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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria

si es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, Sra. Presidenta, Lluís Camps substitueix la Sra.

García.

Compareixença RGE núm. 15689/20, del Sr. Juli Fuste r i

Culebras, director general del Servei de Salut de les Illes

Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes Balears i acordada per la Comissió de Sal ut, a la

sessió del dia 25 de novembre del 2020, per informar de forma

detallada de la situació actual i les mesures previstes a curt i

mitjà termini per fer front a la COVID-19 al Servei d’Atenció

Primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui

relatiu a la compareixença RGE núm. 15689/20, sol·licitada pel

Grup Parlamentari El Pi Proposta p er les Illes Balears, del

director general del Servei de Salut  de les Illes Balears, el Sr. Juli

Fuster i Culebras, p er informar de forma detallada de la situació

actual i les mesures preventives a curt i mitjà termini p er fer

front a la COVID-19 al Servei d’Atenció Primària. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles

establertes a la resolució de la presidència, reguladora de les

compareixences, previstes als apartats t ercer i quart de l’article

46, del Reglament del Parlament.

Assisteix el Sr. Juli Fuster i Culebras, director general del

Servei de Salut de les Illes Balears, acompanyat pel Sr. Manuel

Palomino i Chacón, secret ari general del Servei de Salut; de la

Sra. Eugenia Carandell i Jäger, directora assistencial del Servei

de Salut; de la Sra. Margarita Servera i Gornals , sots-directora

d’Atenció Primària i Atenció a les Urgències extrahospitalàries;

de la Sra. Rosa Elena Duro i Robles, director d’Humanització,

Atenció a l’Usuari i Formació; del Sr. M iquel Caldentey i Tous,

gerent d’Atenció Primària de Mallorca; de la Sra. Alejandra

Fernández i Morán, cap de premsa del Servei de Salut; del Sr.

Pedro Macias i Rodríguez, cap de gabinet de la Conselleria de

Salut i Consum; de la Sra. Antonia Garcias i Urendez,

assessora, i de la Sra. Míriam Muñoz i Resta, assessora

parlamentària.

Té la paraula el Sr. Fuster i Culebras per tal de fer l’exposició

oral.

Disculpa, has d’espitjar..., efectivament.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Molt bon dia, gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades.

En primer lloc, quan s’acompleix un any  del decret de l’estat

d’alarma vull començar amb un record de les víctimes, 734 a les

nostres illes, més de 71.000 a Esp anya i més de 2.600.000 al

món. Vull expressar el meu més sincer condol a totes aquelles

persones que han perdut un ésser estimat, rere cada p ersona hi

ha una família, una història interrompuda per aquesta malalt ia.

Vull transmetre també un missatge de força a les persones

que continuen lluitant per la seva vida a les UCI de les  Illes

Balears, per sort moltes menys ara que fa un mes, que a les  UCI

vàrem tenir la xifra més alta d’ingressats durant la pandèmia, o

totes aquelles persones que continuen lluitant contra la malaltia

aïllats a l’hospital o a casa seva. A tots  els  des ig una ràpida

recuperació.

Aquesta malaltia malauradament ha interromput  moltes

històries, i això ho saben millor que ningú els nostres

p rofessionals sanitaris. Abans de tot, m’agradaria també fer un

sincer agraïment a tots els professionals sanitaris que dia rere

dia des de fa 396 dies ja treballen incansablement per donar la

millor atenció possible sense escatimar cap esforç, donant el

millor d’ells mateixos. 

També a tots els profess ionals dels serveis essencials, els

empresaris i sobretot els ciutadans que ens donen cada dia

mostres de la seva implicació per afrontar l’any més complicat

de la nostra democràcia. 

Ara fa un any, el 14 de març, el Govern d’Esp any a va

decretar l’estat d’alarma a causa de la situació de la pandèmia.

A les Illes Balears es va produir el segon cas a Espanya de

COVID-19 i un dels primers a Europa.

Coincidint amb l’aniversari comparesc a aquest parlament

un mes després de la compareixença de la consellera de Salut i

Consum, Patrícia Gómez, que ja va explicar, a la que va ser la

seva dècima compareixença parlamentària, quina és la situació

pandèmica de les nostres illes  després d’un any molt dur i

d’esforços per part de la ciutadania, dels treballadors , dels

empresaris, dels professionals sanitaris.

Si hi ha una paraula que defineixi el sistema sanitari durant

aquest darrer any és l’adaptació. La capacitat d’adaptació ha

estat crucial per poder abordar totes les contingències de la

pandèmia, per això es parla tant de resiliència, una de les majors

capacitats del sistema sanitari, també del social i també del

docent.

A les Illes Balears hem estat capaços de t ransformar el

sistema sanitari en un temps reduït  gràcies a l’esforç conjunt de

milers de p rofess ionals sanitaris i a una multitud de

responsables d’àrea valents que han est at  capaços d’inventar

solucions noves i innovadores davant de problemes mai no

afrontat s , amb l’objectiu de protegir la població i d’evitar el

col·lapse del sistema assistencial. 

El 3 de març de 2020, amb tres casos diagnosticats de

coronavirus a les Illes Balears, el Servei de Salut, a t ravés

d’Atenció Primària, va ser pioner al posar en marxa a les tres

illes les UVAC, unit ats volants d’atenció al coronavirus, va ser

pioner a tot el territori espanyol. Es tracta d’ambulàncies  que es

desplaçaven i es desplacen a fer el seguiment domiciliari dels
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malalts COVID, sent pioners a tot el territori, com els deia.

Aquestes unitats es varen revelar l’eix de l’atenció domiciliària

i de l’eix també de l’atenció a les res idències de persones..., de

gent gran o de discapacitats.

Al principi va ser necessari invertir els  fluxos de demanda

evitant l’atenció presencial espontània, la més  habitual fins a

aquells moments, substituint-la per l’atenció telefònica, molt

útil per discriminar com, quan i de quina manera podíem

resoldre les demandes dels nostres pacients tractant de

minimitzar el risc de contagi.

El 12 de març es va crear a tots els centres sanitaris

d’Atenció Primària i també hospitalària el doble circuit:

respiratori per sospita de COVID i per a la resta de pacients,

amb la mateixa intenció d’evitar cont agis. Una mesura que

continua a dia d’avui p er donar seguretat als pacients i també

als professionals. 

Aquesta mesura inicialment va obligar a tancar les unitats

bàsiques i algunes d’elles es varen reconvertir amb el que

vàrem batejar com a COVID-exprés, uns espais exclusius per a

recollida massiva de mostra. L’increment de casos  i de presa de

mostres varen donar a les COVID-exprés un p ap er fonamental

també en la lluita contra aquesta pandèmia. 

Es va crear un telèfon directe per atendre possibles casos

de COVID a Atenció Primària. Aques t  increment de dispositius

va donar origen a la central de coordinació contra el

coronavirus, que va iniciar el seu camí inicialment amb 30

rastrejadors i on avui hi fan feina 421 persones.

Hem fet més d’1 milió de p roves diagnòstiques. Hem fet 20

cribratges poblacionals massius a través dels quals hem fet

proves a més  de 50.000 persones. Hem tallat més de 1.000

cadenes de transmissió de la malaltia. 

Balears ha estat  p ionera a nivell nacional també amb la

creació dels KidCOVID, un centre ràpid d’avaluació i

diagnòstic de la COVID-19 per a la p oblació pediàtrica, i del

servei EduCOVID, amb un nombre específic de telèfon per

atendre els nins. 

S’han fet diverses actuacions per millorar l’accessibilitat

telefònica a la població, destacant la creació d’InfoCOVID i

InfoCOVID pediàtric. 

S’ha creat la consulta virtual a través de missatges  p rivats

a les xarxes habituals. 

Per evit ar risc als ciutadans i als professionals al

començament de la pandèmia es varen renovar automàticament

els  tractaments farmacològics crònics durant un any i els

medicaments es poden recollir directament a les farmàcies. 

Ha canviat el rol dels professionals d’Atenció Primària. Els

professionals d’admissió tenen ara més responsabilitat que mai.

S’han incrementat moltíssim les consultes telefòniques per

garantir la seguretat dels pacients fent valoracions telefòniques

prèvies a visites presencials o al domicili, garant int  p er suposat

l’atenció urgent presencial a Atenció Primària i hospitalària.

En tot moment de la pandèmia i fins i tot en els  mesos  de

confinament les infermeres d’Atenció Primària han demostrat la

importància de mantenir i assegurar una atenció domiciliària

adequada a les necessitats dels pacients més fràgils i amb

patologies cròniques avançades. 

Els equip s  d’infermeria partien d’aquesta premissa i durant

tota la pandèmia es va fer especial esment a l’atenció dels

pacient s  crònics avançats i complexos als domicilis. L’atenció

domiciliària per part de les infermeres amb aquests pacients ha

triplicat la seva activitat. 

Com no podia ser d’una altra manera Atenció Primària té un

paper primordial al pla de vacunació de les Illes Balears, fins

avui s’han posat gairebé 100.000 vacunes  i es t am preparats per

posar-ne aproximadament 120.000 a la setmana. Aquesta

cap acitat d’adaptació mostra la fortalesa d’un sistema sanitari

format per professionals compromesos amb la societat; valents

i innovadors que han donat pas a una nova atenció primària

més resolutiva, més adaptada a les noves tecnologies i més

actual.

Totes aquest es  innovacions han arribat per quedar-se,

algunes han arribat de cop i l’At enció Primària s’ha mostrat eix

fonamental en la lluita contra la pandèmia. Ho estat perquè

durant  els darrers sis anys aquest govern ha cregut i ha apostat

per Atenció Primària. 

Crec que és important t enir clar d’on veníem, quina va ser

la situació d’Atenció Primària abans  de la irrupció del

coronavirus. Per poder donar resposta a la pregunta que m’han

plantejat ens hem de situar en el punt de partida, any 2015, a

partir d’aquí serà important veure quina estratègia vàrem

elaborar, com va evolucionar fins l’arribada de la COVID-19 i

com ens hem hagut d’adaptar a aquesta nova et ap a. A la meva

intervenció tractaré d’explicar-ho resumidament. 

Les Illes Balears  ha estat la comunitat autònoma del conjunt

de l’Estat en la qual la despesa sanitària es va reduir amb més

intensit at ,  un 24% entre els anys 2011 i 2013. Això va suposar

una despesa per càpita a l’any 2013 de 1.150 euros per persona

i va situar les Balears en la tercera comunitat a la cua de la

despesa sanitària. Xifra que seria encara significativament

inferior si en el càlcul es tinguessin en compte els habitants

reals i no tan sols els censats, perquè vostès saben bé que les

nostres illes pateixen una p ressió humana durant un mínim de

sis mesos a l’any, que fa que la població arribi a duplicar-se,

especialment a illes com Menorca, Eivissa i Formentera.

A l’any 2014, el pressupost del Servei de Salut va ser de

1.295 milions d’euros . D’aquest pressupost de l’any 2014, per

a Atenció Primària corresponien 312,2 milions d’euros. En

aquell moment el nombre de professionals  d’Atenció Primària

per atendre la nostra població era de 2.871, actualment és de

3.368, més endavant els ho detallaré. Com a anècdot a viscuda

en p rimera persona, només per posar un exemple, els diré que

jo treballava a la unitat bàsica de salut de Badia Gran, saben
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que som metge de família, pertanyent al centre de salut de

Trencadors, on 2 metges, 2 infermeres i 1 pediatre ateníem una

població de 6.500 persones, 1.500 de les quals  eren nins. Per

t ant ,  la meva companya i jo ateníem a 2.500 persones cada un.

Una altra característica d’aquell moment és que s ’havien

suprimit els pool de substituts, que fins aleshores tenien tots

els centres de salut per substituir metges i infermeres  en cas de

vacances o malaltia. T ambé s’havien suprimit tot un seguit de

drets guanyats durant  molt s d’anys, com poden ser la

remuneració en cas de baixa, els dies de lliure disposició, o la

carrera professional, entre d’altres.

A l’any 2015 també patíem un problema greu que encara

arrossegam i que respon al retall que el Govern cent ral va fer

aquells fatídics anys, en la formació de metges especialistes, en

reduir de manera considerable el nombre de metges en formació

especialitzada i, per suposat, també de metges de família. A

aques t s  retalls, que es varen mantenir més enllà de la crisi

econòmica, arribant fins al 2018, se n’hi varen afegir d’altres

com la impossibilitat de cobrir places de metge quan qualcú es

jubilava. Hem de pensar que la formació especialitzada d’un

professional sanitari, com metge de família o pediatre, són 4

anys, i com infermera 2 anys. Cada any perdut té una gran

conseqüència a mig i llarg t ermini, si no formam professionals

no aconseguirem fidelitzar-los , no aconseguirem que

desenvolupin la seva carrera professional a les nostres illes.

Per tant, i en síntesi, a l’any 2015 teníem una s it uació amb

un pressupost molt baix destinat  a Atenció Primària, unes

plantilles molt justes, una situació laboral molt complicada, cap

inversió en tecnologia, ni en infraestructures. A la passada

legislatura es va treballar de valent per enfortir Atenció

Primària, t al com recollia el nostre programa electoral, les

estratègies del Govern reflectides al Pla est ratègic de la

Conselleria de Salut i els pactes amb els socis de govern. Tot el

meu equip i jo mateix creim fermament en l’Atenció Primària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fuster, si és tan amable, es pot acostar una mica més el

micròfon i anar un poc més a poc a poc que he rebut peticions

per veure s i podia... i així tots farem un bon seguiment de la

sessió.

Gràcies.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

És clar que sí, perdonin. Més a prop, d’acord. Tot el meu

equip i jo mat eix creiem fermament en l’Atenció Primària, molts

del meu equip de ges t ió han desenvolupat prèviament a la

nostra professió l’especialitat de família i, per t ant , la veiem no

com una porta d’entrada al sistema, com diuen molt s experts,

s inó com la veritable casa del pacient. Teníem i tenim molt clar

que volem una At enció Primària accessible, polivalent, eficient,

resolutiva, que mantengui nivells de qualitat i seguretat del

pacient adequat s  i sobretot que respongui a les necessitats de

la nostra població. 

Mantenir la salut de la població és el nostre objectiu i

l’Atenció Primària és fonamental. Apropar els serveis als

domicilis, acompanyar tota la família en els seus  p rocessos de

salut i malaltia són un repte del Servei de Salut. Mai no s’havia

invertit tant en Atenció Primària, inversió pressupostària, però

també invers ió tecnològica, inversió en més professionals,

inversió en més places per formar els residents i inversió també

en noves i millors infraestructures. La nostra estratègia, a més,

està plenament en consonància amb el P la de reactivació

aprovat pel Govern i p er aquesta mateixa cambra. Passa per

retornar l’At enció Primària a un lloc protagonista dins la sanitat

balear, com un dels eixos principals d’atenció al ciut adà,

accessible i resolutiva. 

Els professionals d’Atenció Primària han de ser autèntics

agents de salut de la població. Per això, des del primer moment

vàrem començar a treballar amb una estratègia de reactivació

d’Atenció Primària a desenvolupar en els  fut urs  anys que havia

de constar inevitablement d’un increment de p ressupost

important; d’un increment en el nombre de professionals, tot i

la greu dificultat existent per la reducció de formació que abans

els he comentat; d’na recuperació de drets laborals i sobretot

una estabilitat de les plantilles; retornar a les oposicions de les

diferent s  cat egories  p rofessionals; d’un increment dels

p rofessionals en formació, com a garantia de futur; d’un nou

model d’atenció que ens permetés dona resposta a les

necessitats de la població; d’un increment de tecnologia per

fer-la mes resolutiva; i d’una millora de les infraestructures.

És molt important la feina de treball en equip i des del 2015

s’ha es t ablert  un model de gestió participat amb els

professionals dels diferents centres de salut. 

Pel que fa l’increment de pressupost, com els deia, el

pressupost global del Servei de Salut ha passat de 1.295 milions

d’euros a l’any 2014 a 1.894 milions d’euros el 2021, és un

increment del 68,3%, la qual cosa demostra l’aposta d’aquest

govern per la sanitat pública.

A l’any 2016 el pressupost d’Atenció Primària ja s’havia

incrementat en 10,2 milions. Any rera any aquesta xifra s’ha

incrementat, fins arribar a l’any 2020 als 411,9 milions d’euros

per a Atenció Primària; és a dir,  100 milions d’euros més del

pressupost del 2014. En 6 anys, per tant, el p ressupost ha

crescut aquests 100 milions d’euros. I vull també agrair aquí a

tots els partits que han donat suport als pressuposts de Salut,

que ens ha permès gaudir d’aquests increments. D’ells,

d’aquests 100 milions d’euros, 54,2 milions d’euros han estat

d’increment en capítol 1, és a dir, en personal. En aquests

moment s la despesa per persona a les nostres illes és de 1.512

euros, quasi 300 euros més persona que a l’any 2015 i ja ens

trobam en la mitjana de l’Estat espanyol.

Pel que fa al nombre de professionals, del 2.890

p rofess ionals que hi havia el 2014, ara són 3.495, com veuen

una situació ben diferent. Però és que són 605 professionals

més d’Atenció Primària, no han tengut en aquest període de

temps les nostres illes un increment poblacional que justifiqui

aques t  increment de personal. Seguint amb l’anècdota que els

comentava abans , els he recordat, que els he dit que abans eren
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2 metges, 1 p ediat re i 2 infermeres, en aquests moments ja són

4 metges, 4 infermeres , és  a dir, just el doble, sense que s’hagi

produït cap increment de població a Bahía Grande, que és on jo

feia feina.

Pel que fa als drets, en el cap ít ol de recuperació de drets jo

no m’hi estendré, perquè sé que en aquesta Comissió de Salut

se n’ha p arlat  altres vegades, però sí que vull esmentar una

situació que es va plantejar aquells anys fatídics, on fins i tot

es va fer desaparèixer, afortunadament per poc temps, la

Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i es van adscriure tots

els professionals als sectors hospitalaris de l’illa. Doncs bé, ara

tornen es t ar adscrits a la gerència i no als sectors hospitalaris

corresponents i això, que a algú li semblarà poca cosa, té un

valor molt important per a tots aquests professionals, que

tornen ser professionals d’Atenció Primària de Mallorca, una

condició que no haurien d’haver perdut mai.

Un alt re factor important quant a drets professionals al que

sí m’hi vull referir, és  el de l’estabilitat laboral. Per aquest motiu

vàrem iniciar un pla d’es t abilitat, que en el cas de l’Atenció

Primària ja ha desenvolupat una primera oposició de metges de

família que ja està resolta i en aquests moments es t à convocada

la segona, a punt de resoldre també la d’infermeres i la

d’auxiliars d’infermeria i resolta també la de pediatres d’At enció

Primària.

Era necessari reactivar la carrera professional, permetre els

mòduls de guàrdies que no s’havien t engut mai a Atenció

Primària, apujar l’hora de guàrdia, pagar a les embarassades pel

que no poden fer a causa del seu embaràs, pagar el dinar per als

professionals de guàrdia, que fins i tot això s’havia suprimit en

aquells períodes.

Els he coment at  abans que és molt important el nombre de

professionals en formació, especialment pel que fa a metges de

família, pediatres i infermeres. Només incrementant el nombre

de professionals en formació podrem arribar a un moment en

què disposem del nombre de professionals  necessaris, tenint

en compte els increments de població, les jubilacions que es

produeixen, així com les noves necessitats i tenint en compte

també que els metges de família donen també cobertura a

places d’urgències  hospitalàries, o equips domiciliaris entre

d’altres.

Aquest extraordinari esforç dels darrers anys per

incrementar el nombre d’unitats docents i les places  de

residents han donat resultat. A l’any 2015 es  varen oferir 32

places de metge de família i comunitària, 4 d’infermera de família

i 8 places  de pediatre. A l’any 2020 s’han ofert 73 places de

metges de família, 18 d’infermera familiar i comunitària, 12 de

metges pediatres i 6 d’infermeres pediatres. És un aspecte

importantíss im p er cobrir les necessitats actuals, però sobretot

les de futur. Aques t a mesura permetrà formar més personal

sanitari per lluitar contra la manca de profess ionals que afecta

l’atenció primària en els darrers anys.

Com deia abans, el nostre projecte d’atenció primària passa

per fer-la més resolutiva i accessible, per això una de les

apostes clares d’aquesta estratègia és dotar dels recursos

tecnològics necessaris per ser més resolutius.

En aquests moments tots els centres de salut disposen

d’equips d’ecografia, s ’ha iniciat la seva implantació també a

les unitats bàsiques  de salut .  Per això s’han format

especialistes a tots els centres de salut, s’ha fet una inversió de

70 ecògrafs més 52 ecògrafs portàtils. Dins aques ta línia s’està

desenvolupant tot un ambiciós p la de formació per a metges de

família en ecografia clínica, es compta amb una unitat

professional i una aula p ermanent  d’ecografia dedicada

específicament a aquest tema.

