altres coses perquè a
nosaltres ens ha arribat d’altres comunitats autònomes
governades per la dreta i sustentades per l’extrema dreta, que
s’han remet cartes a les residències per dir que les persones
residents amb COVID-19 no fossin derivades als hospitals i
això sí que ens sembla un veritable despropòsit.

Per altra banda, l’arquitectura institucional autonòmica
obliga a posar en marxa mecanismes de coordinació entre les
diferents institucions implicades en la gestió sociosanitària de
les residències. Aquesta coordinació entre Govern, consells
insulars i ajuntaments esdevé clau per tal de poder donar una
resposta de manera integral i immediata. 

Som de les comunitats autònomes que han fet més proves
PCR, a les residències han estat constants els cribratges, els
decribratges tant de personal com també d’usuaris, s’han pres
tota una sèrie de mesures que vostè ja ha explicat, però la
incidència de la COVID a les residències, que ha afectat les
persones més vulnerables de la nostra societat, ha generat tota
una sèrie de reflexions respecte del model i l’atenció
residencial, que si bé ho hem comentat en altres comissions
com a la Comissió de Serveis Socials jo també ho vull posar de
manifest a vostè avui aquí.

Nosaltres pensam que aquest model en un futur ha d’optar
per residències evidentment més petites o fins i tot el cohousing
com si fos evidentment una llar i que aquestes no haurien
d’anar tampoc cap a la medicalització, no?, i que l’atenció
evidentment ha d’estar centrada en la persona i ha de respectar
la decisió de com vol ser atesa, ja ho vàrem manifestar a
diferents resolucions al debat de la comunitat autònoma, per
tant tampoc no em repetiré, però sí que vetllarem perquè al
llarg d’aquesta legislatura es puguin dur a terme, entre altres
coses perquè entenem que això és una carrera de fons, no és
una cosa que es faci d’avui per demà, és una qüestió que
d’alguna manera necessita un temps.

Per tant, respecte d’aquesta coordinació sociosanitària,
podria especificar quines institucions o centres d’interès
conformen l’equip directiu sociosanitari per a la gestió de la
COVID a les residències? Els consells insulars estaven
assabentats tots d’aquest instrument? 
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Crec que és important fer visibles les mesures que s’han
executat i també en quines institucions es prenien de forma
deliberada, de forma consensuada aquestes decisions.

També voldria saber quin ha estat el seguiment que s’ha
duit a terme dels plans de contingència que s’han fet a totes i a
cadascuna de les residències.

Respecte de les intervencions fetes a les residències
privades amb dificultats evidentment per afrontar la situació
amb les circumstàncies determinades en aquell moment a mi...
vostè ha dit “m’agradaria que m’ho demanassin”, jo li ho
deman directament: quin ha estat el grau de col·laboració?, de
quina manera s’han duit a terme aquestes intervencions?

Llavors, s’ha pogut visibilitzar l’augment de ràtios de
professionals sociosanitaris a les residències, que es va aprovar
al passat decret llei que va dur a terme el Govern? 

I ja per acabar vull centrar el meu debat en el que seria el
tema bioètic, no?, que d’alguna manera hi ha hagut
intervencions que hi han fet mencions..., però sí que intentaré
defugir de respondre..., de comparacions alarmistes amb altres
drets que s’han fet com és el dret a l’eutanàsia. Sí que direm
que ens sembla lamentable perquè precisament el que no seria
ètic per a nosaltres, Sra. Consellera, seria justament el contrari
del que posen en qüestió. No seria ètic no disposar de la
informació i no seria ètic no donar la resposta adequada. Això
és el que no seria ètic. 

En publicacions als mitjans de comunicació tant la
presidenta del Comitè de Bioètica, Sra. Pilar Sánchez i Cuenca
afirma el següent, i ho citaré textualment: “és una bona mesura
realitzar una valoració des de la cronicitat” en relació amb
aquest sistema. En el mateix sentit la presidenta de la comissió
del Col·legi Oficial de Metges de Balears, la Sra. Sandra
Ferrer, també diu -i torn citar textualment-: “S’utilitza a la llum
dels principis bioètics amb la finalitat de cercar el millor per al
pacient de manera integral, i que rebi l’assistència sanitària més
adequada al seu estat de salut”. 

La idea, i jo entenc que aquesta pandèmia vostè ens ha dit
en diverses ocasions la dificultat i la complexitat de prendre
decisions que afecten les persones. Aquí en aquesta comissió
hem debatut, a través d’altres proposicions no de llei, qüestions
relacionades amb el tema de les visites hospitalàries, qüestions
que tenen a veure també amb la implicació de la família.
Nosaltres sí que consideram que tot aquest conjunt de mesures
no ha de perdre mai, i em consta que a més en el seu
departament d’humanització s’està fent feina en aquest sentit,
aquest factor humà, que és important i és imprescindible. Per
tant com a darrera pregunta en aquest primer torn d’intervenció
m’agradaria saber quines mesures pensen posar en marxa per
potenciar aquesta humanització de l’atenció sanitària, tot
entenent... Jo discrep, aquí s’ha parlat d’estratègia
comunicativa, jo crec que no, crec que és un factor de temps,
perquè en aquest moment hem hagut de prioritzar moltíssimes
qüestions, i evidentment aquest factor de temps per fer aquesta
pedagogia crec que de qualque manera ens ha mancat,
evidentment obligats per la situació que vivim. 

Per tant, quines mesures es pensen posar en marxa per
potenciar aquesta humanització?, i de quina manera també es
pensen implicar també no sols les famílies, crec que també dins
el conjunt de les entitats sanitàries estan molt integrades dins
aquest departament, però també crec que s’hauria d’ampliar la
visió i també tenir present les de caire sociosanitari, almanco
també s’haurien d’introduir a mode de proposta.

Per tant, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Ara té el temps la consellera per
contestar.