Aques ta fita, perquè se’n facin una idea, ens ha permès

assolir èxits tan importants  en aquests moments de pandèmia

com, per exemple, diagnosticar i controlar pneumònies per

COVID al domicili del pacient i decidir l’ingrés o no en funció

del resultat d’aquesta ecografia.

Un capít ol important és el desenvolupament del sistema

d’informació d’atenció primària, l’eSIAP. Es tracta d’una eina

imprescindible per poder desenvolupar una millor organit z ació

del treball. Doncs bé, l’eSIAP està en condicions en aquests

moments de tornar informació als  professionals i passa de ser

fins a l’any 2015 un simple instrument de recollida de dades a

ser actualment un gestor d’informació en feedback. 

Un exemple d’aques t  avanç són els llistats de pacients per

patologies i proves fetes  que l’eSIAP por tornar als

professionals i permet que aquests amb una simple ullada

puguin conèixer la situació de les persones adscrit es  a la seva

agenda, així com gestionar-la.

Aquest desenvolupament s’ha d’entendre junt amb el

desenvolupament d’altres eines molt importants com per

exemp le l’anell radiològic, que permet veure qualsevol

exploració radiològica feta a qualsevol hospital de les nostres

illes des de qualsevol consulta de primària, per p et it a que sigui;

el mateix amb l’electrocardiografia, que t ambé permet des de

qualsevol consulta consultar qualsevol electrocardiograma fet;

el gestor de peticions, que permet  sol·licitar interconsulta i, el

que és més important, veure l’estat d’aquesta interconsulta,

veure si s ’ha fet o no s’ha fet i veure fins i tot el resultat

d’aquesta interconsulta en qualsevol moment i de manera àgil

i des de qualsevol consulta.

I no podem oblidar altres incorporacions tecnològiques com

són els  ret inògrafs, que permeten observar el fons d’ull amb

complicacions freqüents que té la diabetis; els dermatoscops,

que permeten discriminar lesions benignes o malignes també

amb molta més cura; la t eleconsulta dermatològica; els

espiròmetres digitals el result at  dels quals van directament a la

mateixa història clínica i facilita en gran mesura la tasca.

La renovació d’equips informàtics amb la incorporació

d’eines de telecomunicació i el Software Office 365, actualment

en fase d’implantació, que poss ibilit aran interconsultes...,

possibilitaran no, ja possibiliten interconsultes professional-

p rofessional o professional-pacient, a més  de sess ions

clíniques conjuntes entre professionals del mat eix àmbit de
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l’atenció primària com entre nivells en temps real, això fa molt

poc temps semblava un somni i ara és una realitat.

Veníem també d’uns anys en què la invers ió tant en

reformes com en nous centres per a atenció primària havia estat

nul·la, tant és així que l’escassa partida d’inversions s’havia

repartit entre els diferents hosp it als i s’havia assignat un grapat

de centres a cadascun dels hospitals. Afortunadament això

avui està reconvertit i disposam d’un pla d’infraestructures per

millorar tots aquells centres que han quedat obsolets.

Aquest pla del que ja s’ha inaugurat una primera unitat

bàsica de salut, la de Calonge, i el primer de centre de salut a

Eivissa, el nou centre de salut de Can Misses, com deia

contempla en primera fase la licitació de les obres  i inici de

construcció enguany, perquè ja estan tots els projectes fets,

enguany, de cinc centres de salut, Bons Aires a Palma amb

SUAP propi, Son Ferriol, Artà, Pollença, Trencadors, i quatre

unitats bàsiques de salut, Santa Margalida, Consell, Sant Joan

i Montuïri. Ja dic, aquests apunt de licitar i començar obres

enguany. Però és que, a més, plantejam ja la construcció de la

següent fase que són nou centres de salut i unit ats bàsiques,

entre ells el Centre de Salut  de Pere Garau una vegada que

l’Ajuntament de Palma ens ha pogut  cedir un solar a la zona

bàsica.

Molt  imp ortant també l’esforç desenvolupat aquests anys

en la renovació de cotxes d’at enció, alguns dels quals tenia

més de vint anys i són cot xes  d’atenció urgent, no?, i un total

de 33 cotxes nous que substitueixen els PAC mòbils i els cotxes

dels SUAP.

En aquesta nova atenció primària estàvem immersos, però

va arribar la COVID. Aquest darrer any hem hagut d’aprendre

a conviure amb una situació permanent de pandèmia que va

alterar aquest projecte d’atenció primària. El fet de continuar

mantenint  el doble circuit als centres de salut va provocar

inicialment que durant uns mesos es va haver de prescindir de

l’assignació de persones per facultatiu o infermera i actuar tot

l’equip per donar una resposta més adient. Es  varen haver de

suspendre els cupos com nosaltres deim col·loquialment.

És  evident que això va representar una pèrdua

d’accessibilitat per a la població acostumada fins aquell

moment a tenir el seu met ge de família i la seva infermera o el

seu pediatre. Aquest fet va crear malestar. Per això vull demanar

disculpes, p erò també estam convençuts que no hi havia

alternativa, va ser una mesura totalment necessària que va

evitar contagis a la població i als professionals sanitaris.

Sí vull des t acar, però, l’enorme esforç d’atenció primària per

tornar enrere aquesta situació i en pocs mesos es va recuperar

el sistema t radicional tot i conviure al mateix temps amb la

pandèmia.

En aquests moments aquesta situació està totalment

recup erada i tot i que encara es manté la necessitat de realit z ar

el filtre telefònic p er a la protecció dels professionals i de la

mateixa població que acudeix al centre.

L’atenció telemàt ica és part del futur, d’això no hi ha dubte,

però segur que no serà per la seva condició de filtre, com pugui

ser encara en aquests moments, sinó per resoldre problemes de

manera més senzilla i àgil. Això ja succeeix actualment.

Pensam que en pocs mesos quan es recuperi bona part  de

l’activitat habitual la població i els usuaris s’adonaran dels

avantatges que suposen aquests  nous sistemes d’atenció

donat que en definitiva el que p erseguim és que l’accés sigui

més senzill, còmode i àgil per a la població.

Desenvolupar l’atenció telefònica va condicionar també al

principi de la pandèmia la saturació de les línies telefòniques

que hem pal·liat amb la compra de múltiples, multitud de

telèfons mòbils, estic parlant de més de 600 telèfons mòbils per

a cridades de sortida als centres  de salut i amb l’increment

també les línies telefòniques d’entrada als  centres i la

incorp oració de més auxiliars administratius per poder donar

resposta a totes aquestes cridades.

A més és  imp ortant també aquí destacar la creació de la

Central de Coordinació COVID d’atenció primària precisament

per donar resposta a aquestes demandes que s’ha complet ant

com els deia abans amb la creació del telèfons EduCOVID i

InfoCOVID i més recentment InfoVacunas COVID. Com vostès

poden imaginar darrere cadascun d’aquests telèfons hi ha un

equip d’entre vint i cinquanta persones per donar resp osta tots

els dies de l’any a qualsevol hora.

A llarg termini ja treballam en solucions més adients,

trucades  de sortida per centraleta única o, millor encara,

directament per les  IP dels ordinadors amb equips de telefonia

per als  p rofessionals que faciliten la feina. En definitiva,

modernització de les  centraletes de telefonia i la línia general

d’atenció primària.

També hi ha hagut lloc durant aquesta pandèmia per

reinventar-se i formar un equips de rastreig a la Central de

Coordinació. Mai no havíem rastrejat a atenció primària, d’això,

tampoc no ens n’hem d’oblidar, vull dir ara sembla que sigui

una feina que hem fet tota la vida, això no s’havia fet mai.

Actualment  hi ha més de 400 treballadors dels quals 96 són

militars, també hem d’agrair a l’exèrcit la col·laboració en aquest

sentit, i entre tots els profess ionals que hi fan feina destaquen

majoritàriament el personal d’infermeria, p erò t ambé

telefonistes, tècnics amb cures auxiliars i personal mèdic.

Des de l’inici de la pandèmia el rastreig ha es t at  una de les

apost es  del Govern, així les Illes Balears han assolit una ràtio

d’un rastrejador p er cada 2.850 habitants molt per davall del

paràmetre d’un rastrejador per cada 5.000 habitant s  que

recomana l’Organització Mundial de la Salut.

Els casos rastrejat s  fins  avui han estat 29.446 a més de

130.000 contactes estrets. Del total acumulat  de contactes

estrets, 30.162 s’han confirmat  com a casos positius fixau-vos

en la importància de rast rejar. La darrera setmana s’han rastrejat

196 casos i 972 contactes estrets. La central de coordinació

COVID-19 també coordina els cribratges poblacionals, prop

d’una vintena amb més de 50.000 persones cribrades i
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col·labora amb el Servei de Salut en el seguiment de la població

vulnerable: residències i centres de persones amb discapacitat.

I com deia a l’inici de la meva compareixença Atenció

primària t é un paper primordial al Pla de vacunació de les Illes

Balears, l’ha de tenir perquè té experiència sobrada en

camp anyes de vacunació tot i que aquesta campanya és molt

més complexa pel volum de població, perquè s’utilitzen

vacunes diferents, perquè cada una té les seves pròpies

característiques de conservació, etc. Només un exemple: ara

vacunam els majors de 80 anys, fins i tot tenim p ersones de 102

anys. Els equip s d’infermeria han d’elaborar els llistats de

població, agrup ar-los en domicilis de sis per la gent que no es

pot desplaçar i fer-ne la vacunació dels sis domicilis a peu

p erquè -com saben- la vacuna de Pfizer no pot estar sotmesa a

les vibracions que proporciona un vehicle. Els cont aquestes

anècdotes perquè afegeixen una complicació.

Des del Servei i la Conselleria de Salut, així com des del

p rop i Govern, el nostre màxim i sincer reconeixement a tots els

professionals d’Atenció primària i les gràcies per la seva

entrega i implicació.

El nou model d’atenció que plantejam neix de la reflexió de

tots els implicats liderats pels diferents equips de les diferents

gerències d’Atenció primària i on participen professionals

assistencials i també usuaris dels nostres  cent res de salut. Cal

destacar que el model que volem no és  estàtic sinó dinàmic i

contínuament s’ha d’estar a l’aguait per adaptar-nos a les

necessitats actuals del món, el canvi és cons tant i en això la

pandèmia ens ha servit d’exemple claríssim.

En el context que els he descrit de dèficit de professionals

que encara durarà uns anys tenim l’obligació de continuar

donant resposta a les necessitats i de resoldre el 90% de

problemes de salut des d’atenció primària per això el meu equip

i jo ja ens  vàrem plantejar al  principi una sèrie de preguntes:

ens podem organitzar d’una altra manera més satisfactòria i més

eficient? De quines eines hauríem de disposar per poder-ho fer

efectiu? L’Organització Mundial de la Salut té clar que el

desenvolupament de sistemes d’atenció més integrats i centrats

en la persona i sistemes de salut amb una atenció primària forta

són necessaris per a la salut, p erò considera imprescindible

comptar amb la participació efectiva de les persones. Com

podem aconseguir aquesta participació?

El canvi organitzatiu en el qual estàvem immersos -i que en

molts aspectes la COVID ens ha accelerat de manera

considerable i en d’altres ens ha frenat- passa per plantejar

canvis a tots els estaments. Es  t racta d’aprofundir, d’aprofitar

el ple desenvolupament de tots els rols professionals i assolir

que arribin al seu màxim sostre competencial en començar pels

serveis d’admissió que realment han de ser els vertaders agents

administratius de la població adscrita. 

Els serveis d’admissió poden resoldre problemes de salut

que arriben als centres de salut: introduir la figura dels tècnics

en cures auxiliars d’infermeria que poden desenvolupar tasques

pròpies de la seva categoria i que fins ara eren minoritaris en els

centres de salut; fer possible que les infermeres desenvolupin

totalment  t otes aquelles funcions per a les quals s’han format,

durant 4 anys les  graduades i 6 anys les infermeres

especialistes; dotar de temps i t ecnologia als metges de família

i pediatres per poder desenvolupar també plenament la seva

especialitat de manera comp leta; potenciar la figura d’altres

professions, farmacèutics, odontòlegs, higienistes, psicòlegs,

treballadors socials, fisioterapeutes, comares; i en un futur

pròxim valoram la possibilitat de la incorporació als centres de

salut d’altres professionals, com puguin ser metges d’altres

especialitats, dietistes, podòlegs, educadors físics. Volem per

Atenció primària oferir un equip  multidisciplinari que tengui al

pacient com a centre brindant una visió biopsicosocial i

comunitària que només es pot tenir formant part de la mateixa

xarxa comunitària i comptant amb la participació de la comunitat

que atenem.

Aquest canvi de model va de la mà del desenvolupament de

l’estratègia d’atenció a la cronicitat, que em consta que en

aquest a comissió de salut també se n’ha parlat en qualque

moment i on la nostra comunitat autònoma és pionera també en

tot el territori espanyol i on, precisament, atenció primària té un

paper fonamental. Tota l’es tratègia pivota bàsicament sobre

aquest nivell assistencial i en aquest cas  he de dir que la

implantació de les infermeres gestores de casos  ha estat una

passa molt important en la millora de la coordinació ass istencial

i en aconseguir una millora en l’atenció que reben els nostres

pacients més vulnerables de la societat.

En definitiva, una aposta per una At enció primària moderna

i resolutiva tot i que no se’ls ha d’escapar que aquests canvis

que els he anomenat  n’hi ha qualcuns que són de molt de calat

i que per tant necessiten temps i que és vera que qualcun d’ells

s’ha vist molt accelerat per la COVID però qualcun altre

necessita temps per madurar i per anar consolidant i molt de

consens per a la seva implantació.

Som conscients que no hem encertat del tot i reconeixem

que hi pot haver hagut errors però també estic segur que hi ha

hagut encerts, molts d’encert s. Vull agrair una vegada més la

feina a tots els professionals sanitaris i sociosanitaris de la

xarxa pública i privada, no hi ha paraules que puguin descriure

l’agraïment a tots i a cada un d’ells així com als propis

ciutadans.

Deman disculpes per les molèsties ocasionades, p els

maldecaps, perquè de vegades la població s’haurà sentit  poc

informada o es t aran farts -com hi estam nosaltres mateixos-

d’aquesta pandèmia, no?, i desanimats. És inevitable i jo crec

que a tots ens sap greu.

I a partir d’ara qued a la seva disposició per resoldre dubtes

i debatre amb tots vostès. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Fuster. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els

grups parlamentaris puguin recaptar formulacions, preguntes
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o observacions per a la qual cosa es demana a tots els

portaveus si podem continuar o si volen aturar.

Atès que podem continuar, per tal de formular preguntes ara

i les observacions intervendran els grups parlamentaris per a la

qual cosa deman al Sr. Fuster si vol cont es t ar globalment o

individualment les preguntes.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras): 

Contestaré globalment, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Així doncs, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes

Balears té la p araula la Sra. Pons, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputat s . Sr.

Fuster i equip , benvinguts i moltíssimes gràcies per haver

acudit a aquesta cita a la Comissió de Salut del Parlament de les

Illes Balears.

Sra. Presidenta, li demanaria que quan em quedin quatre

minuts m’avisàs si és possible per no passar-me del temps.

Nosaltres el 29 d’octubre vàrem sol·licitar aquesta

compareixença, per urgència, p erquè rebíem en aquells

moments denúncies reiterades i contínues de saturació i

col·lapse, imminent col·lapse ens deien, del servei d’atenció

primària per part dels  p rofessionals sanitaris, dels sindicats,

dels usuaris a conseqüència de la segona onada de la COVID-

19. Per aquest motiu vàrem trobar que la seva p resència en

aquesta cambra era absolutament imprescindible i per tant li

agraïm que comparegui avui. És vera que la realitat d’aquell

moment  no és la mateixa que tenim avui, és vera que les coses

han canviat, que la vida fa molta via i en salut i en pandèmia

encara més, que les coses s’han capgirat devuit vegades per

amunt i per avall i que aprenem tots d’aquesta p andèmia i que

la situació està com deia virant en tot moment.

L’emergència sanitària provocada per la pandèmia ha tensat

fins a l’extrem, pensam, el nost re sistema sanitari que ha

requerit el màxim esforç per part dels seus professionals, els

metges d’atenció primària han sofert com la resta de companys

de serveis hospitalaris i extrahospitalaris una sobrecàrrega

física i emocional que nosaltres volem reconèixer aquí. No

estarem mai suficientment agraïts a tots els professionals  i a

tots aquells que han tengut cura de nosaltres i fins i tot agrair

també a tota la ciutadania perquè la part bona d’aquest

pandèmia és que la immensa majoria han volgut tenir cura uns

dels altres. 

Li faré preguntes molt concretes perquè el temps és limitat

i en tenia apuntades un caramull i ara me’n venen més així que

dispararé directament, perquè vostè m’ho pugui contar.

Ens  ha parlat en aquesta compareixença de tot el que s’ha

fet en inversió, un increment  global, unes màquines

meravelloses que són capaces de fer una diagnosi, per exemple

una pneumònia a domicili, ens ha parlat de tots aquells  avenços

i aquelles inversions en global. El que passa és que a nosaltres

ens agrada també mirar el petit, el petit són les unitats bàsiques

de salut, algunes que han estat tancades.

La Sra. Patricia Gómez consellera de Salut ja ens va explicar

que hi havia d’haver un doble circuit respiratori i no respirat ori

però el que és cert és que t ots tenim dret a anar al metge,

absolutament tots , i hi havia moltes de les persones avesades

a visitar el seu metge de família que no podien o que se

n’havien d’anar a un altre municipi amb totes les dificultats que

això comporta. Voldríem saber si a hores  d’ara estan totes

obertes i quina és la mancança que tenim en aques t  sentit i

quina és la mancança que s’ha tengut en aquest sentit.

Nosaltres hem mirat molt per les unitats bàsiques, hem

presentat iniciatives , p erò la veritat és que no hem quedat gaire

satisfets de les respost es  mèdiques tot i que en comprenem la

dificultat. 

Ens podria dir que a hores d’ara s’està donant  un servei de

qualit at  a l’usuari? Ha dit que es donava un tant per cent molt

elevat del servei d’atenció primària però és cert també que ens

fa la sensació que són moltes  les  patologies que han quedat

enrere a l’hora de tenir l’atenció mèdica que han de tenir. És a

dir entenem que en un moment de pandèmia que no havia de

durar un any -i el que durarà, esperem que faci via a acabar-se-

però clar, hi ha patologies que necessiten atenció mèdica i

creim que n’hi ha moltes que han quedat enrere t ot  i que vostès

no ho volen, això és un fet. Així és que m’agradaria saber on és

que el sistema sanitari ha patit més i si s’ha romp ut  p er qualque

banda amb relació a aquesta atenció. 

No parlaré de passat perquè -com deia- tot fa via i nosaltres

no tenim molt  de temps tampoc per intervenir, però sí que li

faria una sèrie de preguntes que tenen a veure amb aquesta

pandèmia. Me n’aniré direct ament als apunts d’avui, perquè el

guió que havia preparat ja el trob passat de moda. 

Bé, dir-li que ens alegram de les xifres que han baixat en

aquests moments. Ens agradaria que això fos així, volem

reconèixer l’esforç. Creim que s’han comesos errors, però crec

que qualsevol govern els  hagués comesos. Vostè ens ha dit

“estam preparats per posar vacunes, 120.000 a la setmana”.

Però les podrem posar, les 120.000 a la setmana? És la pregunta

del milió. Que depenem de tants de factors externs que volem

saber s i vostès tenen un càlcul aproximat de quan aquestes

120.000 a la setmana es podran posar. 

Llavors m’agradaria que ens parlàs... Ha dit vostè “aquestes

innovacions que han arribat  per quedar-se”, a què es referia

exactament si m’ho pot explicar. 

Les  soques noves. Tenim entès que en tenim de tot color ja

a Balears. És a dir ja no és que tenguem la britànica, la brasilera

i qualcuna més és que crec que ja en tenim de tot color.

M’agradaria saber quines són les que ara mateix més els
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preocupen i quines  són resistents a les vacunes que estan per

arribar o que ja han arribat. 

De la vacunació irregular. Li he sentit explicar als mitjans  de

comunicació en moltes  ocasions però és ver que vostè ens diu

una cosa, la presidenta en va dir una altra -potser va tenir un

mal dia- i la consellera de Salut en va dir una altra així és que,

p er favor, hi ha hagut vacunació irregular o no n’hi ha haguda?

I si no, ens ho torni a explicar com si fóssim nins petits perquè

no ho acabam d’entendre aquesta explicació que han donat. 

Encara crec que havien dit que pel que fa a les vacunes

t enien previst guardar, o sigui, tenir una reserva zero perquè ara

ja estava garantida l’arribada de vacunes, però avui l’he sentit

dir a vostè o a la directora general que ha comparegut amb

vostè davant dels mitjans de comunicació, que es posava el

80% o s’havia p osat  un 85%, però que així i tot se’n guarda una

mica perquè arriba el dilluns o dimarts pel tall aquest que hi ha

d’haver..., bé és reserva zero o no és  reserva zero? I a veure si

avançarem amb més velocitat a partir de finals d’aquest mes. 

Pel que fa a la situació laboral dels treballadors, vostè ja ens

ha dit els esforços que han fet nosaltres els podem comprendre.

Estam absolutament d’acord que aquesta pandèmia ens ha

deixat clara una lliçó que si no l’aprenem és per pegar-nos una

pallissa -i perdoni el llenguatge col·loquial- que és que s’ha de

blindar la sanitat pública, és  a dir no es poden fer retallades en

sanitat pública i aquí hem tengut exemples trists sobre aquesta

situació. Esperem que aprenguem i que això no es torni a

repetir. 

Però, per exemple...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Pons, li resten quatre minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Ui! Gràcies, Sra. Pres identa. Què passa amb la pujada

salarial dels  p rofessionals sanitaris? Hi ha hagut negociacions.

La pujada salarial que s’havia promès sé que, bé, estan en

stand by però com està. 

Què passa amb la bonificació COVID que l'altre dia la

consellera va anunciar que faria. Què passa amb els

treballadors d’El Carme que estaven tan enfadats perquè vostès

els havien canviat de lloc en un moment de pandèmia. 

Mesures restrictives. La presidenta va dir “ nosaltres farem

una desescalada lenta i serem molt  ràpids a tornar a tancar si la

situació ve maldada”. Vostès esperen una quarta onada?

Tal vegada faig preguntes que s’escapen una mica de

l’àmbit però vostè ja em dirà al que em pot contestar o no però

és allò que crec que més ens interessa. 

Metges de família, aquesta nova atenció telefònica haurà

estat necessària, però als pacients no els agrada, volen parlar

amb el metge perquè és el seu amic, el seu confident, és tot allò

que vostè sap que és  un metge de família. I llavors per què no

es fan p roves per donar d’alta a una persona que ha tengut

COVID, perquè s í se’ls fa als metges però no als usuaris? A

una padrina que ha tengut el virus li diuen “ja es t à bé? Idò han

passat quinze dies? Ja està”, llavors diu “he de cuidar els net s

i no sé com ho he de fer”. Nosaltres vàrem preparar aquí o

vàrem presentar una proposició no de llei que va ser rebutjada

però que nosaltres proposàvem fer la prova diagnòstica per

poder donar l’alta. 

I de moment res  més. Sí, una cosa més, Sra. Presidenta.

M’ha agradat molt aquesta nova concepció de sistema sanitari

que m’ha dit, el veig com un concepte integral. Ens agrada

però, clar, crec que efectivament és molt ambiciós sobretot pel

que fa a figures d’altres professionals, un educador físic...

Entenem que treballen per una banda medicina preventiva i per

l’altra amb at enció a la cronicitat que seria a la llarga també

rendible -suposam- per al sistema sanitari. Si ens pot perfilar

una mica més aquest concepte i quan el veurem si és que el

veuran els nostres ulls. 

Gràcies. 

Quin temps em quedarà? Cap?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Llavors tens un segon torn de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Ah, beníssim.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No se suma, eh? No és interactiu, això només passa a les

interactives. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Moltíssimes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Venga. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.

Marí per un temps de deu minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, diputades i diputats. En

primer lloc m’agradaria agrair i donar la benvinguda al Sr. Fus t er

i a l’equip que avui l’acompanya. Des del Grup Popular ens

sumam al record de les víct imes i de les persones que han patit

i que pateixen aquesta malaltia o les nefas t es  conseqüències

socials i econòmiques de la pandèmia així com agrair també

l’ext raordinària labor de tots els professionals sanitaris

d’aquestes illes.

Als darrers mesos han es tat diverses les notícies

relacionades amb la gestió del Servei de Salut de les Illes
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Balears, notícies que han posat en dubte l’eficiència i l’eficàcia

de moltes de les mesures i les  p olítiques que desenvolupen per

fer front a la pandèmia que vivim des de fa gairebé un any. 

Ja ho vàrem comentar fa un parell de setmanes  al Sr.

Palomino que també ens acompanya avui, però avui toca

recordar-ho: no podem oblidar les  dures  imat ges  de

professionals sanitaris protegint-se amb bosses de fems, les

denúncies  p er les restriccions de material de protecció a metges

i a infermeres durant la primera onada de contagis i la

desesperació del personal de la sanitat pública de Balears per

no comptar amb els mitjans necessaris per fer front al virus. 

I ment re tot això passava -mentre no hi havia mascaretes  o

EPI- hem de recordar que el Govern d’Armengol acusava els

sanitaris de contagiar-se fora dels hospitals. La realitat que

varen viure els sanitaris d’aquestes illes va ser totalment

op osada a la que varen descriure la consellera de Salut ,  la

directora general de Salut Pública, el Sr. Palomino o vostè

mateix en el seu moment. 

Menysprearen als professionals sanitaris fent gala de la

gestió de compres i de les  decisions que prenien, en alguna

ocasió errades. Ens  agradaria que ens digués si considera que

els sanit aris  sempre i en tot moment des de fa un any han

tengut el material suficient per p rotegir-se o si alguna vegada

no en tengueren prou. 

Quant a la part de personal del Servei de Salut ,  com a

Director General del Servei de Salut de les Illes Balears, hi ha

una sèrie de temes que des del Partit Popular consideram

fonamentals i ens agradaria que ens  exp licàs. Per quin motiu

hem estat l’única comunitat aut ònoma que ha retallat el 2% del

salari del personal? El 2% dels complements autonòmics dels

sanitaris l’any que més sacrificis han hagut  de p atir i comptant

amb el pressupost més elevat de la història.

Segons un informe del M inisteri de Política Territorial del

2016 al 2019 es  van perdre 1.240 professionals -també li vaig

demanar al Sr. Palomino, però va quedar per contestar aquesta

pregunta-, es  van perdre 1.240 professionals d’institucions

sanitàries a Balears, com ho justifica segons aquest informe

que publica el ministeri. 

Per una altra banda és evident que patim des de fa anys una

fuga de sanitaris per les condicions precàries que s’ofereixen

en aquesta comunitat autònoma especialment a Eivissa i

Formentera. Són contínues les notícies per part -amb

denúncies- p er part dels sanitaris reclamant millores. Considera

que establir mesures fidelitzadores com ara l’equiparació de la

indemnització per residència amb Canàries  ajudaria a fer més

atractiva la nostra comunitat i la nostra sanit at pública per als

sanitaris? I té previst equip arar aqueixa indemnització per

residència durant el que resta de legislatura? Té previst algun

pla de contractació per incrementar les plant illes d’Atenció

primària?

Per una altra banda sobre la campanya de vacunació contra

la COVID, considera que tenim a Balears mit jans  tècnics i

humans suficients i disponibles per poder administrar 11.500

dos is  diàries? Quines dates maneja per tenir el 70% de la

població de Balears vacunada?

Per una altra banda, quant a l’escàndol que hem viscut les

darreres setmanes  per la vacunació dels càrrecs polítics

socialistes, saltant-se el protocol nacional, li agrairíem que fos

transparent i sincer. Ens pot dir qui va ordenar o autoritzar la

vacunació dels alts càrrecs? Va ser vostè?, ho dic perquè el

passat 4 de març afirmava i defensava a Diario de Mallorca la

vacunació dels polítics saltant-se el prot ocol, deia que

“volveríamos a actuar exactamente igual”. Quin protocol se

segueix actualment amb les dosis sobrants? La setmana

passada va assegurar també als mitjans de comunicació que hi

ha casos de persones que s’estan vacunant saltant-se el

protocol. Té previst p rendre alguna mesura de control o

permetrà que els que incomp leixen segueixen sent els més

beneficiats d’aquest pla de vacunació?

Sobre el telèfon Infovacuna COVID, que comentàvem, el

mitjà Ultima Hora publicava aquest diumenge passat una

conversa entre una persona i Vacuna COVID, li llegiré. “Buenos

días , estoy en la franja de edad de los 60 a los 70 años .

¿Podría saber más o menos cuándo me vacunarán? Imposible,

depende de cómo y cuándo vayan llegando las vacunas, ya se

le avisará. Usted esté atento. Pero tendrá una idea

aproximada. No hay fechas seguras, la llegada de las dosis

decidirá. Otra cosa, soy hipertenso crónico y tomo dos

pastillas cada día. ¿Es éste un motivo para adelantarme la

vacuna? No, ni aunque tomase cuatro pastillas diarias, ese

no es motiv o para adelantar nada. Yo tengo más de 50 años

y también soy hipertenso, se nos vacunará cuando nos toque

por orden de edad, veremos cuándo”. Y esa fue la información

de salud, nada, cero, cero patatero, ni pajolera idea”.

No sé si la informació que realment s’ofereix als ciutadans

de les Illes Balears és la que ens mereixem. Ens p odria informar

de quan té previst vacunar també el p ersonal de les guarderies

0-3 privades? Per quin motiu han discriminat personal públic i

privat, o fins i tot si ens pot explicar per quin mot iu a escoletes

de 0-3, la majoria d’educadores estan vacunades, però no així

les majors de 55 anys.

És evident que el Pla de vacunació és el pla més important

de les  darreres dècades, és fonamental i vital que funcioni.

Desgraciadament els resultats de les  darreres  setmanes

demostra que la campanya no funciona com hauria de

funcionar. Balears vacuna un 50% meny s que la mitjana

espanyola, per quin motiu? Per què aquesta lentitud en

l’administració de les dosis?

Han anunciat recentment que iniciaran la campanya de

vacunació massiva a Inca i Manacor el proper dilluns. Quan

tenen previst fer-ho a Eivissa, Menorca i Formentera? Ens pot

aclarir per quin motiu a Mallorca tenen vacunat s  grups que a

Eivissa no? Per exemple, a Mallorca ja han vacunat els

professionals  de l’Oficina de la Dona, a Eivissa no, per què? A

Eivissa encara hi ha residències de salut mental,  concretament

pisos de (...) sense vacunar, a Mallorca estan tots vacunats. El

servei d’atenció domiciliària a Mallorca tot vacunat, a Eivissa
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falta el servei d’atenció domiciliària DomusVi per quin motiu?

Per quin motiu es discrimina així la resta d’illes. 

Finalment, ens pot informar quan té previst reprendre

l’activitat presencial de l’Atenció Primària o si té un pla de

desescalada per a l’assistència sanitària, l’Atenció Primària,

com també fan per al sector privat?

Els professionals reclamen que es  des tini entre un 20 i un

25% del pressupost sanitari a l’At enció Primària i vostè parla

d’imp ortant esforç, però hi destina un 8% del total, 155 de

1.933. Per tant, els arguments que ofereix són uns  i les xifres el

contradiuen. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Unidas

Podemos. Té la paraula la Sra. Martín per un temps de deu

minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Donar la benvinguda en primer lloc al

Sr. Fuster i a l’equip que avui l’acomp anya. Agraïm, com no pot

ser d’altra manera, la compareixença per donar resposta a les

diferents inquietuds i preguntes dels grups parlamentaris.

La veritat és que sentint-lo a ell i sentint les preguntes del

Grup Popular, sembla que hi hagi dues realitats paral·leles,

tendrà l’oport unit at de poder respondre i posar en context les

diferents qüestions. La veritat és que ha arribat una pandèmia,

ha hagut d’arribar una pandèmia perquè s’entengui el rol

cabdal que té per al sistema sanit ari l’Atenció Primària i que hi

hagi aquest reconeixement per part de la població d’una feina

que fins ara havia estat més bé silenciada i que es duia a terme

en aquest context d’interacció entre professional sanitari i

individu o a nivell comunitari. 

Des del nostre grup volem agrair a tot el personal d’Atenció

Primària de les nostres illes realment la tasca, l’es forç i la

implicació que ha tengut en tot moment, malgrat totes les

dificultats que ha sup osat i els reptes que ha suposat aquesta

pandèmia. I també agrair,  com no pot ser d’altra manera, el seu

esforç perquè quan s’han fet retallades en salut, Atenció

Primària és sempre la que se n’ha duit  la pitjor part. S’han

retallat horaris, s’han acomiadat professionals, s’han tancat i

no s’han amp liat  centres. I això ha estat una autèntica vergonya

de la nostra història com a comunitat autònoma.

Avui mateix comença una vaga indefinida a l’Atenció

Primària a la Comunitat de Madrid, governada ja sabem per qui,

que no li deu imp ortar molt governar perquè acaba de convocar

unes eleccions anticipades, sense tenir en compte que estam

enmig d’una pandèmia, en un procés  de vacunació i amb unes

necessitats reals de pacient s , de persones, comunitats i

professionals.

A la seva compareixença, el Sr. Palomino fa unes setmanes

ens va parlar del cost, d’una qüestió que per a nosaltres és

importantíss ima, del cost d’allò que no hem fet, d’aquelles

situacions que no hem p ogut  atendre en temps i forma a causa

de la pandèmia, de la reorganit zació amb doble circuit, de la

p roblemàtica que ha anat sorgint a la nostra comunit at

autònoma, ben igual que a altres. Li volia demanar, Sr. Fuster,

en aquests moments quin temps d’espera tenim per a la primera

atenció, tant de metges com d’infermeres, en els cent res de

salut de la nostra comunitat, perquè vos t è ha parlat

d’accessibilitat i per a aquesta accessibilitat necessitam saber

si realment les portes estan obertes, s i realment aquesta atenció

t elefònica s’està fent de manera àgil i eficient, que és  el

realment important.

És imprescindible destacar la inversió en augment de

recursos humans i en millora de centres, que vostè ja ha fet a la

seva intervenció i que nosalt res  des tacam de manera

absolutament positiva i d’aquí el suport que s’ha donat als

pressuposts any rere any, des que Podem té represent ació en

aquesta cambra parlamentària. 

La reorganització de l’act ivitat ha tengut com efecte la

dilació i en molts de casos  la dilació o la suspensió d’activitats

de promoció de salut comunitàries. S’estan mantenint les

consultes via telefònica o presencial, segons la situació, tant

metges, infermeres , p s icòlegs , comares, etc., tots els

professionals, però sí que és cert que han patit aquest tipus

d’activitats comunitàries. Ens cons t a que algunes d’elles, com

puguin ser per exemple l’educació maternal, s’està fent on line

per via telemàtica, per part de les comares, però li volíem

demanar si tenen algun tipus de planificació en relació amb els

grups de suport de pacients crònics , o bé també dels grups que

es feien de cuidadores informals, que són uns col·lectius que

estan reclamant moltíssima ajuda i a causa de la p andèmia tenen

aquest tipus de mancances.

En relació amb l’equip multidisciplinar, que és un dels pilars

de l’Atenció Primària, ha parlat vostè de la incorporació

progressiva d’altres professionals a més dels que t enim ara i ha

fet una relació de diferents professions . Li volíem demanar en

relació específicament de la fisioteràpia comunitària, si hi ha

qualque tipus de pla, si tenen previst qualsevol tip us

d’iniciativa en aquest sentit, donat que la seva incorporació

podria prevenir i actuar de manera precoç en determinats tipus

de lesions que evitaria cronificació i amb això també, no només

millorar la qualitat de vida de les persones afectades, sinó

també una disminució de costos i una eficiència de la gestió

que es dóna.

I en relació amb els diferent s  centres, vostè ha fet una

relació de centres de salut i unitats bàsiques, volíem destacar

específicament el cas de Pere Garau, és un centre que fa molts

anys que està obsolet, amb deficiències es t ructurals, problemes

de goteres i de tot caire, volem agrair a l’Ajuntament de Palma

que hagi aportat aquest solar que feia tants d’anys que era

imprescindible i li volíem demanar si ens podria concretar una

mica més sobre el pla de creació d’aquest nou centre, és a dir,

més o manco quins terminis manegen.
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De la mateixa manera sobre el centre de Trencadors, que és

un centre que està a Llucmajor realment, a S’Arenal de

Llucmajor, però que té molta població de S’Arenal de Palma que

viu a prop, però que malgrat viure tan a prop s’ha de desp laçar

encara al PAC d’Escola Graduada i t ravessar mitja Palma.

Llavors, és una qüestió que ens preocupa perquè realment

p odria beneficiar persones que viuen allà, independentment

que estiguin empadronades a municipis diferents.

Una unitat bàsica que és molt petita, però bé, que també ens

importa és la del Port de Pollença, que també té unes

deficiències estructurals, té unes dificultats i també li volíem

demanar sobre t erminis , planificació o qualsevol altra

informació que ens pugui donar en aquest sentit. 

I ja acab. Hi ha diversos  t elèfons i nosaltres valoram molt

positivament la p osada en marxa de tots aquests que ha

comentat, des d’EDUCOVID, Infovacuna COVID, etc. Hem de

tenir en compte, però, que tenim col·lectius que no t enen accés

al telèfon, com puguin ser p er exemple les persones sordes o

que tenen qualsevol t ip us de dificultat acústica; quin tipus de

solucions -si n’hi ha- s’han previst perquè aques tes persones

no quedin fora i puguin tenir accés a informació que és

imprescindible per a la seva salut, com bé s’ha demostrat des

que funcionen aquests telèfons? Val a dir que són

professionals que tenen informació disponible, accessible, però

encara no he vist que tenguin cap bola de vidre per saber quan

arribaran les  vacunes ni quin tipus de persona es vacunarà tal

dia a tal hora.

En relació amb la vacunació, encara no hem sentit mai, cap

ni una de les vegades, que per part del Partit Popular es faci

esment a l’actuació de les farmacèut iques. Hi ha una limitació

molt clara...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martí, li he de dir que la intervenció és  cap a la persona

que ha vengut, no es pot fer..., és a dir, no és una qüestió entre

grups parlamentaris, és entre un membre del Govern, d’acord?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, faig referència a una afirmació que s’ha fet en relació amb

la vacunació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

..., però reorient la pregunta, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per favor, jo li ho agrairia. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

En relació amb les farmacèutiques, nosaltres valoram

positivament que la Comissió Europea hagi..., bé, amenaçat o

recollit a AstraZeneca que si no compleix no se li permetran

més exportacions. En aquests moments estan arribant -ens

podria dir, Sr. Fuster-, si est an arribant les dosis compromeses

o no per assolir aquest 70% de la població vacunada de les

nostres illes  en el temps que vostès tenien previst? Quines són

les dificultats que tenim?  S’estan incorporant noves com les de

Johnson & Johnson o unes altres? Es t am ja en aquest procés

d’ampliació del t ip us  de vacunes o de la marca de vacunes que

ens arriben a la nostra comunitat autònoma?

Amb referència -ja per acabar la darrera pregunta-, amb

referència al personal i als recursos humans li han fet diverses

preguntes en relació al 2%. Li volia demanar sobre el preu de

l’hora de guàrdia, si realment s’ha comp lit  el compromís de la

pujada que es va adquirir, si s’està abonant ja en aquests

moments o si hi ha o quins terminis tenen vostès p er abonar

realment aquest preu d’hora de guàrdia que va ser una

reclamació històrica per part de tots els professionals que es va

recollir i es va pactar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlament ari

Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez , per un temps de deu

minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. M olt bona tarda a tothom. Sr. Fuster, li

he d’agrair evidentment el fet que vostè hagi ampliat  informació

i no s’hagi cenyit exclusivament a la petició que un grup

parlamentari li ha fet que és envers l’Atenció Primària, la

previsió a curt i a mitjà termini, i que hagi parlat  ent re d’altres

coses d’un tema que és de molt interès de tots els  grups i de la

ciutadania que és el tema de l’estratègia de vacunació que ha

estat canviant.

La veritat és que vostè ha vengut acompanyat de tot un

grup de persones de l’equip del gabinet quasi semblant al

t it ular d’una conselleria, i això, tot i que no podem interactuar

amb ells, sí que li permet a vostè recollir moltes de les

p regunt es . Ho he dit molt es  vegades  a aques t es

compareixences, quan es contesta globalment  entenc que

s’agilita molt més, però no es pot contestar per capacitat,  no

per capacitat de capacitació, sinó per capacitat de volum a totes

les preguntes fetes. Per tant , p rocuraré anar a poc a poc a la

meva intervenció i, a més, recomanar que el seu equip tan

nombrós que ha vengut  avui a acompanyar-lo pugui agafant

notes, per ventura moltes es reiteraran, i no és perquè no pensi

que vostè contesti l’altre grup  que m’ha precedit, sinó perquè

crec que té més incidència, més importància pel que és aquesta

compareixença de vostè.
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Per t ant ,  miri, li he de dir..., a més vostè té, vostè no, la seva

titular que és qui ha de comp arèixer, té una interpel·lació feta

p er un grup parlamentari, en breu, per un tema d’Atenció

Primària, la qual cosa és curiosa, però ens dóna també t al volta

una oportunitat a aquest grup, però a tots nosalt res

d’assabentar-nos de moltes més coses.