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

Gràcies, presidenta. Em demanava sistemes de classificació
i (...). Evidentment, per exemple a les catàstrofes s’utilitza un
sistema de classificació, que en funció de la gravetat es posa un
color o un altre; per què?, perquè sigui fàcilment identificable,
i perquè hi participen moltes persones, fet que tampoc no hem
comentat, però que és normal. El personal sanitari que va a les
residències no sempre coneixen..., si no és l’equip del centre de
salut, si són altres equips, no coneixen en profunditat les
persones que són allà. Per tant qualsevol eina que els faciliti
informació de la persona és benvinguda. Ja dic, en classificació
de catàstrofes n’hi ha, per tant en moltíssimes emergències
internacionals sempre s’utilitza un sistema de triatge per colors
en funció del nivell de gravetat.

A les urgències s’utilitza. Ja dic, nosaltres utilitzam el
sistema andorrà, que és un sistema de classificació per nivell de
gravetat, però hi ha moltíssimes eines de valoració. És que hem
parlat de..., bé, crec que tampoc entrar en detall val la pena,
però hi ha moltíssims sistemes de valoració que utilitzen els
professionals per poder saber diferents persones, i en funció
d’això es prenen decisions. O sigui, jo com a infermera puc
valorar..., puc passar una escala a tots els meus pacients, si
tengués una quota de pacients majors de 75 anys, per saber
quines persones són més dependents. Si són dependents em puc
anticipar i puc fer una sèrie de visites programades,
organitzades amb la família, per analitzar l’entorn, l’adherència
terapèutica, etc. Per tant, demanaré permís?, no, ho faré i és un
sistema que m’ajuda a prendre millors decisions. En aquest
sentit s’ha treballat i es treballa.

A veure, el recurs hospitalari s’ha utilitzat quan ha estat
necessari i quan ha estat innecessari, i vull aclarir una cosa.
Moltes vegades, per les condicions de les residències, s’ha
optat per ingressar tothom, tengui o no tengui símptomes, per
si no es podia garantir bé un aïllament, per risc de contagi entre
professionals o dels usuaris o dels professionals, o viceversa,
s’han ingressat tots els positius d’una residència, i, ja dic,
moltes vegades sense símptomes, i s’han ingressat als hospitals
d’aguts, perquè per exemple a Eivissa i a Menorca
s’ingressen..., a Eivissa s’ingressen a Ca Na Majora, i a
Menorca s’ingressen a l’hospital d’aguts; els darrers, de fet, el
darrer cas que hem tengut, el darrer brot que hem tengut a una
residència de Menorca, si no hi estan tots, estan quasi tots els
usuaris positius ingressats.
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Per tant els recursos, afortunadament, hem disposat de
recursos hospitalaris sempre que s’ha necessitat, i per això... A
vegades em diuen decisions polítiques. Dic que crec que les
decisions polítiques són més que necessàries, perquè s’han de
prendre decisions polítiques de política sanitària, i és un
compromís que tenc amb mi mateixa i amb la resta..., i amb la
meva comunitat autònoma i amb els ciutadans de les Illes
Balears, que és fer política sanitària.

Totalment d’acord amb les reflexions del model, és a dir,
amb residències més petites. El tema de la medicalització, n’era
partidària, però ara me n’adon que també els usuaris que hi ha
a les residències el perfil ha canviat molt, i abans hi havia
moltes persones molt autònomes i ara hi ha persones molt
dependents. I ens passa a les escoles: hi ha molts d’infants
crònics, molts d’infants crònics, que per tant donen unes
necessitats. Per tant hem de ser capaços de donar bones
respostes, si la residència més gran, més petita, més
medicalitzada o manco. 

I sobretot decisions a mitjà i a llarg termini, crec que això
és fonamental, amb la coordinació de l’equip. Jo els ho he dit,
a part de la sots-directora, tres metges, dues infermeres,
participen en l’equip de coordinació sociosanitària els consells
insulars, tots, la Direcció General de Dependència, l’IMAS, i
l’equip d’atenció a la cronicitat.

El pla de..., ah!, els plans de contingència. Es va fer un marc
de pla de contingència general per a totes les residències, i en
funció d’aquest marc general, que està a disposició també si el
volen, s’han elaborat a cada una de les residències, i ha estat
revisat per l’equip d’atenció a la cronicitat cada pla de
contingència. Ara, també hem de dir que la realitat ens
demostra que potser el pla de contingència està molt bé, però
quan hi ha casos positius la realitat supera el que està escrit al
paper, i és normal, és normal que un no sempre sàpiga tot el
que s’ha de fer. Ara, per això també es fan projectes i
programes de formació a tot el personal, que també se n’està
encarregant aquest equip. Jo diria que la col·laboració amb les
residències ha estat màxima, igual que amb els ajuntaments; és
a dir, que quan arribam és perquè la situació normalment és
més greu d’allò previst, i per tant en general totes les persones
el que agraeixen és tota l’ajuda possible, i crec que també, ja
dic, m’agradaria que també poguessin opinar totes aquestes
residències que han tengut més contacte amb Salut.

Gràcies per les referències a la presidenta del Comitè de
bioètica i la vocal del Col·legi de Metges.