Miri, aniré a un t ema que trob que és important i que cada

vegada el nostre grup  p arlamentari els apel·la a vostès perquè

crec que és important i crec que és important per reorientar la

seva actuació envers les intervencions que feim els grups

parlamentaris. Els grups parlament aris feim intervencions

precisament tant en preguntes escrites com iniciat ives o

compareixences per aportar-los  a vostès a més d’una crítica que

ens pertoca i legítima, tot l’estil que vulgui fer qualcú, per

traslladar-los una opinió o una altra persp ectiva que la

ciutadania ens trasllada a nosaltres. 

Vostè va fer unes declaracions l’altre dia a Ràdio Nacional

d’Espanya dient: “ya habrá tiempo para la autocrítica”, i a

més li va interessar a la periodista, va ser la periodista que li va

fer a vostè la pregunt a. L’autocrítica és un aprenentatge

continu, no s’ha d’esperar l’aut ocrítica, Sr. Fuster -nosaltres li

vàrem traslladar també a la tit ular de la conselleria-, és constant,

és un any de pandèmia. 

Evident ment vostès han definit que el criteri d’aquesta

situació que s ’ha donat aquest any és adaptació. S’ha parlat -

vostè ho ha dit- d’adaptació i a més s ’ent én perfectament, en

una situació de pandèmia no és previsible, no hi ha cap

pandèmia igual, però hi ha hagut disfuncions. Ha fet vostè una

altra manifestació important, no tan sols als mitjans de

comunicació sinó també s’ha traslladat aquí, que existeixen

disfuncions. Existeixen disfuncions en el mes de març que ho

vàrem manifestar quan la campanya feia t res mesos que havia

començat . Hi ha una declaració que ens preocupa i que tal volta

li feim una pregunt a implícita perquè ens pugui contestar:

“nosotros nos  enteramos de que resulta que en el hospital se

ha vacunado no sé quién, personas que piensan que es tán en

un grupo y quien lo debería de interpretar son personas y son

procesos muy complejos”.

Una comunitat aut ònoma que té un nombre reduïdíssim -

com moltes altres-, de vacunes, amb una inquietud important de

la ciutadania sobre aquest tema. Vostè ja hauria d’haver pres

mesures sobre aquest  tema i a més contundents. No li parl de

responsabilitat tan sols, que ja en p arlarem, li parl que no

succeeixi que vostè s’assabenti que arriba això a facultatius, a

sanitaris i que no hagi fet una correcció o ho hagi aturat. És a

dir, una respos t a ha de ser precisa: a vostè no li toca, vostè no

es vacunarà. Això és importantíssim. 

Sobre el relleu d’una persona de lliure designació,

coordinador de campanya de vacunació, entre d’altres

funcions, el Sr. Carlos Villafáfila. Evident ment el nostre grup,

sap vostè, ha demanat la seva dest it ució en el seu moment,

molt abans de ser subs t ituït per un tema de salut. Vostè sap

perfectament que hi ha un grup parlamentari que dóna sup ort

al Govern que va demanar el cessament per conducta impròpia

del càrrec i de la seva responsabilitat. Vostè diu que ha estat

substituït, i el va substituir bastant més tard del seu cessament,

que no li hem demanat només nosaltres, per una qüestió de

malaltia i que volverían a actuar exactamente igual. Té vostè

una oportunitat de reafirmar el que va dir o de reconèixer que va

ser un cessament  o que l’hagués cessat després que se li

hagués insistit per part dels grups parlamentaris. 

Els record a vostès, Sr. Fuster, que es va t irar enrere la

nostra proposta de subst it ució d’aquesta persona i de la

constitució d’una comissió d’investigació pel fet  que un grup

parlamentari considerava que havia estat ja cessat. Ho dic per

emprar les preguntes precises i les intervencions precises  dels

grups interessats en aquest tema per una qües t ió de

transparència, de bon govern i d’exemplaritat que pertoca,

sobretot per donar aquesta seguretat a la ciutadania que

s’actua amb total transparència. Dic transparència del Govern,

t ot  i que hi hagi una, dues o tres persones o les que siguin que

hagin actuat incorrectament, com nosaltres consideram.

Miri, ara preguntes  molt  més concretes. També va esmentar

que hi ha unes disfuncions a les dades, és a dir, per això

s’anuncia des del ministeri que hi ha manco nombre de vacunes

imposades a les Illes Balears perquè hi ha una disfunció, una

dificultat entre el sistema informàtic de visualit zació de l’ib-

salut, del Servei de Salut, envers el que empra el ministeri;

sembla que va citar vostè e-SIAP o el nom d’aquest sistema.

M’agradaria saber si això s’ha corregit i si evidentment

qualsevol ciutadà de tot l’Estat quan consulti les dades de

vacunació de qualsevol comunitat autònoma, entre elles la

nostra, té exactament la mateixa informació que la que vostès

pengen en el Servei de Salut.

Llavors, llista d’espera. Miri, jo entenc que vostè com a

càrrec polític -perquè és un càrrec polític a part d’un gestor-

vengui a contar-nos que l’any zero d’aquesta comunitat

aut ònoma comença el 2015. La referència a tot el que ha anat bé

o ha anat malament comença el 2015 cap aquí o del 2015 cap

enrere. Li puc assegurar que al meu grup parlamentari li importa

un rave i a la ciutadania també, ja li dic s i vos t ès fan una

enquesta li diran “no me cuente usted lo que pasó del 2015

hacia atrás, cuénteme la oportunidad de...”, escolti de sis

anys de ges t ió d’un mateix equip amb una mateixa trajectòria,

vostè ha estat director.

Per tant les llistes d’espera, amb un increment pressupostari

important, amb 600 sanitaris més, amb un p ressupost de 1.700

milions d’euros del Servei de Salut... llistes d’espera i demora

en les infraestructures. Vostès saben perfectament  que fa dos

anys es  va p resentar a lo grande una reforma de l’Hospital

d’Inca, del comarcal d’Inca, i que pel Pla estratègic ha es t at

aturat perquè se n’han adonat que hi havien de fer unes altres

millores no només a l’àrea d’Urgències sinó a un altre àmbit.

Això és autocrítica, Sr. Fuster. I d'això és necessari que doni

explicacions no que diguin “bé s’ha demorat  p erquè s’ha

ampliat”. No. S’ha demorat perquè el disseny que s’havia fet en

aquella legislatura que és la mateixa de vostès no es va fer

adequadament atenent la demanda que tenien evidentment els

sanitaris -o ho entenc jo- ... idò expliqui'ns-ho perquè crec que

és una oportunitat perquè vostè ho faci. 
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Miri, parlant ara de recursos humans, també té una altra

oportunitat vostè sobretot per als ciut adans i ciutadanes

d’Eivissa. Vostè ha fet la referència de Badia Gran. És un bon

referent de l’evolució. Vagi vostè a Eivissa. Vagi vostè de

metge de capçalera a Eivissa. A veure quina ràtio tenen de

targetes sanitàries  i de p ersonal que no està fidelitzat i no està

retribuït ni considerat i que fins  i t ot s’ha constituït una altra

p lataforma -i la legitimitat de les associacions professionals ,

dels col·legis professionals- i la plataforma reivindicativa de tot

el col·lectiu sanitari perquè troben insuficient la interlocució

que s’està tenint amb la comunitat autònoma. És  a dir tenim una

plataforma que evidentment ja no accep t a ni tan sols la

interlocució que hi ha, que demana una fidelització i un

complement d’insularitat i que està denunciant esgotament,

esgotament. Ara vostè fiqui-l'hi -quan dic vostè, dic tots

perquè és lògic- tengui en compte vostè baixes, quarantenes,

a part de la ràt io ja que tenen. Crec que ens hauria d’explicar

quina estratègia té vostè per minvar aquesta...

Associació en defensa de la sanitat pública. Denúncia que

fa a la comunitat de Madrid i a la comunitat de les Illes Balears

i miri que li he tret la comunitat de Madrid, eh?, li podria dir

només de les Illes Balears i vostè ja aclarirà quina és, però que

denuncien pressupost per renda, per càpita, per persona i

sanitaris.  La major: 1.750 targetes sanitàries per ràtio, la més

elevada, el País Basc i la va baixar quasi a la meitat. En el mat eix

període nosalt res  hem crescut i el País Basc la baixada a la

meitat i som els més alts de tot l’estat espanyol. Un repte. 

Ja no només autocrítica sinó idò compti quina estratègia hi

ha per minvar això a Atenció primària...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Disculpi?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez, li resta un minut i hauria d’anar acabant. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Déu meu!, sí i tant! Gràcies, presidenta. Tanta sort que tenc

cinc minuts més i si no, els faré servir després, Sr. Fuster. 

Ens interessa aquest tema d’estratègia de la llista d’espera

en tornar a la normalitat,  quina condició t roba vos t è que és la

radiografia ara mateix de poder tornar a la normalitat donat  que

els  índexs d’incidència i d’activitat han baixat molt? La

preocupació de les persones dependents, la preocupació de la

gent gran que té dificultats i que reclama la presencialitat i

sobretot l’atenció del seu metge de capçalera amb una

substitució no amb tres o quatre. Les  cridades telefòniques

s ’estan fent -i li dic per experiència però no soc jo un referent -

les estan fent a una persona major i la criden t res  vegades tres

persones diferents al llarg de quinze dies. És un problema. 

Però ja acab, presidenta. Només un segon. M’agradaria la

seva valoració. Llavors en parlaré, de vacunes -ja veu que no

l’he tocada gaire- envers com es t à el calendari de millora de la

reclamació que s’ha fet a Formentera, a l’Hospital de

Formentera en tema de recuperar la diàlisi, els radiòlegs i el tema

de les proves del TAC, a veure s i ja s’ha posat en marxa. És un

t ema pressupostari i era un tema també d’una proposició no de

llei duita en aquesta comissió. 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez... D’acord. Correspon ara al Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca. T é la paraula el Sr. Ensenyat per un temps

de deu minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

M oltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fuster i tot l’equip ,

molt bona tarda i en primer lloc em volia sumar al capítol

d’agraïment s  que vostè ha fet a tot el personal sanitari

especialment en complir-se gairebé un any de la declaració de

l’estat d’alarma com abans ens  recordava i a més en un any en

què han passat moltíssimes coses.

Fins i tot en una de les compareixences  de la consellera

precisament  p arlàvem que al personal sanitari que li

demanàvem una revolució en cinc anys la vàrem haver d’aplicar

en dues setmanes, no? Precisament perquè la realitat, les

circumst àncies han anat per davant de la realitat que teníem i

vostè ha començat la seva exposició precisament posant de

manifest aquesta capacitat d’adaptació del nostre sistema

sanitari a aquesta realitat, i això evidentment haurà comportat

un aprenentatge en moltíssimes qüestions. 

El tema de la telemedicina o del teletreball que evidentment

en unes circumstàncies .. . ,  no és el més òptim, però en altres sí

que ho és , s í que ho és. I, per tant, jo crec que tot allò que hem

après de bo, tot allò -com vostè deia abans- ha de quedar, ha

vengut per quedar perquè precisament crec que ha fet que ens

adap tem d’una manera molt ràpida al que són les noves

t ecnologies. Cert és també que hi ha un col·lectiu que

presentarà les seves dificultats ,  p erò això no vol dir tampoc que

no pugui superar aquestes dificultats i que vegi també de les

bonances de la ut ilit z ació de sistemes digitals per a

determinades  qües t ions, no? Més altres que vostès ja les ha

assenyalades i que evidentment crec que també s’han de posar

en valor. 

Per tant, em sum a aquest agraïment, a aquest esforç de tot

el personal sanitari i també del seu equip perquè no ha estat un

any gens fàcil. Un ha de prendre decisions, les decisions a

vegades no s’entenen, a vegades es malinterpreten i en aquest

sentit crec que també és bo posar de manifest les xifres que

t enim a dia d’avui que també hem de recordar que són fruit  de

la presa de decisions quan s’havien de prendre decisions. 

Perquè entenc que a vegades o sovint i més que no dir de

vegades quasi sempre un ha de prendre decisions que costa
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prendre perquè saben el que comporten, el que suposen quant

a patiment, quant a sofriment , quant a limitació de llibertats

personals, quant a efectes econòmics... Bé, crec que a dia

d’avui tenim unes xifres a Balears de les quals podem presumir

que evidentment hem de recordar que això és fruit de la presa

de decisions quan s’havien de prendre decisions. 

Però malgrat tot ara hi ha un quid de qüestió. Abans crec

que era la dip ut ada del Partit Popular que feia referència a una

cridada que qualcú havia fet al diari...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Ensenyat, no podem fer referències als grups

parlamentaris...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Bé i per l’amor de Déu, on ho diu que no p uc fer

referència...?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ho facin vostès d’una altra manera però no es pot fer...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Presidenta, no estava qüestionant el que ha dit la..., estava

citant el que havia dit...

LA SRA. PRESIDENTA: 

És igual, vostè hi està fent referència. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Bé, no era amb cap afany de voler entrar...

LA SRA. PRESIDENTA: 

No ens facem t rampes al solitari per favor i tenguem-ho

present. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

... en conflicte ni amb la M esa ni amb la presidenta molt manco.

Bé, idò en el diari sortia una persona que va telefonar, no?,

i deia “i a mi quan em vacunaran?” que és  el que es demana

tothom. I segurament de dir “i si jo prenc dues pastilles, quan

em vacunaran? I si en prenc tres?” I crec que per ventura d’això

-per no fer-ne broma- hi hauria d’haver una informació que fos

més objectiva en la mesura de les possibilitats. Evidentment hi

ha qüestions que no dep enen de vostè perquè si ens havien

promès que arribarien tantes vacunes i després no arriben,

poques coses podem fer perquè evidentment s’escapa a la

nostra voluntat i a la nostra responsabilitat. 

Però sí que aquesta pregunta que es fa la majoria de

ciut adans i que se la fan i crec que això en aquest sentit és  bo

donar tota la informació que es pugui en el moment que es

pugui i molt especialment respecte d'aquells col·lectius...,

perquè queda clar evidentment aquells que són essencials,

aquells que són de risc, no?, però després n’hi ha d’alt res que

pot ser hi ha molts de matisos que poden decant ar cap a una

banda o que poden decantar cap a l’altra. Aquell senyor que

deia “és que jo prenc dues past illes , em toca o no em toca?” Bé,

i si és una persona per exemple que li han posat o que ha estat

trasplantat d’un membre, aquesta persona és  risc o no ho és?

O una persona que ha patit un càncer, és risc o no ho és?

Per tant hi ha molta casuística, hi ha molts de dubtes en

aquest sentit i hi ha molta gent que realment  no ho sap si li toca

o no li toca o quan li tocarà. Per tant , haurien de fer aquest

esforç de dir, miri, vostè és una persona de risc i a vostè li

tocarà en aquesta fase o en aquesta altra.

Sí que evidentment... jo entenc que la gent frissi perquè la

gent està molt cansada, nosaltres hi estam, no vull pensar com

estan vostès, que ja deuen frissar que tothom estigui vacunat

i que puguem respirar en el sentit més ample de la paraula.

Per tant, ara quan haguem acabat tots aquests processos de

vacunació, ara vendrà quan amollaran els bous de bon de veres

i haurem de començar a vacunar massivament la població. Per

tant, sí que m’agradaria que..., és a dir, que ens explicàs una

miquet a més... de manera més extensa de com ho ha fet, com

serà aquest procés de vacunació. Em consta fins i tot que han

demanat  volunt aris  dins  el mateix personal sanit ari

especialment per afrontar aquesta vacunació massiva. 

Per t ant, com va aquesta campanya de captació de

volunt ariat per fer efectiva aquesta vacunació massiva, crec

que ha parlat de 160.000 persones en una setmana, si realment

hi ha resp osta en aquest sentit i si tenen previst un pla B en cas

que no hi hagués resposta, que a vegades s’ha parlat fins i tot

de recórrer a estudiants de Medecina o es t udiants d’infermeria

o persones  que ja estiguin jubilades que ho vulguin fer en un

moment donat. No ho sé, s i té previst en aquest sentit que la

manca de recursos humans no sigui un impediment perquè

aquesta agilitat i aquesta vacunació massiva sigui una realitat

i no quedar enrere p erquè entre altres coses ara crec que no ens

ho podem permetre.

Parlava abans d’aquest a revolució que hem hagut de fer en

poc t emps i especialment en qüestions que han vengut per

quedar, si en aquest sentit ja hi ha una protocol, és a dir, si ja

hi ha una planificació de com seran les coses quan puguem

tornar a una certa normalitat o a una normalitat, és a dir, quan

hi hagi un tant per cent  important de la població que ja estigui

vacunada especialment en tot el que afecta atenció primària,

no? És a dir,  quines  qüest ions  es podran resoldre

telemàticament  i en canvi quines es faran presencialment o

quines , que en un moment donat hagin pogut quedar relegades

a un segon t erme, es tornaran engegar en el moment en què

tornem a una certa normalitat.

En principi crec que el tema, tornant al tema de la

vaccinació, de la vacunació, crec que és la clau, és la gran

esp erança de la gent. És un moment de... com a de molt
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cansament on la gent ja necessita poder passar pàgina perquè

s’està fent molt, molt, molt dur i m’imagín que per a vostès

també. 

Per tant, torn al principi,  a l’agraïment tant al personal

sanitari com també a l’equip de la conselleria perquè entenc que

no ha estat un any gens fàcil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlament ari VOX-Actua

Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, Sr. Fuster, buenas

tardes al resto de asistentes a esta sesión incluidos los

miembros de su equipo que le acompañan.

Ha empezado usted su intervención agradeciendo la labor

del personal sanitario, también la ha acabado así, p ero lo cierto

es que el personal médico y sanitario no sienten su

agradecimiento porque Baleares  es la única comunidad

autónoma que no está respetando la subida del 2% p actada

para 2020. Ustedes, lejos de agradecer lo que hacen con los

médicos y los sanit arios es perjudicarles, perjudicarles en sus

derechos laborales . Les suben el 2% marcado por el Gobierno

de la Nación, pero les bajan ese mismo importe en el

complemento específico y por supuesto del incremento del

0,9% acordado, pues nada se sabe, eso ya ha quedado en papel

mojado parece ser.

Además han gest ionado ustedes la salud pública a golpe de

decretazo, sobre todo en lo que respecta a las condiciones

laborales del personal con movilidades  forzosas y horarios

impuestos desde el mismísimo Consejo de Gobierno y no desde

los centros de salud que es donde se debería organizar el

horario de los profesionales que allí trabajan.

T amp oco están pagando las guardias en festivos como se

acordó. Mi pregunta és: ¿cuándo van los médicos  y  sanitarios

de es t a comunidad a ver at endidas  sus legítimas

reivindicaciones salariales y laborales?, y le aseguro que la

medalla de oro de la comunidad autónoma no es precisamente

lo que reclaman los profesionales de la salud de es t as islas, por

si no se habían dado cuenta.

Me ha sorprendido que venga usted aquí a hablar de cómo

va a afrontar la atención primaria a corto y medio plazo, ese es

el título de esta iniciativa y de esta comparecencia, y empieza

usted a hablarnos  de la situación en 2012 a 2015. Supongo que

es  consciente que la COVID es una pandemia que ha llegado a

Baleares en 2020. La situación de 2012 a 2015 es el resultado de

una crisis económica que vivimos en los años 2008 a 2011. No

es aceptable explicar la situación actual o las actuaciones que

vaya a llevar a cabo el Servicio de Salud de Baleares en 2021

remontándose a una situación derivada de una cris is  que acabó

en 2011, más de una década antes. Es que no tiene sentido, así

que yo le hablaré de la s it uación de ahora y le recuerdo que es

usted director del Servicio de Salud de las Islas Baleares desde

hace ya seis años.

Aquí se aprobó la semana pasada una iniciativa presentada

por el Grupo Mixto para que se recupere la atención p resencial

y que ésta sea preferente a la telefónica, que es  lo que tenemos

aun hoy, un año desp ués  de la declaración del estado de alarma

por la pandemia en nues tro país. Nuestro grupo se abstuvo,

VOX fuimos los  únicos que no votamos a favor de recuperar la

atención presencial,  no porque no deseemos que vuelva la

atención presencial, que es lo que desea todo el mundo,

t ambién nosotros los usuarios e incluso los trabajadores del

Servicio de Salud, médicos y sanitarios son los primeros

interesados en poder at ender presencialmente a sus pacientes.

Nos abstuvimos por otra razón. Nos abstuvimos porque no

tenemos garantías de que ustedes vayan a habilitar los  medios

humanos y materiales  necesarios para que la atención

presencial sea segura, y la iniciativa no preveía esta cuestión,

la iniciativa presentada por el Grupo Mixto.

Lo que sabemos por personal médico y sanitario que así

nos lo ha trasmit ido es que actualmente hay médicos de familia

que están atendiendo a pacientes de forma presencial en los

centros de salud, pero resulta que se están juntando decenas

de personas en las salas de espera. La misma consejería que

prohíbe que en un restaurante se junten más de cuatro en una

mesa al aire libre luego resulta que no es capaz de arbitrar los

medios necesarios para que no haya aglomeraciones en una

sala de espera de un cent ro de salud que depende de la propia

consejería, donde el riesgo de que acuda una persona con

COVID es desde luego mucho más alto y más probable que en

la terraza de un restaurante.

La Consejería de Salud dice que, como máximo, puede haber

seis personas en una sala de fitness, en un gimnasio, aunque la

sala sea el triple de grande que una sala de espera en un centro

de salud, porque la instrucción de la consejera de Salud no

tiene en cuenta las dimensiones de las salas de los gimnasios

y luego resulta que juntamos a gente que se encuentra mal, que

está enferma en una sala de espera porque lo cierto es que los

centros sanitarios no cuent an con personal suficiente para

controlar el aforo en cada planta.

La atención telefónica se realiza precisamente para evitar

aglomeraciones en las salas de esp era, que son un caldo de

cultivo para cualquier posible brote. 

¿Qué medidas va a tomar el Servicio de Salud para recuperar

la atención presencial tal y  como le ha encomendado este

parlamento de forma segura para evitar contagios de COVID?

¿Va a dot ar de más personal los centros de salud para alargar

los horarios de las consultas y evitar aglomeraciones? ¿Va a

habilitar más espacios? ¿Cómo pretende hacerlo?

Porque ges t ionar el Servicio de Salud de una comunidad

autónoma en p lena pandemia requiere mucho más que

incrementar el presupuesto, que sí, hay que incrementarlo, pero

usted nos habla de incremento de presupuesto, p ero si luego
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ese presupuesto no se concreta en medidas eficaces y

eficient es  ent onces  no ha servido para nada haberlo

incrementado.

En cuanto a los rastreadores, ha comentado usted unas

cifras de rastreos realiz ados, ha dicho 29.000 rastreos, 130.000

personas contactadas y 30.000 positivos detectados, pero en

cambio hemos conocido por la prensa que el Servicio de Salud

que usted dirige.. . , día 8 de febrero saltó una noticia que no

sabían dónde se había p roducido el 86% de los nuevos

contagios en Mallorca ni el 92% de los contagios de Ibiza.

¿Cómo exp lica eso? ¿Considera que se ha dot ado

adecuadamente el servicio de rastreo? ¿Tenemos un servicio de

rastreo suficientemente dotado para controlar los contagios?

Porque si es así, ¿cómo explica este descontrol en el origen de

los contagios?

Como le han comentado otros grupos que me han

precedido en el turno de palabra, nos  interesa también a

nuestro grupo que dé una explicación sobre los cargos

públicos que se han vacunado saltándose el p rot ocolo

es t ablecido por el Ministerio de Sanidad, porque como usted

sabe, la consejera de Salud nos dijo en el P leno de este

parlamento que se habían vacunado algunos cargos públicos,

como gerentes de hosp it ales o responsables de campaña de

vacunación, porque sobraban dosis. Evidentemente estando a

la cola de España en ritmo de vacunación, no podemos

entender ni que sobrasen dosis, ni que personas que no les

tocaba se hay an vacunado antes que los propios médicos que

están en primera linea de riesgo de contagio, como ocurrió por

ejemplo con la gerente del Hospital de Inca, que se vacunó

exactamente el día 13 de enero, antes incluso que los médicos

que pasan consultas.

Echamos en falta un plan de vacunación, quiero pensar que

ustedes lo tienen, pero no entiendo por qué no lo hacen

público, no querría pensar que van ustedes improvisando t odo

esto. Cuando le pedimos a la consejera por el Plan de

vacunación, se limitó a explicarnos el orden de prelación

establecido por el Ministerio de Sanidad, con los grupos de

población que iban a ser vacunados, nos explicó hasta el sexto

grupo y evidentemente eso no es un plan de vacunación.

Ustedes deberían tener todo un Plan de vacunación con los

medios materiales y humanos que van a destinar, con los

espacios públicos que van a destinar a ello y con una

estimación por fechas y grupos de personas para tener una

aproximación de cómo llevarán a cabo el proceso de

vacunación en un escenario ideal en el que llegan las vacunas

necesarias y evidentemente una adaptación del plan, en caso

de que eso no sea así. Pero desconocemos todo esto. 

¿Podría informar a este parlamento si tienen un verdadero

plan de vacunación y en tal caso, nos lo puede explicar?

La Sra. Armengol aseguró en este parlamento que tenían

capacidad para vacunar a 80.000 personas a la semana, si no

recuerdo mal, si no corríjame usted. ¿Con qué recursos podrán

atender al resto de usuarios del Servicio de Salud, s i destinan

recursos  materiales y humanos a la campaña de vacunación

para vacunar a 80.000 personas a la semana? Me gus t aría saber

cuál es su estrategia, dado que ya sabemos que ustedes

prefieren renunciar a utilizar todos los recursos que tenemos

disponibles, como la colaboración de la salud privada, el

ejército u otros profesionales de la salud que p odrían colaborar

en la campaña. Si no es  as í, me gustaría que me lo confirmase,

que s í que van a colaborar con otros sectores, pero como me

veo que no va a ser así, pues explíqueme entonces de dónde

van a sacar los  recursos humanos necesarios para no

desatender el resto de servicios  de salud, que se tendrán que

seguir presentando mientras estemos  en la campaña de

vacunación.

También quiero aprovechar para recordarle que tienen

ustedes un problema crónico con eso de cumplir las leyes.

Parece que la Ley de contratos del sector público no va mucho

con ustedes . Resulta que llevan ustedes años legalizando miles

de compras irregulares de material sanitario, que realizan al

margen de la ley y que después se ven obligados a anular, para

poder pagar esas compras por otra vía y que se pueda aut orizar

el gasto. Es to ya ha sido advertido por el Consejo Consultivo,

en numerosos dictámenes  y  por el Tribunal de Cuentas, como

una ilegalidad que puede tener consecuencias hasta penales,

según dicen algunos de es t os  dictámenes que tengo aquí. Aquí

están todos los dictámenes que están hablando de esto, no me

lo estoy inventando, está publicado además en la página web

del Consejo Consultivo, cualquiera los puede mirar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Acabo ya, presidenta. ¿Ha previsto y a algún mecanismo

para dejar de cometer estas ilegalidades? ¿Ha dotado de

suficiente presupuesto a la central de compras y a los

diferentes centros de compra de material, para poder realizar las

compras dentro de la legalidad y no tener que prorrogar

contratos vencidos y comprar al margen de la contratación, o

incluso sin contratación, por falta de crédito y por el motivo

que sea?

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari M ixt, té

la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aprofito per dir que vinc en

substitució de la diputada Patrícia Font. Bona t arda, Sr. Fuster,

jo no sóc habitual d’aquesta comissió i em sembla que no hem

tingut gaires ocasions de debatre, en tot cas gràcies per les

seves exp licacions. I el primer de tot el que vull fer evidentment

en nom del meu grup polític és agrair l’esforç que està fent tot

el personal de l’ib-salut i, com també ahir mateix li deia al

conseller d’Educació, fins i tot als responsables polítics, tot i

que nosaltres  evidentment fem la funció per la qual estem aquí,
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fem la nostra funció de crítica, doncs també creiem que han de

ser mereixedors del nostre agraïment , perquè evidentment és

evident que la situació que s’han trobat que havien de

gestionar, no és desitjable per a ningú. I per tant, jo crec que de

la mateixa manera que reconeixem a tots aquells servidors

públics que més bé o més malament estan al seu lloc, amb

esperit de servei, doncs jo crec que als responsables polítics

també ho hem de fer i per això li faig arribar i faig extensiu a tot

el seu equip aquest agraïment, que és un reconeixement a les

dificultats dels temps que estem vivint. És evident que els

temps són absolutament extraordinaris i, per t ant, seria injust

sotmetre’ls a un escrutini o sotmetre’ls a una anàlis i com el que

aplicaríem en els moments de normalit at , perquè evidentment

no és així i evidentment a vegades els partits de l’oposició més

dura, el Govern ha d’haver improvisat, doncs clar, quan un es

troba en una situació absolutament inesperada, lògicament ha

d’improvisar i si és un bon improvisador, doncs millor que

millor.

Dels diferents operatius que estan en marxa més vinculats

amb la pandèmia, és a dir, per exemple vacunació o tot el que

serien els operatius específics, que vostè n’ha parlat, els de

rastreig, els equips que estan als aeroport s  controlant l’accés,

etc., no m’hi det indré gaire perquè primer que les

compareixences que ha fet la consellera darrerament s’han

centrat  bàsicament en aquests aspectes, nosaltres en alguns

aspectes hem expressat crítiques, ja s’han expressat  en el lloc

on tocaven i jo crec que ara no es  tracta d’insistir o d’incidir en

això. Sí que he de dir que, deixant el tema de la vacunació a part,

que ha generat una certa polèmica i que nosalt res  doncs ja vam

exp ressar la nostra opinió quan es va debatre la pertinença de

constituir una comissió d’investigació en aquest parlament

sobre la mat èria, crec que el que són els operatius preventius i

de lluita contra la COVID, han funcionat bé, han funcionat  bé

dint re evidentment d’aquest escenari -com deia abans-

d’improvisació en els que necessàriament s’ha hagut de lluitar.

I en alguns  realment s’ha de reconèixer la rapidesa en què s’han

posat en marxat, malgrat la complexitat de la sit uació. He fet

referència doncs per exemple a l’operatiu de control als

aeroports, o de quan es va haver de p osar en marxa el conveni

amb t ot s els laboratoris perquè poguessin fer les PCR, en un

primer moment hi va haver crítiques perquè eren pocs, però en

poquíssimes hores doncs van ser moltíssims. I per tant, l’ib-

salut va tenir una capacitat de conveniar amb centenars de

laboratoris de l’Estat la realització d’aquestes proves. I crec que

de la mateixa manera que criticam quan l’administració és lenta

i no és capaç de reaccionar, doncs en aquest cas realment jo li

he de dir que la capacitat de resposta a mi em va sobtar de

forma molt favorable. I, per tant, no volia deixar passar

l’oportunitat de reconèixer-ho.

Però com li deia, jo no em vull detenir gaire en aquests

operatius, he fet aquests comentaris generals, sinó que em vull

centrar en un dels aspectes p els  quals es va demanar aquesta

compareixença, que em sembla que és totalment  d’actualitzat,

que és el de la recuperació de la normalitat a l’Atenció Primària,

que ha estat una de les víctimes més importants del fet que

vostè i el seu equip hagi hagut de reorientar tota la seva

organit z ació, la immensa organització de la qual vostès són

responsables, per atendre aquesta emergència sanitària que hi

ha hagut. 

I en aquests moments, s’ha de reconèixer i suposo que

vostè n’és  conscient que el sistema de la consulta prèvia

telefònica és molt rígid i en aquests moments està deteriorant

molt el resultat final de l’Atenció Primària, per què? Perquè el

sistema és molt rígid, hi ha consultes que s’endarrereixen molt

de t emps per la poca gravetat relativa que té aquell problema i,

per tant, un problema que no era greu, doncs acaba cada

vegada esdevenint més greu; i tot aquest mal funcionament

està dissuadint els ciutadans  a recórrer a l’Atenció Primària a la

qual tenen dret. Per tant, és probable que gran part del

p roblema, vostès ni tan sols el detectin, perquè, clar, el ciut adà

davant d’aquesta lentitud i d’aquesta rigidesa opta per cercar

altres solucions.

Insis t esc, entenc perfectament quina és la situació i entenc

perfectament que s’hagi dirigit l’organització a atendre la

pandèmia i, per tant, a fer l’atenció primària en aquestes

circumstàncies, però la meva feina evidentment és posar de

relleu doncs que aquest s  aspectes estan creant una sensació

d’absència per part d’una gran part de la població, de falta

d’aquesta atenció primària. 

Jo li posaré dos exemp les de dos fenòmens molt concrets,

que poden no semblar d’Atenció Primària, però que de fet

tenen a veure amb la reorientació que s’ha hagut de fer de

diversos serveis d’atenció presencial, a causa dels efectes de

la pandèmia. El primer que li posaré no és d’At enció Primària,

però sí que és un servei que s’ha externalitzat, unes

int ervencions  s ’han ext ernalit z at ,  concr et ament  les

interrupcions voluntàries de l’embaràs. Jo em faig ressò

d’algunes queixes que he rebut directament sobre aquest tema. 

És a dir, des que també no només a Atenció Primària sinó

als serveis  de l’hospital Mateu Orfila es varen reorientar a

atendre bàs icament els problemes de la pandèmia es va decidir

externalitzar totes les interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Amb quina problemàt ica? Doncs això s’externalitza amb un

cent re p rivat  que s imp lement  no fa int errupcions

farmacològiques a l’embaràs. Per tant, totes les interrupcions

voluntàries de l’embaràs que es fan a Menorca en aquests

moment s  requereixen ingrés i intervenció. Llavors, vaig fer una

sèrie de preguntes, la Sra. Martín em mira molt estranyada, però

això és així, és comprovació empírica.

Aleshores , jo li trec aquest tema perquè he fet una sèrie de

preguntes escrites a la conselleria, la conselleria no me les ha

contestat, no sé si p erquè vostè no li ha passat la informació a

la conselleria o la conselleria no ha considerat op ort ú

p olíticament respondre-me-les sobre el nombre de casos que

estan en aquesta situació.

Li pos un exemple de com de forma indirecta la reorientació

de l’ib-salut a atendre la pandèmia es t à deteriorant altres

serveis, que em sembla que són imp ort ants i que són

imprescindibles. Feta aquesta constatació li demanaria o la

pregunta concreta que li faig és, quantes -clar, tal vegada en

aquests moments no t é la dada-, quantes altres intervencions
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de la cart era de serveis s’ha decidit externalitzar per defecte o

per sistema a la xarxa p rivada perquè pel motiu que sigui la xarxa

pública ha decidit no prestar-los en aquests temps?

Ja li dic que les queixes que m’han arribat és gent a qui li

han dit això, els  han dit, no, no, és que ara tot es deriva, tot és

deriva perquè des que hi ha la COVID no feim aquest tipus

d’intervenció -en aquest cas-, a l’Hospital Mateu Orfila.

L’altre cas que li dic té una part de..., l’altre exemple que li

vull posar de com es deteriora l’atenció presencial té a veure en

part també amb atenció privada, però és sobre..., jo no sé si dir-

ne epidèmia, t al vegada no utilitzo la paraula adequada, però la

gran prevalença que en aquests moments hi ha de sarna ent re

la gent jove, almenys a l’illa de Menorca. No sé si a la resta

d’illes. És un tema que és un secret a veus . És  a dir, totes les...,

hi ha un alt íssim nombre de famílies afectades, a mi m’agradaria

saber si vostès tenen la dada, però hi ha una alta taxa de

contagi entre la gent jove. Aleshores, clar, què passa?, per què

pos aquest exemple? Òbviament és impossible diagnosticar una

sarna si no hi ha una atenció p resencial. Per tant, l’atenció

telefònica es t à dificultant que en molts casos es presti l’atenció

presencial que fa falta i que és absolutament  imprescindible per

donar resposta bàsica als problemes de salut de la població. En

aquest cas parl d’una malaltia que la falta de diagnosi i la falt a

de tractament afavoreix moltíssim l’expansió.

També li he de dir que en diversos  casos que jo, estirant el

fil d’algunes queixes -per dir-ho així- que m’han fet arribar,

estirant  el fil també aprofito per dir-li que els metges d’Atenció

Primària que acaben veient aquests casos moltes vegades no

estan prou formats per ident ificar aquest problema, perquè en

molts de casos que finalment quan s’ha aconseguit arribar a

l’especialista, al dermatòleg, i el dermatòleg ha diagnosticat la

sarna, hi ha hagut tres, quatre i cinc de diagnòstics  de metges

d’urgències i de metges d’Atenció Primària equivocat s  sobre

aquest problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Per t ant  -acabo tot d’una, Sra. Presidenta-, aquests són dos

exemples , els dos exemples que volia posar. Simplement posava

l’exemple de dir, parlam molt de COVID, està molt bé, però en

aquests moments tenim la cartera bàsica de serveis que ofereix

l’ib-salut, ja sigui especialistes o intervencions, que hem posat

l’exemple de les interrupcions de l’embaràs , ja sigui a Atenció

Primària o a especialistes, en el cas de la sarna, s’està notant en

casos pràctics i molt evidents aquesta reorientació que han

hagut de fer, per força, ho entenc perfectament, però que p er

tant cal trobar la manera -acab immediatament, Sra. Presidenta-,

d’assumir d’alguna manera el sent ir general que cal recuperar

de forma gradual com sigui possible l’atenció presencial,

perquè si no, el servei de l’ib-salut ordinari s’està deteriorant de

forma molt preocupant.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, t é la

paraula el Sr. Dalmau, per un temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, saludar i agrair la

presència del Sr. Juli Fuster i el seu equip a aquesta

compareixença. També, com sempre, començar amb un record

per a les víctimes de la COVID-19 a la nostra comunitat

autònoma i també un reconeixement a la tasca desenvolupada

p er tots els professionals sanitaris front aquesta pandèmia a la

nostra comunitat autònoma.

Volia començar aquesta compareixença, la meva intervenció

en aquesta compareixença, un poc posant damunt la taula, en

el debat, el que jo he definit  com a nou paradigma, que és

l’aposta de l’Atenció Primària, del servei d’Atenció Primària,

que desenvolupa el Govern des  de l’any 2015. En aquest sentit

sí que li vull agrair les seves referències al punt de p artida de

2015 per poder tenir aquesta informació sobretot des del

moment que vostè va assumir la responsabilitat que encara

desenvolupa i conèixer el punt el punt de partida per p oder

valorar en quin punt ens trobam ara mateix. Això per una banda.

Com deia, deia, no, aquest nou paradigma s’ha traduït en

diferents qüestions, vostè també en feia referència, Sr. Fuster,

en un increment pressupostari que són al voltant, vostè deia,

al voltant de 100 milions d’euros ; t ambé un increment en el

nombre de treballadors , al voltant de 500 professionals entre

diferents categories; també millores en les prestacions i en la

qualitat del servei que ofereix Atenció Primària, i una qüestió

també relativa és la construcció o l’ampliació, millora -com li

vulguem dir-, de les infraestructures sanitàries, d’acord amb el

Pla d’infraestructures de l’ib-salut.

En definitiva, crec que en aquest punt de partida i arran

d’aquesta aposta per a aquests quatre àmbits: el pressupostari,

el de personal, el de prestacions i el d’infraestructures, des del

meu punt de vista el meu grup parlamentari valora que

pràcticament podríem parlar d’un servei d’excel·lència en

aquest sentit. 

Malauradament, davant d’aquest escenari l’any passat

apareix la COVID-19, s’expandeix, es declara pandèmia i tot es

posa potes per amunt. En aquest sentit sí que li volia demanar,

quina valoració global realitza de l’impacte que ha tengut la

pandèmia durant aquest any  al Servei d’Atenció Primària? Una

valoració global sobre el servei que vostè dirigeix dins l’àmbit

sanitari a la nostra comunitat autònoma.

També li vull demanar, quins reptes tenien per endavant

aquesta legislatura p er continuar consolidant aquest nou

p aradigma de servei de salut al qual em referia? I més enllà

d’aquesta legislatura, també a inicis de 2020, amb quina

previs ió encarava el 2020 i com la pandèmia va alterar totes les

previsions que poguessin tenir?
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Com bé deia, ara farà un any, aquesta setmana mateix, que

ens trobam amb dues dates claus que semp re pos damunt la

taula i de manifest que són l’11 i el 14 de març. L’11 de març

p erquè l’Organització Mundial de la Salut declara la COVID-19

com a pandèmia global i el 14 de març perquè es declara l’estat

d’alarma al nostre país per poder tenir un instrument legal que

permet i confinar la població i d’aquesta manera rompre la

cadena de contagis que en aquells moments es produïen de

forma molt important.

Vos tè ha parlat d’adaptació en aquest moment, que el Servei

de Salut, l’ib-salut, s’ha d’adaptar a aquesta nova realitat. Una

de les qüestions més imp ort ants a aquesta adaptació, i hi han

fet referència altres grup s  evidentment per la seva importància,

és la de la presencialitat. Crec que nosaltres tenim un model

sanitari molt prop er on la ciutadania està acostumada anar a

veure el metge i en aquests termes se’n va a veure al metge per

qüestions molt variades. Per tant, parlam d’una presencialitat

que era un element arrelat a la nostra manera de ser, propi,

característic a aquest sistema d’atenció i que davant de la

pandèmia es restringeix t ot alment. A partir d’aquí s’inicia un

sistema d’atenció telefònica, amb més o manco èxit o amb més

o manco disfunció, com li vulguem dir, que encara ara perdura

davant d’aquest escenari.