Estic totalment d’acord que el factor humà és molt
important, i l’atenció humanitzada, i per això hi ha en aquesta
legislatura una sots-direcció d’Atenció a la Cronicitat. S’està
fent moltíssima feina a Atenció a l’usuari i des de la..., la sots-
directora d’Atenció a la humanització, perdó, per poder donar
una millor resposta, més projectes, fer-los més participatius. Hi
ha iniciatives realment increïbles. Ara record un centre de salut
d’Eivissa; gràcies a un grup de professionals del centre de salut,
que estan fent visites terapèutiques al museu, per exemple; per
què?, perquè hi ha moltíssimes persones soles i potser tots els
projectes de rutes saludables, d’activitat física que hem hagut
de posposar o de deixar en aquests moments un poc al marge,
idò que hi hagi professionals que moltes vegades en el seu

temps lliure estan ajudant altres persones a afrontar millor la
situació. Per tant tot el meu suport i reconeixement també a
aquests professionals fantàstics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera Gómez. Temps de segones
intervencions. Esperarem que vengui la presidenta.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrirem ara un segon torn. Correspon en segona
intervenció al Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán i té 3 minuts, 50 segons.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull deixar ben clar,
perquè hi ha hagut aquí una sèrie d’afirmacions que em
preocupen i em preocupen molt, que ni jo ni el nostre grup
parlamentari no hem parlat de desatenció, en cap moment. Però
sí que hi ha hagut persones que ho han dit i em sap molt de
greu, perquè no es poden tergiversar les paraules, perquè a
nosaltres ens afecta.

Veig que la consellera es pren molt malament el nostre
control al Govern i és la seva obligació venir aquí i
evidentment vostè s’ho pren com una crítica personal. I a més
en qualque moment m’ha sabut greu fins i tot el to, Sra.
Consellera, no l’entenc, veig que du molt malament la crítica i
no s’ho ha de prendre així, perquè forma part de la seva feina,
Sra. Consellera. La feina de l’oposició, com no pot ser d’altra
manera, és controlar l’acció de govern, entre altres coses i
també fer propostes en positiu i si hi ha punts dèbils aclarir-los,
per intentar millorar-los.

Les propostes en positiu. Vostè repeteix una i una altra
vegada una mentida, que no per més vegades que la digui serà
veritat, és una mentida. El Partit Popular és el partit que
presenta més propostes en positiu aquí en aquesta cambra, de
fet la gran majoria, Sra. Consellera, (...), però es veu que no ho
sap, s’han aprovades per unanimitat, propostes que després des
de la seva conselleria i altres conselleries han de fer efectives
i les han d’executar, i no ho fan. Deu ser per això que una
vegada i una altra diu això, perquè les propostes que s’aproven
en aquest Parlament, l’executiu després no les executa, no les
fa efectives, cosa que també és la seva obligació.

A mi em sap greu, la veritat, la fredor amb la que ha parlat
vostè Sra. Consellera i la diputada de Podem i altres diputats,
una fredor terrible en aquest moment i jo avui horabaixa he de
passar aquest vídeo a una sèrie de familiars que estaven
preocupats, fins i tot hi ha hagut una diputada que ha dit que li
pareixia “innecessari i surrealista” aquesta compareixença, idò
han de saber que avui hi ha familiars que estan pendents
d’aquesta compareixença i que jo m’hi he compromès, perquè
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hi ha gent molt preocupada per aquest tema. Jo la veritat és que
l’he sentida parlar tot el temps d’“escales, indicadors, eines,
sistemes”. Escolti, quina poca empatia, darrera de cada eina,
sistema que ha afectat a aquestes 5.000 persones residents de
residències, que no estaven informades, no estaven informades
que els feien aquest tipus de sistema, de cribratge, de
classificació, ni elles ni les seves famílies, evidentment hi ha un
padrí o una padrina d’aquesta comunitat autònoma. 

I la veritat és que a mi em preocupa i em preocupa
moltíssim que la consellera d’una manera..., li he de dir una
mica exaltada m’ha semblat a mi, hagi contestat a un company
meu dient “que no és necessària una consulta al Comitè de
Bioètica”, que com s’atrevia a dir això. Per favor! Precisament
el Comitè de bioètica d’Espanya, l’espanyol, ha dit que sí que
ho considerava necessari. De fet, ha repetit en tot un seguit
d’informes que considera necessari que s’hagin fet aquestes
consultes: “Si hay momentos en los que la vía ética debe
informar de manera ineludible la toma de decisiones, son
precisamente aquellos en los que todos nuestros valores se
ponen en tensión. Y cuando puede caerse en el error de primar
casi exclusivamente el interés colectivo, en detrimento de la
dignidad y del derecho del individuo”, perquè estam parlant,
Sra. Consellera, dels drets dels padrins i de les padrines de les
Illes Balears, dels drets de persones que no tenien cap tipus de
coneixement d’aquesta classificació.

Jo no he entrat en quin tipus de tractament es va donar
posteriorment, però sí que és vera que llegint aquest document,
evidentment aquest document que vostès varen enviar a les
residències, el que sí que després posava era “con síntomas que
requieren atención”, ja posava la derivació que s’havia de fer.
Si ho varen fer o no, jo no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, vagi acabant perquè el seu temps...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ja acab, Sra. Presidenta. També dir-li, Sra. Consellera,
que nosaltres a part de fer propostes en positiu, hem fet
moltíssimes preguntes al Govern, una d’elles dia 14 d’abril del
2020, on demanàvem quin ha estat el protocol d’actuació del
Govern en relació amb la COVID a les residències. Encara no
ens han contestat, 14 d’abril del 2020, protocol de residències. 

I vostè ha donat una dada esbiaixada, ha dit que la
mortalitat de les 414 persones que malauradament ens han
deixat per COVID, havia estat de 414 i d’aquests 194 vostè
calculava. D’acord, però jo li deman i de la segona onada, no
és gairebé un 80% de les persones que han mort, a la segona
onada, que vostè ha dit que havia millorat la segona onada, per
això li dic que s’ha equivocat, vostè ha dit que a la segona
onada havien millorat. Idò no, precisament a la segona onada
hi ha hagut gairebé un 80% de les persones que malauradament
ens han deixat, que són usuaris de residències. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Començaré pel final. Jo el que he dit és
que a la segona onada hi ha més casos, es detecten més casos
perquè hi ha casos simptomàtics i casos asimptomàtics. No sé
exactament el percentatge de persones que han mort en aquesta
segona onada, pot tenir raó perquè és elevat, és molt elevat, i és
cert.