De fet, també vostè hi ha fet referència, es defineix la

qüestió dels  dobles circuits en els centres de salut i fins i tot el

tancament d’unitats bàs iques perquè puguin desenvolupar

altres tipus de funcions  que no són la d’atendre pròpiament els

pacients que fins a aquells moments podien acudir a aquest

tipus de centres. 

També li volia plantejar fer una reflexió al voltant del

protagonisme que hagi pogut tenir l’Atenció Primària durant la

p andèmia. Crec que no ha estat tant el paper de l’Atenció

Primària, que sobretot s’ha posat de relleu més a la segona

onada -si vostè no hi està d’acord corregeixi’m- que a la primera

o la tercera. Crec que.. . sobretot en la segona onada es va

centralitzar molt la gestió de la pandèmia, i quan dic gestió em

referesc al rastreig, a la realització de PCR, etc., a l’at enció

primària. Jo li volia plantejar un poc amb aquesta reflexió aquest

paper de l’atenció primària durant la p andèmia, de quina manera

s’ha anat desenvolupant, des del nostre punt de vista crec que

sobretot a la segona onada és quan més va patir les

conseqüències d’allò que va esdevenir durant la segona onada.

Ara mateix també li voldria p lantejar un poc quin és el paper

que ha de desenvolupar l’atenció primària en aquesta tercera

onada que afortunadament va de caiguda, però davant les

noves perspectives que es puguin generar front la pandèmia.

En qualsevol cas, també volia fer referència a la previsió,

com han fet altres grups evidentment, per recuperar la

presencialitat a l’atenció primària. 

T ant  la Sra. Ribas com el Sr. Castells feien referència a la

iniciativa que vàrem aprovar la setmana passada en aquesta

mateixa comissió, em sembla prou important que pràcticament

tots els grups trobàssim un p unt d’acord en relació amb

l’obertura dels centres de salut  per poder partir des d’aquest

acord que vàrem prendre a la Comissió de Salut la setmana

passada. Per tant, en aquest sentit també m’agradaria conèixer

un poc la seva opinió o la perspectiva que manegen per poder

un poc atendre, o des d’aquest punt de vista, des del punt de

vista que vàrem plantejar a la comissió, des de quin punt de

vista es pot també plantejar aquesta recuperació de l’atenció

primària.

També volia fer una valoració de com ha funcionat o

conèixer la seva op inió de l’atenció telefònica, que evidentment

encara ara és una realitat i de quina manera valora la demora

que s’ha generat  ent orn a l’atenció als pacients que

evidentment també en segons quines qüestions ha estat

evident.

Li volia p lant ejar també una reflexió, la feia el Sr. Ensenyat

també, el Sr. Ensenyat parlava d’una revolució, jo encara no

estic en aquest punt, però sí que és veritat  que en algun

moment s’ha fet menció que la pandèmia ha obligat a prendre

mesures que podien estar previstes o no, però que en

qualsevol cas no estava previst que es poguessin prendre en

breu i la pandèmia va obligar a portar a terme canvis en un

termini molt breu. Evidentment, en l’àmbit sanitari aquesta és

una qüestió que ha estat protagonista com no pot ser d’altra

manera donat l’impacte de la p andèmia. Per tant, jo li voldria

demanar dins el seu àmbit també de competències de quina

manera s’han plantejat aquests grans canvis que es t aven

p revis t s  p rendre a mig o llarg termini i que s’han hagut de

p rendre més aviat, quines mesures s’han hagut d’accelerar en

el marc de la pandèmia. 

També li volia plantejar quines mesures que s’han pres al

marc de la pandèmia com a conseqüència de la pandèmia han

vengut per quedar, quines es consolidaran i a partir d’ara

seguiran formant part del nostre dia a dia.

I també li volia demanar, també a mig o a llarg termini quin

és el pap er que creu que ha de jugar l’atenció primària en la

gestió de la pandèmia i també dins l’àmbit de la salut pública,

en algun moment també hem fet esment que era una pota que

havia quedat un poc fluixa, que es tava mancada d’una aposta

més important per a la salut pública, t ambé voldria conèixer un

poc el seu parer en aquest sentit.

Una altra qüestió de la qual vostè també és competent més

enllà de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, hauria d’anar acabant.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

D’acord, acabaré en un segon. El tema de la vacunació, però

si és cert que he acabat el temps quasi preferesc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Em queda un minut?

LA SRA. PRESIDENTA:

Quan els dic que vagi acabant és perquè ja queda un minut,

però no és perquè acabi ja.

(Remor de veus)

EL SR. DALMAU I DE MATA:

D’acord, idò resti’m el temps que ara hem perdut en

explicar-me la seva manera de funcionar... 

Jo li volia plantejar el tema també de la vacunació, com no

pot ser d’altra manera. S’està portant ara mateix aquest procés

de vacunació, ahir vèiem d’una forma molt clara en una

infografia que va fer pública el Govern quin és el percentatge

actual en tots els diferents àmbits que s’està vacunant, però sí

que és  veritat que des d’un inici s’ha plantejat la possibilitat de

portar a terme vacunacions massives a la nostra comunitat

autònoma perquè disposam dels espais i disposam del

personal, però evident ment és la manca de vacunes la que

impedeix encara ara portar a terme aquesta vacunació massiva.

En aquest sentit, sí que és verit at  que..., vostès han fet

referència que és possible vacunar entre 80.000 i 120.000

p ersones cada setmana, segons la disposició de vacunes.. .  i

que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, no entrin en conversa ...

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí. Crec que sí hauré esgotat el temps o m’hi faré a prop,

crec que continuaré en la segona intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sr. Dalmau, també li he de recordar que ha fet

al·lusió a un altre grup parlamentari; en tornar per favor, anau

alerta. A mi no m’agrada ser intervencionista, sincerament, en

aquest sentit, però... he de fer complir el Reglament.

Així és que ara s í que contesta el Sr. Fuster i Culebras, no té

limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tractaré de contestar tot el

sàpiga. A veure, quant a les primeres preguntes, si les unit at s

bàsiques tancades estan obertes ara, sí. La resp os t a és sí, estan

totes obertes.

També hi ha hagut una pregunt a... si jo creia que s’estava

donant un servei de qualitat.  Jo crec que el servei de qualitat no

s’ha deixat de donar en cap moment, és a dir..., maldament

hagin estat tancades, baldament  hagi estat telefònic, crec que

els professionals que tenim, afortunadament, són excel·lents i,

per tant, donen un servei no de qualitat, sinó de gran qualitat.

Han quedat patologies enrere. A veure, és molt difícil

respondre això. Jo sincerament crec que no. Crec que no i ja sé

que alguna associació científica ha publicat dades, etc., però...

és clar, vull dir, analitzar sobre el que no és o sobre el que no ha

passat no és fàcil i en sanitat menys. La sanitat i el coneixement

de les malalt ies -ho he dit moltes vegades- ens el dóna

precisament el temps, el temps d’evolució de la malaltia.

Precisament un dels p roblemes que estam tenint encara amb

aques ta pandèmia és que duim un any just, no nosaltres, sinó

el món sencer dur un any just i un any és molt poc per al

coneixement  d’una malaltia, molt poc, els ho puc assegurar. Si

fa un any ens haguessin dit que ja t endríem una vacuna és que

quasi, quasi no ens  ho haguéssim cregut perquè per a altres

malalties clàssiques de la història han passat desenes d’anys

fins arribar a tenir una vacuna. De fet, hi ha alguna malaltia que

du estona i encara no tenim vacuna, com pugui ser la SIDA, per

exemple. Per tant, el coneixement, la manera de comportar-se

una malaltia, la manera.. ens ho dóna l’any, no? 

És clar, si em demana: han quedat  p atologies enrere? A

veure, és possible, però pensi que els serveis d’urgència han

funcionat per a qualsevol urgència; les  int ervencions

quirúrgiques urgents o considerades preferent s  per risc, per

exemple oncològiques, no se n’ha deixat de fer ni una; atenció

primària, que ha tengut limitada la p resència, segons el que tu

has explicat telefònicament també hi has  p ogut  acudir

immediatament. Per tant ,  és  molt difícil contestar aquesta

pregunta, tot i que s i vostè em demana la meva impressió

personal, jo li diria que no. Ara, sí que és cert i alguns de

vostès ho han dit, que tal vegada aquelles patologies més lleus

sí que han tengut un cert  retard en la seva atenció. D’això sí

que en tenim constància que efectivament pot haver passat.

Després ens demanava si podrem posar les vacunes...,

120.000 a la setmana, i jo li he de dir rotundament que sí, que sí,

que les podrem posar sempre i quan les tenguem, evidentment.

Nosaltres estam totalment preparats p er tenir-les, i ja contest

algú que també m’ha demanat si teníem un pla de vacunació,

per suposat que tenim un pla de vacunació. Per això s’estan

obrint els polisportius com vostès estan veient, p er això s’estan

incrementant els grups, etc. Per tant, les podrem posar? Sí, fins

i tot  més d’aquestes 120.000 vacunes. Per tant, crec que també

li contesto.

Quines són les innovacions que han arribat per quedar-se,

a veure, això també requereix un temps. Jo també a la meva

intervenció els he explicat que estàvem en un procés de

demanar als professionals, de respondre nosalt res mateixos...,

fins i tot he plantejat  unes preguntes que nosaltres mateixos

ens fèiem, no? Nosaltres sempre pensàvem que aquest procés

de transformació, això abans de la COVID, eh?, vull dir que

aquest procés de transformació podia durar ap roximadament

entre sis i vuit anys perquè són canvis profunds, vull dir de

molta profunditat.
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Llavors, és clar, molt es  d’aquestes coses que pensàvem, idò

han passat, vull dir la COVID ens ha obligat a fer-les, diríem, i

bé, s’han hagut de fer de manera ràpida i intensa, no?, i altres

no les hem pogut desenvolupar p erquè s’han hagut de

concentrar els recursos en la COVID, perquè... per exemple,

nosaltres  no haguéssim imaginat mai fa tres anys que

rastrejaríem, per exemple, i ara rastrejam o que dedicaríem 400

persones a rastrejar, idò jo fa quatre anys hagués demanat, i

què és això? Vull dir que..., i en canvi ho estam fent, però és  clar

això vol dir que aquests recursos no els hem p ogut dedicar a

altres coses. Tal volta fa tres o quat re anys haguéssim dit, mira

idò, per exemp le, p odòlegs, que pensam que és una cosa per a

atenció primària ja n’hi podria haver hagut si no hi hagués

hagut la pandèmia, pot ser aquests recursos que hem hagut de

destinar a COVID idò els haguéssim pogut dedicar a altres

coses, no?

Quines innovacions han vengut per quedar-se? Home,

resoldre coses telefònicament i telemàticament és positiu. És

positiu. I quines coses es poden resoldre? M olt es. Des de

demanar un control analític -per exemple- que s implement és

demanar-lo, perquè et toca perquè cada ics temps te l’han de

fer, des d’un part de confirmació, des d’una renovació d’una

recepta... múltiples. Dubtes mateixos  de la població que de

vegades simplement és un dubte i p ot s  evitar un desplaçament,

idò jo crec que tot això pot quedar. Vull dir amb això que s’hagi

de substituir la presencial? Ni molt manco! Jo estic d’acord amb

tot s  vostès quan han demanat -i jo crec que han estat tots- que

s’ha de recuperar l’activitat presencial, clar que sí!, clar que sí.

I això no ha d’actuar com a filtre, ha d’actuar com a

complement. Però nosaltres entenem que com a complement sí

que ha de quedar. Per tant  són coses de les que creim que han

de quedar.

Quines són les  soques que preocupen i puguin ser

resist ents a les vacunes? A veure, això de les soques és curiós

i no és curiós. És a dir els virus muten, tot s  els  virus muten, per

això ens posam cada any una vacuna de la grip diferent perquè

el virus ha mutat. Idò també és el que està fent  el coronavirus.

Ja els dic, un any és molt poc temps per a una malaltia i ho

anam descobrint. Han aparegut la sud-africana, ha aparegut

l’anglesa, ha aparegut l’australiana, bé avui per avui la bona

notícia és que no sembla que n’hi ha cap -i dic “sembla” per

això del poc temps, no?- no sembla que n’hi hagi cap que sigui

resistent a les vacunes, això és una bona notícia. Però sí és cert

que per exemple la brit ànica s’ha estès. S’ha estès i és més

contagiosa. La sud-africana sembla que està més controlada tot

i que tenim qualque cas t ambé en el nostre país i aquí també a

les nostres illes. I en definitiva preocupen. Preocupen aquestes

i preocupa la que ens puguem assabentar demà que surti i que

no sabem, evidentment, pel que els comentava. 

A veure hi ha hagut  vacunació irregular? No. No hi ha

hagut vacunació irregular i insistesc una vegada més. Ningú no

s’ha botat cap protocol i és cert que varen sobrar unes dosis...

No és que sobrassin unes dosis, a veure, ja ho hem explicat per

activa i p er p assiva, però ho repetiré una vegada més. La

vacuna de Pfiz er s’aprova dia 22 de desembre per l’Agència

Europea, 22, d’acord? I dia 28 és  quan la començam a posar

aquí a Mallorca a una residència. Això vol dir que dia 23

nosaltres  encara no sabíem ni com eren les capses, ni quants de

vials hi havia, ni quines dosis hi havia a cada vial, ni t an sols -

quasi, quasi- sabíem quina era la manera de conservar-les. Molt

bé, tot això ho ap renguérem dia 23, dia 24, dia 25 i dia 26 i fixau-

vos que es t ic dient “dia 25 i dia 26” de desembre que són

festius també, però tot això ho vàrem haver d’aprendre. M olt

bé.

El personal que s’anava a vacunar dia 27 quan varen saber

el que s’havia de fer idò tenien un llistat de persones a vacunar

en aquella residència, que era la del carrer dels Oms, no record

el número, ics nombre de persones i ics nombre de

professionals. No hi eren tots els professionals perquè no

sabíem en aquells  moments tampoc -ara ja sabem més- però en

aquells moments no sabíem el nivell d’efect es  secundaris i, per

tant, no interessava vacunar a tots els treballadors de la

residència p erquè s i p er aquelles coses tenien efectes

secundaris seriosos  idò vaja favor li fèiem a la residència

l’endemà que no haguessin pogut anar a fer feina. Perfecte.

Tenien aquell llistat i què va fer el personal d’infermeria en

aquells moments i el personal de vacunació? Idò varen preparar

les dosis de vacuna per vacunar tot aquell personal que tenien

en el llistat, és a dir varen preparar les..., ja dic, no me’n record

de la xifra exacta -150, 200..., no sé quantes dosis-, les

prepararen. Perfecte. Aquesta vacuna..., amb el convenciment

que tots els que teníem registrats anirien a vacunar-se, d’acord?

Aquesta vacuna dura sis hores i què va passar? Idò quan

duien cinc hores de vacunació se’n temeren que hi havia

persones del llistat que no havien vengut,... I el llistat qui

l’havia fet? Idò la mateixa direcció de la residència, és  que en el

final t ’has de basar en això. Molt bé. Idò davant d’això

sobraven dosis entre cometes, no és que sobrassin, és que

estaven preparades i si no es posaven idò es perdien.

Llavors el que es va fer immediatament  va ser cridar

personal d’aques t que no havia vengut, d’aquest que no

tocava per veure si es podria repescar qualcú. I es va repescar

qualcú. I alguns dels que no estaven p revist -del personal de la

mateixa residència-, dels  que no estava previst vacunar aquell

dia, va acudir a vacunar-se però així i tot sobraven més dosis i

llavors es va vacunar el personal sanitari, que a més estava

perfectament dins el grup p erquè al grup que havia definit el

minis t eri hi consta el personal sanitari que posa els peus a la

residència a més, és a dir que si no s’haguessin vacunat aquest

dia s’haguessin vacunat al dia següent , són els que es varen

vacunar. I es varen vacunar en presència de la premsa amb

llums i taquígrafs i sense amagar-se de ningú. Per t ant, jo això

vull que quedi molt clar i quan a mi em demanen i em diuen “ho

tornarien a fer?” Sí, senyor. Ho tornaríem a fer. “I vostè ho

tornaria a autoritzar?” Sí, senyor, jo ho tornaria a autoritzar,

perquè es t am plenament convençuts que això va ser una

actuació totalment correcta.

I si volem encara més, no?, i si volem encara més: la gent en

aquell moment no es volia vacunar. És a dir el que interessava

era donar exemple, vull dir que ja, ja..., però això és  a més a més,

això ja és quasi, quasi casual, diríem. Però és clar que sí que ho

tornaríem a fer, clar que sí, evidentment, i per això es va fer una

foto la gerent de l’Hospital de Manacor i la gerent de l’Hospital
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d’Inca perquè en aquells moments hi havia un percentatge de

gent molt important que deia que no es  vacunava i que “te

vacunas tú porque hay efectos secundarios y...” perquè no sé

què i perquè no sé què més. I llavors com que entraven dins el

grup -p erquè estava perfectament definit pel ministeri- jo mateix

els vaig dir “escoltau, us feis una foto i incitau que la gent es

vacuni”, i això és el que varen fer. Per t ant ,  ho dic una vegada

més , ho hem repetit moltes vegades i crec que ja no ho tornaré

a repetir més però s i això tornàs a succeir jo els assegur que

tornaríem a fer exactament el mateix, amb el convenciment a més

que està ben fet. 

85% de vacunes en aquests moments arribades i posades.

Es reserven? No. Només es reserven les de Moderna. Per què

es  reserven les de Moderna? Per a segona dosi perquè

Moderna és el laboratori que en aquests moments ens està

fallant més, ara ens diuen que n’arribaran 2.000, de cop només

n’arriben 1.000 i no ens en fiam. I com que la segona dosi s’ha

de p osar en un termini clar, idò un mal favor li faríem a una

persona que li posam una vacuna avui, que li hem de tornar a

posar d’aquí a 28 dies i no la tenim perquè no ha arribat. Per

tant les de Moderna sí que en guardam la meitat. Les altres no.

Les  altres no perquè en aquests moments estan arribant bé. Sí

que és cert que al p rincipi també hi va haver disfuncions amb

les de Pfizer. També hi va haver que ens deien que n’arribarien

unes llavonces n’arribaven unes altres, però ara ja fa un bon

grapat de setmanes que estan arribant bé, puntualment i el dia

que toca. Per tant, en aquests moments no hi ha necessitat de

reservar. 

D’acord. Si hi haurà una bonificació per a l’activitat de la

COVID. A veure, nosaltres tenim tradició ja de pagament  de

productivitat. De fet, nosaltres funcionam amb un ins t rument

que es diu contracte de gestió mitjançant el qual cada any

marcam una sèrie d’objectius en els diferents serveis  i cent res

i en funció dels compliments d’aquests objectius sempre hem

tengut una partida pressupostària per poder incentivar els

professionals. Això que va estar suspès també a la legislatura

aquesta famosa a la que em referia abans, no?, això ho hem

recuperat. D’acord. Idò en aquest marc d’aquesta productivitat

nosaltres entenem que l’any 2020 -que en aquest moment seria

el que estaríem en condicions de pagar-, l’any 2020 hi va haver

un es forç molt gran. Pot ser no tan recollit dins el que és un

contracte de gestió, p erò sí que hi va haver serveis que varen

tenir una implicació enorme amb el tema de la COVID.

I per tant el que hem fet ha estat p osar damunt la taula una

quantitat que p uja a 10 milions d’euros -la puc dir amb

tranquil·lit at  perquè ja l’hem parlada amb els sindicats- que es

podria utilitzar per pagar aquesta productivitat sempre que

s’acordi, s’aprovi en el marc de la mesa general de l’empleat

p úblic, com no pot ser d’una altra manera. Això ho saben els

sindicats i en aquests moments està en fase de discussió,

perquè no tan sols és dir “d’acord tenim aques t a quantitat” que

és molt superior a la que hem tengut altres anys, molt superior,

no només és tenir la quantitat, sinó és saber com la repartim, i

això ho hem de fer evidentment amb consens i això és el que

s’està tractant de fer i -insistesc- els sindicats ho saben. 

Esperam una quart a onada? Jo no. Jo no l’esper, però bé

por sí que en tenim i mentiria si digués que no. No ho sabem

també pel que els deia abans, no tenim prou experiència

d’aquesta malaltia. D’aquí vint anys, trenta anys, segur que la

dominarem i direm “mira, això és cíclic i fa no sé què i fa no sé

què més, com el paludisme que fa fer febre tres dies i després

se’n va i torna a venir...”, però aquesta no ho sabem. Per tant si

vendrà o no vendrà?, home, nosaltres què tenim a favor,

diríem? Bé, que hem comprovat que si utilitzam mesures de

distància d’aquestes que a nosaltres -que som mediterranis-

ens costa, però si les  utilitzam idò va millor, per això insistim

t ant  a la gent, que maldament que es puguin alliberar

restriccions, que la gent vagi alerta, vull dir que no s’ajuntin,

que continuïn amb la mascareta. Tot això és importantíssim,

perquè això hem vist que fa recaure.