Però miri, quan parla de bioètica, jo crec que les persones
que em coneixen saben que no falt al respecte i que som una
persona prou empàtica en general, el que passa és que jo no
vull dir que el Parlament de vegades em pugui transformar,
però li puc assegurar que les persones que em coneixen saben
perfectament que som una persona empàtica. I també
m’estimaria més que la crítica fos personal, perquè
probablement no m’afectaria tant. A mi m’afecta quan veig que
es posen en qüestió i en dubte els projectes d’atenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, sense interrupcions, venga!

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

Com s’atenen els usuaris en aquesta comunitat autònoma,
com professionals excel·lents estan donant el millor de si
mateixos, i això és el que es posa en qüestió i això és allò que
a mi me molesta, si fos una crítica personal, vendria molt més
contenta, li ho puc assegurar. Però hi ha comentaris que ofenen
i ofenen perquè ja li dic, hi ha molta gent fent moltíssima feina
i crec que no se la valora el suficient. Ho diuen així de tant en
tant, un comentari, però el dia a dia és molt dur i m’agradaria
que ho veiessin com deia el Dr. Velasco. Qui no es cregui la
pandèmia, que vengui una estona a la Unitat de Cures
Intensives de l’Hospital de Son Espases i se la creurà tot d’una.

I després em sap greu, em sap greu que es facin comentaris,
vostè em diu... Jo li puc assegurar que don la informació que
tenc, la que tenc i la que don és certa. O sigui, aquí ningú no
s’inventa res. I a mi el que em sap greu és que confonem la
població, Sra. Diputada, confonem la població perquè volem...,
o sigui, el Comitè de Bioètica d’Espanya el que diu és que no
es poden utilitzar segons quin tipus de classificació, que s’ha
fet referència, hi ha fet referència la diputada del Partit
Socialista, que comunitats autònomes han rebut i -perdoni’m,
però és que m’ho està dient-, o sigui, han rebut el missatge clar
de què les persones no podien anar a l’hospital perquè els
hospitals estaven al 120% d’ocupació. 

Però no és la realitat d’aquesta comunitat autònoma, llavors
no podem mesclar perquè ho barrejam tot i després sembla que
a les Illes Balears estam com el que ha viscut Madrid, Castella-
Lleó o altres comunitats autònomes que no posaré de
referència, qualsevol comunitat autònoma, La Rioja, o Navarra,
on han tengut una altíssima incidència en moments de
moltíssima ocupació hospitalària, on s’ha hagut d’alertar que
abans d’anar a un hospital s’havia de pensar o s’havia de
contenir, intentar contenir la comunitat. No és la realitat
d’aquesta comunitat autònoma. En aquesta comunitat autònoma
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-i ho vull dir clarament- en aquesta comunitat autònoma tothom
que ha necessitat un hospital, ha ingressat. Tothom que ha
necessitat unes cures, les ha tengudes. Cap persona no ha
quedat enrere, cap persona no ha quedat sense tractament. 

Per tant, puc entendre la preocupació, perquè és que a
vegades la preocupació la generam els polítics, aquesta és una
gran errada que cometem. La preocupació la generam els
polítics i hem d’anar molt alerta i en això estic d’acord amb el
Sr. Gómez, que hem d’anar alerta amb allò que deim i com ho
deim, perquè no podem generar més preocupació de la que ja
tenen els ciutadans. I hauríem de dir clar i fort que en aquesta
comunitat autònoma s’atén la gent de manera excel·lent, que
tenim els recursos..., hem tengut fins ara els recursos necessaris
per atendre les persones i ningú no ha quedat sense ingressar i
a ningú no s’ha enviat a cures pal·liatives si no estava indicat
i que sempre hi ha hagut un professional clínic que ha
determinat la necessitat d’un tractament o d’un altre. Això s’ha
fet sempre de manera individual, de cada una de les persones.
I això és el que hauríem de poder transmetre i voler transmetre
com a Parlament de les Illes Balears.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín. Disposa de 8 minuts i 30
segons. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gracias, presidenta. Realmente es lamentable el nivel del
debate de hoy. Y si tienen reunión con las familias le pediría al
Partido Popular que también les pase el siguiente corte. 

Vamos a ver. No se atrevan a hablar de eutanasia -por lo
menos no delante de mí- usándolo como sinónimo de asesinato
o fin de la vida de la persona sin su consentimiento. La
eutanasia es la voluntad manifiesta y decidida de una persona
de acabar con su vida, que formula, sin patología mental ni
cualquier otro tipo de obstrucción de su juicio, en el momento
en el que formula esa decisión. Y esa decisión se lleva a cabo
en un entorno sanitario con las máximas garantías de evitar su
sufrimiento. 

Si hablamos de bioética, el primer, el primer principio, es
el de no maleficencia, el de no dañar. Denegar atención a las
personas en el final de su vida, eso incumple la bioética.
Aplicar escalas, validadas, utilizadas y avaladas por la
comunidad científica no incumple ningún principio de bioética. 

Aquí se ha hablado de los comités de ética asistenciales y
del comité de bioética en unos términos que no son los que los
sustentan, ni sus reglamentos. Se ha hablado con una total
impropiedad, faltando a la verdad. Quiero pensar que de
manera involuntaria, quiero pensar. Pero es que es intolerable.
El nivel de micromanagement al que se llega, por parte de
algunos partidos políticos; metiéndose en camisas de once
varas, usando términos de manera incorrecta. Y es algo que
indigna porque genera inquietud, genera ansiedad, genera
preocupación, genera alarma, genera desconfianza en el sistema

sanitario, en el sistema sociosanitario, que están haciendo todo
lo mejor que pueden con los recursos que tienen, aprendiendo
sobre la marcha, como se está aprendiendo en todo el mundo. 

Desde aquí tenemos una responsabilidad, tenemos una
responsabilidad como políticos, en parte o representando a toda
la gente que nos ha votado. Coincido con la Sra. Lina Pons en
el tema de los cuidados paliativos, por supuesto que son
necesarios, ya hay un antes y un después, todos los que lo
hemos vivido en familiares directos o en personas que
queríamos hemos visto qué supone morir sin una atención, una
supervisión, un control del dolor, un acompañamiento, o morir
con un servicio de cuidados paliativos, multiprofesional,
multidisciplinar, que atienda no solamente esa recta final de
vida, sino también el duelo de los familiares después. 

Y desde aquí quiero agradecer todo el trabajo de los
pioneros, del Dr. Benito, de Arancha del Campo -supervisora
de cuidados paliativos-  y a todas las personas que trabajan a
día de hoy en todos estos servicios, absolutamente
imprescindibles. 

También se ha hablado aquí de las enfermeras. Las
enfermeras, desde el año 52 hasta el 77, se denominaron ATS.
Era una formación profesionalizante. En el 77 se entró a la
universidad. Y en el año 2007 pasamos al grado en Enfermería
con el Plan Bolonia. Existen las especialidades tipo MIR,
máster de investigación, los doctorados y somos profesionales
absolutamente cualificados para dirigir hospitales, centros de
salud, unidades sanitarias y también, por supuesto, para ser
consellera como pasa en esta comunidad autónoma. 

Cualificadas para pasar escalas. Cualificadas para registrar
en la historia clínica. Cualificadas para atender a la población.
Cualificadas para planificar. Cualificadas para decidir qué
recursos se usan y cómo se usan. De manera participada,
acompañada y asesorada siempre, con los pacientes cuando
puedan manifestarlo y, si no, con sus representantes legales o
sus familiares. 

Desde aquí, quiero lamentar realmente el nivel del debate
de hoy. Muchas gracias, consellera. Muchas gracias al equipo.
Y, de nuevo, el máximo reconocimiento al personal sanitario y
al sociosanitario.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez. Disposa de 2 minuts i 15 segons. 

 EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Consellera, com que som vehement, és
que vostè també ha estat bastant vehement, avui, però vaja, el
meu to no es correspon o vostè crec que ho ha interpretat en
una línia de crítica personal..., no. Jo he parlat d’actuacions
concretes, polítiques, lògicament, vostè ho ha dit, polítiques
però no personals. Parlaré des de l’escó, precisament, per veure
si canvio un poc el context que sembla que quan he sortit d’allà
era més d’interpel·lació personal.
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Miri, consellera, entre d’altres coses perquè vostè ha
començat dient que he vengut aquí a donar-li lliçons del que ha
de ser el perfil d’un bon conseller o d’una bona consellera. En
absolut. En absolut. Ha començat així, vostè, la seva resposta
a la meva intervenció. Per dues coses: primer, que no tenc
l’experiència de conseller o consellera, per tant, la valoraria
com a ciutadà o com a membre de l’oposició; en segon, qui li
ha de valorar això és la seva presidenta, la presidenta, la nostra
presidenta de la comunitat autònoma, que és qui la pot cessar
o la pot confirmar. Segon, li ho valorarà el seu grup polític, si
ho considera o no, jo no ho faré, almanco en una situació
excepcional amb la qual hem empatitzat des del primer moment
perquè sabem -li he dit altres vegades- que ha tengut mala sort,
vostè; li vaig dir amb la intoxicació de l’estiu, que duia vint
dies aquí; li he dit amb el transport aeri, amb el que va passar
amb el comportament de la companyia; i li he dit en el
començament de la pandèmia, que duim vuit mesos parlant-ne.
Li ho he dit. 

Qui li ha demanat i li ha qüestionat si és bona o mala
consellera -i jo no és que li doni suport, sinó que ho ha fet- ha
estat l’associació de professionals. La Sra. Martín ja ha parlat
dels infermers, entre d’ells, la SATSE o SAE. Jo no. Jo no. 

Vostè diu que no sap si és que s’ha explicat bé, no, és que
no ho va explicar! La meva intervenció i la meva crítica,
consellera, que em correspon fer com a partit de l’oposició i
venir aquí en aquesta comissió, és que consideram des de
Ciutadans que vostè no es va explicar quan tocava. Llavors,
quan va sortir la situació en els mitjans de comunicació, clar
que ho va explicar bé! Jo no necessitava... Del que vostè ha
contestat aquí, m’ho hagués pogut contestar per escrit. No ho
va fer, però bé, no és una reprovació, vostè va dir fa un parell
de mesos que tenia 2.000 preguntes per contestar. Per tant,
entenc que no ens hagi contestar o que se li hagi passat, ens pot
passar a tots, però el que jo li he dit, és que vostè, la seva
comunicació, amb una qüestió que trobam que és cabdal i
excepcional...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant, perquè ha exhaurit el
temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Ja hi vaig, presidenta.

... era necessari fer-la abans, abans. Vostè considera que no
havia d’informar, no havia de consultar al comitè ètic
assistencial, d’acord, ja està. Vostè opina això, nosaltres no.
Vostè considera que les famílies no s’havien d’informar amb
una d’aquestes notes de premsa que vostè fa diàriament o amb
una compareixença en roda de premsa?, d’acord, nosaltres
consideram que sí, ho torn a reafirmar. 

La diputada del Partit Socialista de les Illes Balears ha
esmentat una cosa, la importància d’estratègia d’humanització,
i no és una apel·lació a la diputada, és una apel·lació a vostè,
perquè li record que el meu grup parlamentari va dur una
proposició no de llei aquí i es va aprovar, precisament per
desestigmatitzar el que passava a les residències, amb

comunicació i amb poder accedir els familiars. I una de les
estratègies de pedagogia és precisament que vostè s’avanci a
mesures extraordinàries...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez, el seu temps ha exhaurit .