Què més tenim a favor? Que anam vacunant gent, vull dir

que aquesta gent vacunada, més la gent que també ja l’ha

p at ida és menys gent i afortunadament entre els vacunats  hi ha

les persones de les residències, que eren precisament els que

més ens  ingressaven als hospitals i els que més morien. Per

t ant , tenir aquesta gent vacunada i amb cap usuari de

residència infectat en aquests moments, ens dóna una certa

tranquil·litat per afront ar una quarta onada, si és que arriba, i,

ja dic, tant de bo no arribi, però ho desconeixem.

També es qüestionaven les proves, quan ja has passat  la

malalt ia. Bé, això no és un tema que depengui de nosaltres,

nosaltres  intentam seguir els protocols que ens dicta el

ministeri i el minis t eri tampoc és que els dicti ell a dit, hi ha una

comissió que es diu de Salut Pública, on discuteixen totes

aquest es  coses. Allà hi ha experts de totes les comunitats,

també hi ha funcionaris nostres i allà discuteixen, si s’ha de fer

PCR als 7 dies, als 10, als 14 o quan s igui i prenen decisions.

Les intenten prendre en base a la màxima evidència que tenen

disponible, però és curta aquesta evidència també, perquè és

d’un any. També en això no hi ha temps. A nosaltres ens  diuen

que això també està en fase de discussió en aques t s  moments

i que és possible que també canviï.

Més coses. Bé, hi ha hagut una pregunta concreta que deia

si hem tengut  sempre el material necessari. Vegem, hem tengut

sempre el material necessari que deien els protocols  que havíem

de tenir i hem estat molt a prop de no tenir-lo. El Sr. Palomino

crec que va ser fa 15 dies que va dir concretament, que vàrem

estar a tres o quatre dies de no tenir-lo, p erò el vàrem tenir,

afortunadament vàrem poder comprar a la Xina, vàrem ser la

segona comunitat que va dur un avió en aquesta comunitat i a

part ir d’aquí afortunadament amb els contactes que vàrem anar

fent, va anar arribant tot el material necessari. Per tant,  el

material que deien els protocols el vàrem tenir. Evident ment

moltes més persones de les que deien el protocol, volien també

tenir material i alguna d’aquestes no el va tenir, perquè els

protocols es varen ap licar rigorosament. Per què això? Perquè

el consum d’elements de protecció, es varen incrementar un

500%, un 500% en tres dies i els estocs que fins en aquell

moment havien estat habituals s’esgotaven a una velocitat

enorme, perquè el consum s’havia multiplicat. Algú podia

anticip ar això? Jo sincerament crec que no, no havíem tengut

mai cap pandèmia d’aquesta envergadura. Clar, hem après la
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lliçó d’això i en aquests moments tenim estoc per a 4 mesos i

múltiples contactes, però per suposat en aquell moment no,

perquè era impossible tenir-ho previst.

Professionals no se n’ha p erdut ni un, no se n’ha perdut ni

un. No només això, sinó que, miri, avui mateix han p res

possessió a Eivissa un grapat de professionals met ges que han

tret les oposicions. És a dir, professionals no se n’ha p erdut ni

un, a l’inrevés, se n’han recuperat..., bé jo crec que ja anam...,

bé, ara ja he perdut el comp te, però jo crec que ja en duim 2.000

i busques de professionals recuperats des de 2015. Després

comentaré perquè és important situar-se en el 2015. 

Em demanen si prendrem mesures fidelitzadores, com les de

Canàries. Vegem, el sou dels profess ionals sanitaris es

composa de diversos elements, hi ha el sou base, hi ha el

complement de productivitat ,  hi ha el complement de destí, hi

ha el complement d’atenció continuada modalitat A, modalitat

B. Vull dir que és complicada una nòmina d’un sanitari,  p erquè

ve determinada p er l’estatut, tampoc no és un disseny nostre,

ve determinada per això. Molt bé, el que no podem pretendre és

tenir el màxim, el màxim complement de cada un d’aquests

comp lements. Els metges de Canàries, ... li diré que un metge

nivell 4 de carrera professional, no és que guanyi menys que un

metge de les Illes Balears, és el que guanya menys de tot

Esp any a, i això li afirm, un metge de Canàries, nivell 4 de carrera

professional, ho pot comprovar si vol. 

Per tant, mirem la nòmina en conjunt, complement de

fidelització, els canaris tenen la gent de Lanzarote, la gent de

Fuerteventura, d’El Hierro i de la Gomera, no a t ot es  les

Canàries, Las Palmas i Tenerife té un altre tipus de

comp lements, perquè són més grosses i segurament tenen

menys problemes que nosaltres. Nosaltres  hem recuperat un

plus de fidelització, que vostè segurament coneix perfectament,

perquè no hi era fa uns pocs anys. Vull dir que ja hi havia estat,

es va suprimir, una de t ant es  coses que es varen suprimir i ara

s’ha recuperat i precisament l’han cobrat els professionals

d’Eivissa, de Menorca i de Forment era, ara, a la nòmina

passada del mes de febrer. Per tant, les coses s’han de veure en

conjunt i de manera global.

Pla de contract ació per incrementar plantilles. Les estam

incrementant contínuament, els ho he explicat a la meva

intervenció, vull dir a Primària 600 professionals més i,

efectivament, i si podem contractar més metges per a Eivissa o

per a Menorca no dubt i que els contractarem, no ho dubti,

sempre hem reconegut que hi ha una manca de professionals i

després explicaré el que li comentava, perquè és important el

retorn enrera. Per tant, no hi ha cap problema. 

Tenim mitjans per vacunar? Per suposat, i ho torn repetir,

tenim per vacunar els nombres que hem dit, ent re 100.000 i

120.000 per setmana, però és que si arribessin més vacunes , no

dubt in que vacunaríem, vull dir que també els vacunaríem. I

recorreríem, qualcú ha demanat, escolta i per què no recorreu a

les privades?, i per què no recorreu als militars? A veure, els

militars..., per posar una vacuna primer has de ser una infermera

o has de ser un metge, no p ot  ser un caporal o un soldat i

milit ars metges o infermeres metges militars molt pocs en

aquests moments, p erquè sabeu que els militars han fent

desaparèixer els hospitals militars. És a dir, militars que puguin

vacunar, molt poquets. Però és igual, els poquets que són, a

veure, si ara ens diguessin, “escoltau al·lots, que Europa ens

ha subministrat 500.000 vacunes i les  vos  enviam”, no passin

pena que les posaríem i recorreríem a les privades, als militars

i a qui faci falta, i jo mateix estaria vacunant. En això no hi

hauria cap problema, ara bé, nosaltres tenim el nostre pla i el

nostre pla, amb els nos t res recursos, està dissenyat per poder

posar aquestes vacunes que hem comentat i, a més, sense

deixar de fer les nostres activitats, això també és important i

algú ho ha comentat.

Quan es vacunarà el personal de les guarderies de 0-3? Miri,

li torn dir, vull dir no decidim nosaltres els grups a vacunar.

Nosaltres som els executors, els que ho fem, els que vacunam,

però qui decideix els  grups a vacunar és a la Ponència de salut

pública, que està formada per experts del ministeri, experts de

les diferents comunitats autònomes i són els que ens van

dictant, mira ara toca aquest grup, ara toca aques t  altre i

enllaçaré un poc per intentar explicar també el Pla de vacunació,

perquè tothom ho tengui clar.

Vegem, el ministeri ha arribat a dir fins  a sis grups de

vacunació. El primer eren els usuaris  de residències i

professionals que feien feina a les residències. El segon,

sanitaris, etc., així fins al sisè. Però a partir del sisè i el sisè són

forces i cossos de seguretat, professions essencials, però

alerta, no és perquè siguin professions essencials, sinó que és

perquè són professions essencials que poden tenir contacte

amb persones contagiades, i això també és important , p erquè

essencials també ho són les caixeres de Mercadona. No, no és

aquest el concepte que ha definit la Ponència de salut pública. 

A p artir del 6, a partir del grup 6 el que de moment i això

també estam reunits p ermanentment i pot canviar, però a partir

d’aquest grup 6 el que s’ha decidit és anar per edat i per què

per edat? Perquè és quasi impossible, s i tu intentes fer grups,

escolta, què és més important el que té un MPOC, el que té un

càncer, el que té una diabetis, el que té no sé què o el que té

cura de no sé qui? Seria tal la complicació i segurament, si m’ho

permeten, la injustícia, perquè per molt que tu creguis  que és

molt imp ort ant  aquest grup, sempre n’hi haurà un altre que no,

llavors s’ha decidit vacunar per edat. Per això hem començat

pels majors de 80 i anirem davallant.

Un incís, com que hi ha una vacuna que no es pot posar als

majors de 65 anys, que arriba, que és la d’AstraZeneca, aquesta

també l’hem de posar, l’estam posant a tots  els grups definits

pel ministeri: farmacèutics, Guàrdia Civil, et c.,  però quan aquest

grups s’acabin -i s’acabaran aviat- és quan començam ja pel

grup  d’edat que pot rebre aquesta vacuna, que avui són els

menors de 55 anys. És a dir, es podrà donar, pot arribar si això

no canvia -insistesc-, perquè això pot canviar, perquè les

evidències arriben i canvien, però si això no canvia, pot succeir

que estiguem vacunant  per un costat gent de 77 anys amb

Pfiz er i M oderna i per un altre gent de 55 per avall amb Astra i

els de 60 tal vegada es queden més endarrerits. Bé, doncs, es

queden més endarrerits perquè necessiten Pfizer, no se’ls pot

posar Astra. Vull dir, no sé si m’explic, en realitat és una
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campanya de vacunació, p erò són dues en aquests moments i

vegem quan arribi la de Johnson & Johnson quina altra

complicació afegirà, però bé, aquesta n’és una. 

No s’ha discriminat Eivissa i Formentera, en absolut, ni

Menorca ni ningú. Els ritmes evident ment són diferents. Miri,

hi ha p obles que en aquests moments estan vacunant gent de

90 any s  i n’hi ha d’altres que ja vacunen gent de 84; per què?

Perquè hi ha menys gent de 88, de 89 i de més. El nombre de

vacunes està equilibrat  als  grups i cada una de les Illes rep les

vacunes  que toquen per grup. No hi ha cap discriminació en

absolut entre illes. 

Quan està previst reactivar l’activitat d’At enció Primària? A

veure, l’activitat d’Atenció Primària no s’ha aturat mai. No...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Presencial? D’acord, tamp oc no s’ha aturat mai, la

presencial també existeix. Vegem, mentre hi hagi COVID i

mentre hi hagi aquestes soques tenim la necessitat de

continuar amb els dobles circuïts i amb el filtratge telefònic

perquè si no, posaríem en perill la p oblació i els propis

professionals. Per tant, aventurar quan podrà ser lliure la

presència, que seria la pregunta, perquè presencial ja ho és,

però quan podrà ser lliure sense telèfon p revi? Home, jo diria

que en el moment que tenguem un percentatge de població

vacunat elevat i tu tenguis la tranquil·litat que aquelles

persones que hi pugui haver a la sala d’espera que hagin acudit

al centre de salut no puguin contagiar-se ells ni contagiar als

altres. Crec que és de sentit comú perquè sinó posaríem en risc

la població.

Als centres de salut, temps d’espera. A veure, en aquests

moments, en aquests moments, perquè això també ha anat

canviant, però en aquests moments per cridada telefònica,

sempre parl de mitjanes, eh?, vull dir això no vol dir que no hi

pugui haver un cas  que siguin més dies o menys, però la

mitjana en aquests moments està entre 1,5. És a dir, t u demanes

cita i et  t elefonen en 1,5 dies, d’acord?, i si el professional

considera que t’ha de visitar, el normal en aquest moment és

que et pugui visitar l’endemà, el normal, fins i tot  s i ell ho

considera el mateix dia, però bé, el normal és l’endemà.

Les activitats comunitàries van un poquet més endarrerides,

això és cert perquè, clar, vull dir, no deixa de ser un grup de

persones. S’han recuperat en aquests moments ja les que

anaven dirigides al part, totes les que tenen a veure amb la

dona que eren importants, aquestes ja estan recuperades. Les

altres, en aquests moment s  estam acabant de dissenyar un pla

per veure com les podem recuperar tot i que encara hi hagi

COVID, diríem, perquè efectivament, estic totalment d’acord

amb vostè, són essencials. Hem de recordar t ambé..., jo tampoc

no m’he volgut estendre massa a la meva exp os ició inicial, però

t ot a l’activitat de rutes saludables, dels mapes d’actius, tot això

ho hem posat en marxa i, vaja!, amb molta satisfacció per part

de les associacions de malalts. I consideram molt important

recuperar-ho. 

També estic totalment d’acord amb vostè amb l’increment

de fisioterapeutes. De fet, als nostres plans inicials abans de la

COVID, com els he dit, entrava començar a introduir la figura de

podòlegs, la figura de dietista, incrementar el nombre de

fisioterapeutes precisament  p er poder tenir accés directament

a Atenció Primària. Evidentment, tots aquests recursos han

hagut de quedar congelats perquè ens hem dedicat a la COVID,

p erò és un tema que recuperarem immediatament que puguem. 

Quant als  t erminis del centre de salut de Pere Garau, home,

per arribar a tenir el centre de salut nou de Pere Garau passaran

uns anys perquè ara ens acaben de cedir el solar, una vegada

cedit, que encara no està acceptat  p er la comunitat autònoma,

això és un procediment legal que du el seu temps, però una

vegada acceptat després nosaltres podem començar a fer el

projecte arquit ect ònic -el pla funcional sí que ja el tenim fet-, i

una vegada fet el projecte arquitectònic sortir a concursos, etc.

Ara bé, li donaré una bona not ícia, hem pogut llogar uns locals

just davant  d’on hi ha ara el centre de salut de Pere Garau i

podrem almenys en aquests locals començar a fer activitat de

manera que els problemes crònics que té l’edifici on està ubicat

el centre de salut quedin obviats. També saben que hem tengut

molts de problemes amb la finca, amb els propiet aris dels pisos

superiors que no han permès entrar, etc. 

Terminis del Port  de Pollença. A veure, amb l’Ajuntament

de Pollença vàrem arribar a un acord que si nosaltres fèiem el

centre de salut ells feien la unitat bàsica. És una reforma molt

petita, vull dir, són aproximadament uns 90.000 euros i nosaltres

creim que l’Ajuntament de Pollença complirà i que aquesta

legislatura estarà, no només la unitat del port sinó també el

centre de salut de Pollença. Igual que el centre de salut de

Trencadors, a més, en el cas del centre de salut de Trencadors

era el meu centre de salut tot i que jo feia feina a Bahía Grande,

però això pertanyia a Trencadors. T enim el projecte fet, està ja

a exposició pública p er licitar l’obra i esperam que abans que

acabi l’any hagi començat aquesta obra que té un termini

aproximat d’un any. Per tant, la idea seria que hi sigui.

La preocupació pels sords. També la compartim, la

compartim totalment, tant és així que també abans de la COVID

vàrem posar en marxa un pla d’accessibilitat als cent res de

salut, vàrem arribar a reformar-ne un bon grapat, ara no sé

exactament la quantitat, p recisament per vèncer barreres

arquitectòniques, també amb retolació en Braille, per exemple,

també dispositius perquè els sords p uguin entendre. Bé, això

ho fèiem, hi havia tot un pla que t ambé ho vàrem fer de la mà de

PREDIF, de les associacions , i també ha quedat interromput per

la COVID, com tantes altres coses, però el reprendrem

immediatament. 

He de dir que pel tema de vacunació i altres sí que poden

consult ar la pàgina web perquè és visual, diríem, no és..., i és

allà on intentam posar tota la informació màxima que creim que

ha d’arribar a la població.

Quant a Europ a. A veure, les dosis compromeses van

arribant, van arribant amb qualque dificultat. Ja els he coment at

abans que de Moderna no ens acabam de fiar del tot, p erquè

ara et diuen que n’arribaran 4.000, doncs resulta que arriben
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2.000. És  veritat que després igual compensen i n’arriben 6.000,

això sí que passa. També vull dir que Europa és molt garantista,

molt, molt, molt. Si Europa aprova una vacuna és  p erquè té la

certesa absoluta, i qui ho decideix són tècnics, no són polítics,

vull dir, després qualsevol els discuteix a tots aquests. Vostè

ho sap ben bé. És totalment  garantista,  però això també fa...,

vull dir, això és una seguretat, p erò t ambé fa que tot es retardi.

Estats Units ja ha aprovat la de Johnson & Johnson i Europa

encara no. Això vol dir que encara demana, encara té dubtes. Si

finalment l’aprova serà... , que ens diuen que sí, eh?, que ningú

no s’alarmi, ens diuen que sí, que tot va bé, però n’hem d’estar

molt segurs. Per tant, això és un poc el que passa.

Després, evidentment, crec que també els propis laboratoris

farmacèutics han pecat d’un excés d’alegria, de dir, doncs  en

p odrem fabricar no sé quants de milions, no?, i després result a

que els fallen les  cadenes de producció, que els falla no sé què

o que les venen a un altre país  que paga més. Vull dir que això

també és possible. 

De totes maneres, aquesta també és una opinió personal,

tenc un poc la impressió que Europ a t é els recursos i les eines

suficients per assegurar que les vacunes arribin com se’ns ha

dit que han d’arribar. Per tant, també vull ser optimista en

aquest tema.

Preu de l’hora de guàrdia. A veure, el preu de l’hora de

guàrdia és cert  que vàrem arribar a un pacte amb els sindicats

fa aproximadament un any i mig, aquest pacte actualitzava

l’hora de guàrdia i a més considerava -això sobret ot era per a

infermeres-, el dissabte fes t iu a partir de les deu del vespre, no

a partir de les vuit del matí del diumenge. Estava condicionat  a

disp onibilitat pressupostària, no es va poder complir l’any

passat  p erquè no hi va haver aquesta disponibilitat

pressupostària, però també afortunadament he de dir que la

Conselleria d’Hisenda ens ha autoritzat  a pagar-ho i a més a

p agar-ho amb efectes retroactius. Per tant, donarem per

complert l’acord.

He vengut  amb molta gent, és cert, perquè Atenció Primària

és molt grossa i llavors, com que jo m’imaginava que vostès

demanarien moltes coses, doncs, és cert que he mobilit z at

precisament moltes  p ersones per intentar poder donar resposta

a tot el que em vagin plantejant. No és per un altre motiu.

Autocrítica, vegem, nosaltres tenim una manera de fer feina

que és diària, d’anàlisi, nosaltres cada dia a les vuit del matí ens

reunim, tot l’equip, i feim anàlisi de les dades, de com

evoluciona, de com estan les urgències, de com van les

demores, vull dir, tot això ho repassam cada matí precisament

per intentar veure què és el que no va bé, què és el que canvia,

què és el que podem modificar. Bé, això nosaltres ho tenim

assumit i ho feim, no ara amb la COVID, sinó que ho hem fet

sempre. Vull dir que entenem que és part de la nostra feina.

Jo quan parlava d’autocrítica em referia a..., i quan vaig dir:

“ ja hi haurà temps per fer-la”, em referia a una autocrítica molt

més global, molt  més general. Crec que efectivament encara no

estam en condicions, precisament també pel que deia, perquè

l’experiència d’una malaltia..., jo puc fer autocrítica avui, però

p robablement d’aquí a dos mesos les coses hagin canviat  i

aquesta autocrítica que he fet avui no em servirà de res. Per

tant, jo ent enc que nosaltres hem de continuar fent aquesta

crítica diària perquè de fet es pot dir així, és una crítica diària;

autocrítica global?, ja la farem, no hi haurà problema.

A veure, disfuncions, també unes declaracions meves en

què faig dir que hi hauria dis funcions . És clar que sí, i les torn

fer i em t orn a reafirmar i, què vull dir amb això?, perquè tal

vegada és que no m’exprés bé o no se m’entén bé, no? Si algú

creu que amb una campanya de vacunació d’1 milió i busques

de dosis, on intervenen centenars de persones vacunant, 600

ap roximadament , on a més  int e r v e n e n  c e n t enars

d’administratius que demanen llistats, controlen, etc., si algú

creu que en algun moment no se’ns romprà un vial, no es

perdrà una vacuna, està mentint, senzillament , està mentint

perquè és impossible, senzillament és impossible.