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Ja acab, Sra. Presidenta, ja acab presidenta, només un
segon... Consellera: que s’avanci vostè, això és el que li he
demanat, a segons quines mesures extraordinàries. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Respon, Sra. Consellera?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo ja li he dit a la Sra. Durán, tant
de bo la crítica fos personal, ja li dic que m’ho prendria d’una
altra manera. No és personal, jo no m’ho prenc com a personal
perquè si no, la meva actitud seria molt distinta.

A mi em dol quan tenim equips de persones que fan
moltíssima de feina i criticam, bé, que no surt el suficientment
bé. Que ens podem anticipar? A toro pasado és molt fàcil,
anticipar, ho intentam, Sr. Diputat. Ara, des de, miri, jo crec
que vàrem ser dels primers que varen comprar les agulles i les
xeringues per posar la vacuna de la COVID, perquè les vàrem
comprar no sé si el juliol..., ja pensant..., per a tota la població,
que tampoc no sabíem si seria per a tota la població, perquè és
un material que no caduca. Bé, que caduca tard, vull dir que es
pot emprar. 

És a dir, clar que ens anticipam amb moltes decisions, però
amb la informació que tenim a cada moment. M’agradaria
saber molt més. I després em diu que he tengut mala sort, jo
crec que no he tengut mala sort, és un moment d’oportunitats,
és un moment en què també s’han posat projectes en marxa que
ningú mai pensava que es podrien fer tan ràpids, gràcies a la
pandèmia; per tant, crec que hem d’aprendre d’aquestes
oportunitats. Crec que hem après molt. Crec que he après i
també crec que em queda tot per aprendre, també ho vull dir. 

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca. Disposa de 9 minuts i 30 segons. Té la paraula el Sr.
Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No en faré ús. Gràcies, presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas. Disposa de 4
minuts i 45 segons.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Sra. Gómez, mire, yo le he hecho una
serie de preguntas, no me ha contestado ninguna de las
preguntas que le he hecho antes, se las voy a reiterar en el poco
tiempo que me queda a ver si consigo aclarar algo.

Mire, yo le he explicado antes que las familias dicen que los
usuarios fueron clasificados a priori para decidir quién iría o no
al hospital en caso de contraer la COVID, esto es lo que dicen
las familias, que ha habido quejas.

El Diario de Mallorca dice que la Sra. Angélica Miguélez
ha hecho una serie de declaraciones y las entrecomilla y nos
informa que se indicó a las residencias el tratamiento que
recibirían los ancianos antes de contraer la enfermedad y, por
tanto, sin que lo haya decidido un facultativo después de haber
contraído la enfermedad. 

La Sra. Angélica Miguélez ha hecho una serie de
declaraciones que ya le he leído antes en ese sentido, diciendo
que se había ordenado esto a las residencias.

Y ahora usted, la consejera de Salud, nos dice que eso no se
aplicó, que nadie ha dejado de acudir al hospital aunque
estuviese clasificado en rojo y que la clasificación se realizó
como una herramienta de evaluación y no de intervención, que
la clasificación no establecía cuál debía ser la intervención que
se debía dar a cada paciente, sino que se ha utilizado para lo
que realmente debe utilizarse, y estoy de acuerdo, que es para
tener un conocimiento adecuado de las necesidades y de la
situación de cronicidad de la población.

Entonces, ¿quién miente aquí, Sra. Gómez?, porque esto es
contradictorio, alguien está mintiendo. ¿Me podría usted
aclarar si mentía la Sra. Angélica Miguélez, si considera que
miente el Diario de Mallorca o si son las familias las que
mienten?

¿Puede afirmar que ustedes no han utilizado esta
clasificación para indicar a las residencias de tercera edad
quién accede o no a los hospitales de agudos en caso de
COVID? ¿Puede afirmarlo? ¿O bien suscribe usted las palabras
de su subdirectora de Atención a la Cronicidad que pertenece
a su consejería, que depende de usted? ¿Puede suscribir las
palabras o por el contrario las desmiente? Si es así, ¿qué
consecuencias van a tener estas declaraciones de la Sra.
Miguélez?

Relaciona usted la disponibilidad de camas hospitalarias
con que finalmente los clasificados en rojo han ingresado en
hospitales de agudos, usted lo ha dicho, al final ha habido
espacio, ¿quiere decir que si no hubiese habido sitio no habrían
acudido porque se habrían cumplido las órdenes de la Sra.
Miguélez?

Y luego simplemente añadir que sé que algunos están muy
contentos con el trato recibido por su madre o por algún
familiar, probablemente porque esa persona no está viviendo en
una residencia y no ha sido clasificada en rojo y no ha habido
colapso en los hospitales porque de haber estado en una
residencia y clasificada en rojo no habría podido acudir a un
hospital de agudos según nos comenta la Sra. Miguélez en el
Diario de Mallorca.

Y, por último, reitero mi agradecimiento a todos los
profesionales médicos y sanitarios que están trabajando
durísimamente para ayudarnos a todos en esta pandemia y
quiero dejar muy claro que mis interpelaciones no critican en
absoluto a los profesionales porque ustedes son muy dados a
identificarse con ellos cuando las críticas van hacia su gestión
y para nada es así. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Mire, yo no voy a entrar en quien
miente..., o sea, está haciendo usted un juego de palabras, está
haciendo un auténtico juego de palabras, malabarismo,
malabarismo parlamentario con las palabras. 

Usted me ha dicho que ha revisado -y le agradezco que se
lo haya revisado- en qué consiste la clasificación por grupos
por morbilidad ajustada y cómo se utiliza. En Baleares se
utiliza igual. ¿Cómo se ha utilizado en las residencias? Igual,
para tener conocimiento -para tener conocimiento-, para tener
más conocimiento. 

Nadie se ha quedado sin el recurso que ha necesitado en
ningún momento y no ha habido colapso hospitalario, o sea lo
del colapso hospitalario se lo inventa, y las personas
clasificadas en rojo no quiere decir que no necesiten en un
momento determinado un hospital de agudos. Por lo tanto, han
ingresado en un hospital de agudos, y ya le digo, es más, se han
creado plantas en los hospitales de agudos para atención a las
personas dependientes, frágiles, crónicas básicamente que están
en las residencias.

Por lo tanto, espero que le haya quedado claro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons, disposa de 8
minuts i 55 segons.

LA SRA PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esgotaré els vuit minuts, és broma,
veig que està molt tensionada aquesta sessió d’avui, crec que
me’n sobrarien vuit si no fos perquè he d’explicar, perquè veig
que m’he explicat molt malament en el dia d’avui, dec tenir la
tensió baixa o la pluja em deu haver afectat.

 



654 SALUT / Núm. 40 / 2 de desembre de 2020 

Sra. Durán, amb tot l’afecte, quan jo he dit que aquesta
compareixença és innecessària he explicat que em pareixia a mi
i al nostre grup parlamentari que era innecessària perquè
nosaltres ja hem fet la investigació de saber com havia
funcionat aquesta qüestió, no que no ens interessin els familiars
preocupats als quals vostè passarà el vídeo d’aquí una estona i
la resta de familiars i que aquesta pandèmia no ens preocupa. 

Vostè sap que ens preocupa i molt, primer aclariment. Ens
preocupa i estic ben satisfeta que vostè pugui enviar aquesta
gravació avui horabaixa, però nosaltres ens hem dit i torn
explicar que ens pareixia a nosaltres innecessària perquè no ens
feia falta perquè no tenim cap dubte de l’ètica, bioètica i
professionalitat del personal sanitari i sociosanitari d’aquesta
comunitat autònoma perquè si començam a dubtar de tot arriba
un moment en què tot absolutament està en perill.

Vostè ha dit “diputada”, no m’ha esmentat, sé que això
també és una mostra d’afecte, però jo li vull explicar que això
és així.

Segon, surrealista per una cosa, perquè hem jugat a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyora...

LA SRA. PONS I SALOM:

... fer de metges...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons,...

LA SRA. PONS I SALOM:

... i és el meu torn, per favor, Sra. Presidenta,...

LA SRA. PRESIDENTA:

...reconduïm un poc la...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí però...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A veure...

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdoni...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, jo crec que aquí avui... disculpi...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PONS I SALOM:

Ella ha fet referència... bé, és igual, ja està...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, no. La presidenta en aquests moments està en l’ús
de la paraula, deman que, per favor, tothom faci silenci.

Crec que al llarg de tot el debat constantment hem fet
al·lusions en determinades ocasions si bé... a diversos grups,
però crec que ha estat constant i per part de tots els grups,
m’equivocaria si no hagués estat així, però vaja, en qualsevol
cas deman, per favor, que ens atenguem a l’objecte de la
compareixença i a la persona interpel·lant que en aquest
moment és la Sra. Consellera.

Té la paraula, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no voldria de cap
manera que vostè hagués pensat avui que jo quan dic que és
surrealista aquesta compareixença resulti que tengui a veure
amb el fet que vostè comparegui aquí. Jo entenc que sempre
que ve a explicar és necessari i és important que s’expliqui.
Quan jo parlo de surrealisme parl d’algunes intervencions que
s’han fet en el dia d’avui i que sembla que tots som metges i
infermeres quan no és el cas, ho és vostè i ho és l’equip que
avui l’acompanya.

Després també li vull dir que nosaltres hem fet un exercici
de responsabilitat perquè no hem vengut aquí a qüestionar-la en
llegir unes pàgines al Diari de Mallorca i en llegir una
entrevista a la Sra. Miguélez que deu ser una gran professional.

Nosaltres, com a ciutadans, ens quedam amb aquesta teoria,
però pensam que la nostra responsabilitat, Sra. Consellera, és
que, una vegada fet això quan hem de fer de portaveus
parlamentaris i fer-la venir aquí i fer-li una sèrie de preguntes
i saber què ha passat, la nostra obligació no és aquesta, sinó que
és parlar amb sindicats mèdics, parlar amb professionals i anar
al cor de la informació que són els professionals sociosanitaris.

I li diré, Sra. Consellera, que nosaltres estam molt
preocupats per les famílies. Ja sap vostè que ja li vaig demanar
en ocasions anteriors per les emocions d’aquestes persones, per
la solitud d’aquestes persones i això és el que voldria saber
com es corregeix perquè, és veritat, els hem de protegir, vostè
ho ha dit: “nosaltres els protegim”, però, qui els protegeix de la
tristor i de la solitud? M’agradaria saber si hem avançat en
aquest sentit.

I vull recordar que aquest grup parlamentari va proposar la
figura del defensor de gent gran precisament per aquesta
solitud, perquè ells es poguessin queixar en primera persona i
que tenguin una persona que en tengui cura i també que
d’aquestes emocions se n’ha de tenir cura.

Gràcies, com veu no he fet cap al·lusió a ningú. Gràcies,
Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, per suposat que a
nosaltres també ens preocupa i ens ocupa i agraïm molts de
projectes que han sortit també de la voluntat personal de cada
professional i crec que per això són herois, perquè durant
moments molt difícils en els quals només han tengut... aquesta
gent gran ha tengut els seus professionals devora, s’hi han
deixat la pell, s’hi s’han deixat la pell per estar, per
acompanyar-los.

Des del sistema sanitari és cert que hem ideat mecanismes
com la videotelefonada per poder facilitar eines que permetin
aquesta interacció d’alguna manera, que mai -mai- no podrà
substituir ni una abraçada ni una visita d’un familiar, no?, però
crec que també són molt importants els projectes que es posen
en marxa per donar tot el suport possible a les famílies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Com que el Grup Mixt no hi és té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Beatriu Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Bé, Sra. Consellera, gràcies pels seus aclariments.
Crec que ha quedat palès arran de la seva intervenció, i jo em
qued, que aquest sistema és una pràctica habitual i normal dins
el món sanitari dins situacions de normalitat i també en els
moments extraordinaris que vivim, que tothom ha tengut i té el
tractament més adequat que necessita en funció de la seva
situació clínica, valoració funcional i estat cognitiu, que s’ha
tractat on ha estat més adequat, bé una residència, a un hospital
d’atenció intermèdia, a unitats de cures pal·liatives o bé a
hospitals d’aguts i sempre, crec que és el més fonamental,
seguint les indicacions dels serveis assistencials. Ho he hagut
de dir, això que és tan evident ho he hagut de dir. 

Respecte de determinades qüestions que s’han comentat. Jo
sí crec, Sra. Consellera, que tota aquesta estructura
sociosanitària que s’ha creat arran de la pandèmia, perquè
sembla mentida tot el que hem pogut..., sembla mentida i jo sí
que diré que de la necessitat s’ha de fer la virtut i crec que en
aquests moments l’engranatge social i l’engranatge sanitari han
estat fonamentals i s’han dissenyat noves estructures i s’ha
innovat molt en aquest sentit, no?, doncs, crec que ens servirà
i de molt de cara a un futur.

Aquesta comunitat autònoma té un repte, un repte que és la
Llei de drets i garanties de les persones majors. Hi ha hagut
companys aquí que han parlat del tema del defensor de la gent
gran, però sí que tenim aquesta llei de drets i garanties de les
persones majors, com deia, que de qualque manera,

evidentment la Sra. Santiago ja ha dit que liderarà des de la
seva conselleria, però crec que és molt important, Sra.
Consellera, el paper que tendrà Salut també dins aquesta llei i
també els consells insulars que gestionen molts de recursos
socials i sanitaris. 

Per tant, és una reflexió que deix aquí damunt la taula i que
crec que ja hem avançat en aquest camí i que aquesta
experiència també ha de servir per a un futur poder-ho integrar
i deixar-ho de manera normativa allà on es garanteixen tots els
drets, que crec que és el més important.

Jo no he volgut aprofundir sobre per què s’ha acusat que
aquí parlàvem d’altres comunitats autònomes. Som a una
cambra autonòmica, bé que quan ens interessa parlam de
Canàries i són el millor del millor, per tant, evidentment no he
volgut aprofundir sobre quins sistemes o quines decisions han
pres comunitats autònomes governades per la dreta i
sustentades per l’extrema dreta, no?, amb el bullit
competencial, amb les dimissions constants, amb la
descoordinació a l’àmbit social i sanitari, perquè crec que és
més que evident. Tampoc no vull contribuir a aquest debat que
no ens du tampoc molt més enllà. 

Sí que respecte del debat bioètic entenc que s’ajusta als
principis de beneficència, no maleficència, l’autonomia i la
justícia, i també als principis deontològics, i no perquè ho hagi
dit jo, aquesta diputada, sinó perquè a més crec que he donat
dues pinzellades de pronunciaments per part de màximes
representants en aquest sentit, i crec que de qualque manera ha
queda ajustat.

I ja per acabar el que sí vull dir, el que entenc en aquests
moments, mentre aquesta pandèmia convisqui amb nosaltres,
necessitam el suport de tothom, necessitam fer política de
pacte, necessitam el suport dels agents socials i també dels
agents econòmics, de les institucions, de tots els partits polítics
i de la ciutadania en general per poder afrontar aquesta situació
el més aviat millor i amb les màximes garanties, amb esperit
crític, clar que sí que ha de ser amb esperit crític, però també
amb la màxima lleialtat. Almanco aquest és el compromís, Sra.
Consellera, i el camí que ens marcaren tots els que signaren
aquest pacte de reconstrucció econòmic i social, i crec que és
cap on hem d’anar.

I és evident, no puc acabar la meva intervenció sense agrair
de manera especial a tots els professionals sanitaris i
sociosanitaris que s’han deixat la pell al llarg d’aquesta
pandèmia, i vull posar en valor el departament de servei a la
cronicitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

...que ha hagut de liderar tot aquest procés, i que evidentment
encara lidera, i que ho ha fent de forma ingent i jo diria que de
forma notable i satisfactòria.

Gràcies, presidenta, i gràcies, consellera.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Contestació de la representant del
Govern, Sra. Patricia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies a tots. No pensin
que cada una de les propostes és analitzada, meditada, i cada
una de les preocupacions que manifesten que poden tenir els
ciutadans, les famílies, els usuaris, els professionals,
evidentment també són tengudes en compte, crec que la Sra.
Gamundí ho ha explicat molt bé.

Només vull reiterar que evidentment estam a disposició de
tothom -entitats, empreses, ajuntaments, consells- en una
situació molt difícil. Això no ha acabat, això no ha acabat, ens
queden mesos molt difícils i molt durs, i evidentment hi ha
moltíssima gent disposada a continuar endavant, però crec que
hem de continuar també amb aquest reconeixement que feim a
tots els professionals. A vegades hem parlat molt dels sanitaris,
i crec que a les residències tots els professionals sociosanitaris
també han patit moltíssim, i crec que han de tenir i han de notar
el nostre suport, i que les propostes que facem siguin en positiu
i que serveixin per ajudar-los a prendre les millors decisions i
que puguin donar també la millor atenció, i que tothom estigui
tranquil, perquè en aquesta comunitat autònoma hi ha molt
bona gent, molts bons professionals fent una feina excel·lent.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el debat volem
agrair la seva presència, Sra. Gómez, i la dels seus
acompanyants.

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