Quant a l’agenda de la vacuna, vegem, nosalt res... ara

passarem per edat s i, per tant, aquest problema desapareixerà,

però fins ara hem anat per llistats. Vostès es poden imaginar

que nosaltres demanam un llistat a un col·legi professional, el

que s igui, p erquè els toca vacunar, d’acord?, col·legi

p rofessional, i a més ens firmen una declaració jurada que allò

és correcte, perfecte, però resulta que en aquell col·legi

professional hi ha, imaginem, quatre professionals que s’han

jubilat dos dies abans, el col·legi no ho sap , p erò aquests

jubilats no entren en la vacunació. Bé, idò quan jo em referesc

a dis funcions m’estic referint a aquestes coses i és clar que sí

que passarà i és clar que sí que passen. I he posat  aques t

exemple dels jubilats perquè precisament ha passat i ens hem

adonat perquè justament  eren jubilats nostres perquè si no

haguessin estat jubilat s nostres tampoc no ens haguéssim

adonat.

Per tant, a veure, si hi ha -insistesc- algú que cregui que

amb 1 milió i busques de vacunació, amb dobles vacunes, amb

dobles sistemes de conservació, amb no sé quantes persones

vacunant, que no hi haurà... que tot funcionarà perfecte, bé,

això és tant com dir que totes les activitats sanitàries que feim

cada dia i que són de l’ordre de 30.000 i busques, idò van

perfectes, no hi ha cap error. Jo crec que ningú en el seu sano

juicio no pot dir aquestes coses.

Tema... el que va passar dia 27 de desembre, crec que ja ho

he explicat. 

Disfunció ent re les  dades nostres i les del ministeri, jo

també ent enc que no és fàcil d’explicar, però la gran majoria de

vacunes, excepte nosaltres, Melilla i Canàries, reben les

vacunes cada diumenge perquè les serveixen; nosaltres no,

nosaltres les rebem les de Pfizer dilluns i les de AstraZeneca

dimarts i les de Moderna també, quan arriben, arriben els

dimarts. A vegades de Moderna n’han arribat fins i tot els

dijous. Què passa? Que nosaltres tenim una programació feta

per a tota la setmana, incloent els dilluns i els dimart s . És  clar,

si t u em fas  un tall diumenge, que és el que fa el ministeri, de

quantes vacunes he posat fins a diumenge, és clar tu no em

comptaràs les de dilluns i dimarts, però és que jo les de dilluns

i dimarts les  he de tenir, tenen nom i llinatges, les tenc
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reservades. Per tant, sempre hi haurà un percentatge inferior al

nostre cas i en el cas  de M elilla i veureu, si ho mirau veureu que

sortim més a baix, no? Bé, ho hem discutit  amb el ministeri, no

sé si ens faran cas o no ens faran cas. Sí que és veritat  que en

aquests moments el p ercentatge ha pujat molt. No sé si ho heu

mirat, però en el darrer estam al 85% i estam bastant enmig de

la taula. 

Vull dir que tampoc no hi hauria aques t  p roblema, no?, tot

i que... tot i que avui hi hagi aquest percentatge probablement

quan arribem a diumenge tornarem a fer una davallada, p erò no

perquè no les posem, sinó perquè ens estan comptant de

manera diferent en funció del que ens arriba a nosaltres.

Llistes d’espera. Les llistes d’espera seguien una evolució,

jo crec que bona, a la baixa fins que va arribar la COVID i

efectivament amb la COVID es varen espenyar, es varen

espenyar moltíssim perquè, molt senzill, vàrem haver de deixar

de fer tota l’activitat que fins a aquell moment  fèiem o la gran

majoria, vaja, salvant la urgent  i la.., la vàrem haver de deixar per

poder destinar els recursos a la COVID.

Hem de p ensar una cosa -i ara ho enllaço també amb una

pregunta del Sr. Castells-, per què deixam de fer activitat

quirúrgica?, perquè un podria dir: “home, però si els cirurgians

no tenen la COVID”, i és veritat, el que passa és que l’activitat

quirúrgica necessita unitats de reanimació posterior, necessita

els REA i els nostres hospitals tenen les  UCI, però les REA

també serveixen com a UCI i en el cas de Menorca amb més

motiu perquè la UCI és petiteta per les dimensions de l’illa, no?

És per això que es deixa de fer activitat quirúrgica, no és per

altra cosa, és a dir, és per poder disposar d’aquestes unitats,

d’aquestes unitats de reanimació per p oder ingressar els

pacients que necessiten cures  intensives tant si són COVID

com si no són COVID perquè, per exemple, a les REA sobretot

els que han ingressat eren pacients no COVID. 

He de dir que els  anestesistes estan perfectament capacitats

per atendre cures i per atendre unitats de cures intens ives. De

fet, a molts de països europeus l’especialitat de cures

intensives no existeix, la duen els anestesistes. Per tant, que

ningú no s’estranyi que hi hagi anestesistes que duen unitats

de reanimació.

Aques t  és  el motiu, no és un altre, és a dir... És clar, llavors ,

en el moment en què tu comences a veure que les  UCI

comencen a omplir-se és quan comences a suspendre activitat

quirúrgica i, quina activitat  quirúrgica susp ens?, idò

evidentment no suspens la urgent, la preferent o la que no és

demorable com pugui ser un càncer o com pugui ser una

patologia d’aquest tip us . Per això s’han ressentit més

determinades patologies.

Bé, tornant a les  llistes d’espera, efectivament varen

empitjorar de manera considerable, però si vostès agafen les

dades del mes de juny de l’any passat, juny, juliol,  agost de

l’any passat, veuran com en aquells  moments en què hi havia

bonança, vull dir que no hi havia encara aquella.. . ja em perd,

no sé si era segona o tercera onada, no?, idò vàrem començar

a recuperar i les llistes d’espera varen començar a millorar. I

com ho vàrem fer? Idò vàrem tornar a recuperar l’act ivitat

extraordinària, que la tenim molt implantada als nostres equips,

vàrem poder disposar de tots els quiròfans i tot es  les  REA i a

més vàrem fer convenis amb les  entitats privades com no pot

ser d’altra manera. Intentàvem recup erar, però què va passar

després una altra vegada?, que al mes d’agost hi va haver el

rebrot de la COVID i torna frenar. Vull dir,  torna reservar REA

per a si eren necessaris com a UCI, torna frenar i bé, i aquesta

onada s’ha mantingut fins ara i ha estat més dura fins i tot que

al principi.

Ara ja fa un parell de setmanes que estam recuperant i de fet

nosaltres  ja amb les dades que manejam cada dia començam a

veure millora, perquè hem començat a recuperar l’activitat

extraordinària, hem firmat convenis amb les entitats privades i

intentarem en la mesura possible recuperar tota aquesta

activitat el més aviat possible com no p ot  ser tampoc d’altra

manera.

Vostè ha comentat abans  que li importava poc el que havia

passat des de 2015 i m’ha recordat  que jo som director general

aques t s  darrers sis anys, i és cert; però en sanitat passa un poc

el mateix que amb les malalties. Miri que per exemple la retallada

d’especialistes en formació, que això va durar fins a l’any 2018,

és el que estam patint ara i encara falten anys, eh?, i encara

falten anys. A mi em sorprèn que hi hagi algú aquí que pugui

atribuir-nos falta d’especialistes quan són els responsables

d’haver tallat la formació i si talles la formació no hi ha

professionals , i jo els ho dic, eh?, i seguirem així, seguirem així.

Aquests professionals que tant es demanden i que tant...

seguirem així, perquè això no és un problema de les Illes Balears

ni molt manco, això és un p roblema de tot l’Estat espanyol

perquè la formació es va retallar a tot l’Estat espanyol. Home!,

vull dir, és que ens hem de remuntar a t emp s  més enrere per

saber les conseqüències del que està passant a dia d’avui. 

Per això he considerat imp ort ant  fer-los la foto, perquè

partíem d’una situació... en fi, molt, molt i molt dura i és

imp ortant també tenir-la... i jo ja sé que duc sis anys i per això

els he volgut explicar el que hem fet durant aques t s  quatre anys

en què hem recuperat moltes d’aquestes coses, però n’hi ha

que no són recuperables. Ara hem incrementat la formació ja fa

un p arell, però, és clar, encara es torbaran a acabar tota aques t a

gent la seva formació. En el moment que el Govern d’Espanya

ha acceptat que poguéssim formar més gent , doncs la formam,

és clar que sí que la formam, perquè això és garantia de futur;

això és, d’aquí cinc, sis anys, els que venguin després de

nosaltres, doncs mira, aques t  p roblema, probablement, no el

tendran, però mentrestant sí que el patim i el t orejam. Per tant,

és molt important.

I la demora en infraestructures, a veure, és un poc el mateix,

primer de tot que no..., a veure, pot ser autocrítica o no

autocrítica, vegem, en sanitat les necessitats també són molt

canviants, però molt, i és vera, inicialment vàrem fer un p rojecte

per a l’hospital d’Inca i després vàrem trobar que ens  havíem

quedat curts, efectivament . I quina opció teníem? O no fer-lo o

fer el que ens quedàvem curt s , que ja sabíem que ens

quedàvem curts, o intentar refer-ho per donar resposta de veres

a les necessitats. I també en funció de les disp onibilitats
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pressupostàries, p erquè de vegades també pots voler fer tota

una sèrie de coses i tampoc no arribar amb els recursos,

nosaltres també es t am condicionat pel pressupost que

s’aprova cada any.

Bé, afortunadament, l’hospital d’Inca ja està en obres en

aquests moments i no és una obra que durarà massa, p er tant,

bé, crec que per fi ens hem de felicitar.

De l’hospital de Manacor ja tenim unes obres fetes, i la

resta, que és la grossa, probablement començarà a finals

d’enguany, vull dir que també és una altra obra que es troba en

marxa.

I els centres de salut ja els he comentat abans que es t roben

ja amb els projectes fets, en fase ja de licitació i que esperam

que comencin les obres durant enguany o a final d’any, vaja,

vull dir que, en principi, crec que... no ho sé, que ens hem de

remuntar a finals de legis lat ura i veure quants d’aquests

centres realment hi ha i quant s  no. Nosaltres pensam que la

majoria hi seran, probablement el de Bons Aires no, perquè és

molt gros i, per tant, no hi haurà temps; però la resta, que són

un poc més petits, doncs probablement sí.

Bé, el tema de les  vacunes, no sé si ja ho he explicat, però és

això, és a dir, ja la ponència de vacunes del ministeri ha decidit,

o crec que ha decidit, i esperam que no canviïn d’opinió, fugir

dels grups, perquè si no, doncs ve això: i jo que tenc MPOC

quan em tocarà, i jo que tenc diabetis i jo que prenc les quatre

pastilles, que no sé qui coment ava, i anar per edat, per edat és

molt més senzill, perquè llavors és el que anunciam, de fet, jo

avui de matí he fet una roda de premsa on l’objectiu -després

surten mil coses-, però l’objectiu era dir: mirin, ara vacunam més

de 80 anys i, a més, a partir de divendres  començarem els

menors de 55 anys, però començant per 55, 55, 54, 53... perquè

tenim la d’AstraZeneca, perquè tothom es pugui situar; és a dir,

afinar més és molt difícil, perquè depèn també de les vacunes

que arribin.

Per tant, la idea... nosaltres mantenim que al ritme que ens

han dit que arribaran podrem t enir el 70% de la població a

principis d’estiu vacunada, això ho hem dit moltes vegades,

semp re ho diem condicionat que arribin les vacunes que ens

han dit que han d’arribar i,  s i no arriben, doncs jo seré el primer

que vendré i els diré: senyors, doncs mirin, aquelles  mils de

vacunes que ens varen dir no han arribat, i serà... no sé de qui

serà culpa, però, per descomptat, el que no serà és  que

nosaltres no estiguem preparats, vull dir que això està. És a dir,

si arriben les vacunes, nosaltres les posam.

Els recursos humans no només  no ens mancaran per

vacunar, si no que es troben ansiosos, és a dir, tenim, a part

dels  p ropis, que fan feina i que volen multiplicar-se i fer hores

ext ra p erquè la gent està molt il·lusionada, vull dir, els

professionals és que... l’alt re dia m’ho deia el gerent d’Atenció

Primària: no ens lleveu les vacunes  que les volem nosaltres. I

dic, home, no, tranquil, aquí vacunarà tothom, perquè és vera

que la gent té ganes. I no només els professionals habituals,

diríem, sinó que, jo què sé, l’altre dia els psiquiatres em deien:

escolta, que nosaltres també volem vacunar; els dentistes

també s’han ofert  p er vacunar. Vull dir que..., en principi, a

veure, de moment no us necessitam però estau en reserva p er

si n’arribassin moltes més, doncs els tenim en reserva,

evidentment , p er tant, no hi ha problema amb el tema de

vacunar.

Protocol·lització de quan tornem a la normalitat, bé, home,

el protocol és un poc el que ja es desenvolupa, primer vàrem

recuperar les quotes dins  Atenció Primària, que s’havien

suprimit; després vàrem obrir les unitats bàsiques. Ara hem de

mantenir els dobles circuïts i el filtre telefònic, però seria quan

hi ha hagi un percentatge de vacunació elevat, doncs seria ja el

p rimer a suspendre, i poc a poc recuperar aquesta activitat. Tot

i que, insistesc que hi ha coses que han de quedar perquè

poden ser molt útils per a la població.

Jo, bé, discrep molt, Sra. Ribas, de vostè, per tant, com que

discrepam molt doncs jo no sé, tanmateix el que jo digui crec

que vostè ho interpreta de la seva manera perquè jo crec que el

Sr. Palomino ja va explicar molt clar que ni hi ha il·legalitats ni

totes aquestes coses que vostè diu, però, bé, és igual, vull dir,

crec que no té massa sentit continuar discutint del mateix, jo

diré una cosa, vostè en dirà una altra i vostè treurà els retalls de

la Sindicatura de Comptes, però la Sindicat ura de Comptes no

és un jutge. Es remunti més enrera també i veurà com aques t s

informes de la Sindicatura de Comptes han disminuït en picat ,

precisament en aquesta legislatura en què governam nosaltres.

Per tant, a veure, siguem un poc seriosos, és  molt  fàcil fer

demagògia en múltiples coses, però les necessitats urgents i

imp erioses nosaltres les coneixement bé i quan hem de comprar

una cosa, per necessitat urgent, li assegur que la compram.

Per què he començant  parlant del 2011-2015? Vostè ha dit

que era una situació de crisi econòmica. Sí, és vera, hi havia

una crisi econòmica, però les decisions  són polítiques i les

maneres d’afrontar.. . , ara també hi ha una crisi enorme, una crisi

econòmica enorme, amb una caiguda del producte interior brut

brutal, però aquí, en aquesta comunitat se segueix apostant per

la sanitat pública. Per t ant, sí, vull dir, sí senyor, hi havia crisi

econòmica, però es prenien decisions polítiques, com ara que

també es prenen decis ions  polítiques, i això també és important

subratllar-ho.

Reparació de l’atenció presencial, crec que ja ho hem

comentat, precisament vostè diu que s’acumula gent a les sales

d’espera; precisament, no hi ha atenció presencial, es filtra

telefònicament per evitar això, si a qualque moment hi ha hagut

qualque aglomeració jo no diré que no sigui possible, crec

perfectament que hagi estat p oss ible, però, precisament, el filtre

telefònic és per evitar això. Per tant, no sé què més dir-li.

Com explicam notícies de premsa? Jo no entr a valorar la

premsa, miri, nosaltres, ni em correspon a mi, i jo som Servei de

Salut, la Direcció General de Salut Pública és qui investiga, li

puc assegurar que saben molt bé d’on venen els contagis; jo ja

sé que hi va haver un titular, p erò jo no entr a valorar, aquí

cadascú diu coses i la gent defensa de vegades uns interessos

que no saps molt bé quins són. Jo el que li puc dir és que amb

el volum de rastrejadors que nosaltres tenim i els números que

jo li he donat, això són casos identificats, casos rastrejats,
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malalt ies evitades, perquè és un rastreig controlat i, per tant, en

això m’he de basar.

Pla de vacunació, bé, no comprenc com poden tenir dubtes

de si el tenim o no el tenim quan vacunam, quan tenim vacunat

el 85% de la població que rep les  vacunes. Per tant, bé, vull

pensar que vostès no el coneixen o no ens escolten quan ho

explicam, però crec que l’hem explicat per activa i per passiva.

I p er què no comptam amb l’exèrcit i amb les privades? És

que hi comptam, és que si els necessitam no passi pena que hi

comptarem, per al rastreig tenim soldats a l’oficina de rastreig,

no tenim manies, a l’inrevés , estam encantats i súper agraïts

perquè ens ha anat molt  bé tenir-los. Per tant, si els necessitam

per vacunar, no es preocupi que ja els  cercarem, però,

evidentment, els hem de necessitar i ells hi han de ser, p erquè,

insistesc, sanitaris, és a dir, metges o infermeres militars en

aquests moments n’hi ha pocs a la nostra comunitat, n’hi ha

qualcun, però n’hi ha pocs.

Crec que li he cont estat més o manco això de Menorca, de

totes formes jo prenc nota també, perquè tenia més prep arada

la presentació de primària i prenc nota sobretot t ambé pel tema

de les IBE, jo, aquestes preguntes que vostè diu que encara no

ha rebut, crec que sí que ja han sortit, perquè ens ha costat

aconseguir la informació, però és perfectament factible que

vostè no les hagi rebudes encara, però les rebrà, p erquè ja les

he vistes.

I quant al tema de la sarna. Bé, també hem de fer... és cert, jo

estic totalment d’acord que l’activitat presencial és  bàsica, i

evidentment si tu tens un pacient davant doncs també si hi ha

una malaltia doncs és molt més fàcil saber de què va, vull dir

que això es t à clar. Però, bé, la limitació és aquesta, és vera que

la sarna està estesa, és cert que hi ha hagut un repunt, no

només a Menorca, sinó per tot, en gent jove.

També és vera, vos tè ha dit que els metges no estan

formats, jo aquí he de discrepar, a veure, jo no vull dir que no

hi hagi qualcú que no, però no és  una malaltia precisament de

diagnòstic difícil, és a dir, és relativament senzill diagnosticar

la sarna i tract ar-la t ambé és  relat ivament  senzill,

afortunadament. Però, bé, de totes formes jo p renc nota per

poder prendre les mesures.

I després, la valoració global de la pandèmia. Això, Sr.

Dalmau, en podria parlar hores, però li resumiré. Crec que

Atenció Primària ha estat bàsica, bàsica, és a dir, ha es tat

fonamental, per què ho dic? Perquè, miri, ho he dit  al p rincipi de

la intervenció, la creació de les  UVAC, aquestes unitats volants

d’atenció, crec que és un dels encerts més grossos que hem

tengut, i així se’ns ha reconegut a l’Estat espanyol, perquè ens

va permetre tractar molta gent al domicili, i tractar molta gent al

domicili ens va permetre, ens  ha permès doncs evitar saturar

més del compte els hospitals, que, alerta, ha han estat prou

saturats també. Per tant, la feina de primària ha es t at brutal en

aquest sentit.

Després, la quantitat de feines que s’han afegit a atenció

primària, que ni pensàvem mai que s’haurien de fer, com pugui

rastrejar, com pugui ser.. . tot això ha estat un aprenentatge

continu, perquè és una feina que no l’havíem fet a mai,

senzillament, però mai en cent anys, vull dir que, per tant, jo

crec que primària ha estat fonamental. No vull dir amb això que

els p ap ers  dels professionals de les UCI o d’interna o de

respiratori o d’urgències dels hospitals també no hagi estat

molt important, però el paper de primària en aquest sentit crec

que són formiguetes i que van fent, vaja, vull dir que crec que

ha estat un paper fonamental.

Si va patir més  a la segona onada. A veure, a la segona

onada ens va passar una dolentia i és que l’esperàvem, més

ben dit, no l’esperàvem en aquell moment, és a dir, tothom

pensava que el setembre, octubre, quan començàs la fresca es

podria recaure, diríem. En això torn dir el que he dit abans, que

el temps  d’evolució no el tenim, però era el que es pensava en

aquells moments. I, ostres!, va arribar el mes d’agost i va arribar

el mes  d’agost amb molt de personal de vacances, perquè,

precisament , s ’havia int entat que la gent les agafàs,

p recisament per estar més descansats per afrontar després. I és

clar, això va provocar una situació de tensió, no només a

primària, també als hosp it als. També ara en aquesta darrera

onada, que ha estat molt dura, tal vegada, no sé s i dir més per

als  hospitals o per a primària, la veritat és que a primària ha

estat molt dur p erquè la feina de rastreig ha consumit un temps

i uns  esforços enormes, perquè, a més, també tots nosaltres  i

des de salut pública hi estàvem molt  a sobre i volíem que es

rastregés més, i quan veus cada de mat í, dius, ostres!, a

Campos 7, comences a dir: i què ha passat a Campos? I

comences a demanar i comences a insistir i comences a cridar

i, escolta, ja l’heu cridat aquest, ja l’heu cridat aquell, i l’altre,

per intentar acotar, diríem. Ha estat una feina molt intensa.

I als hospitals, doncs veure que has de suspendre activitats

quirúrgiques, que les UCI s’emplenen, que les REGA es

comencen a emplenar, bé, nosaltres  sempre hem tengut

mat alassos i teníem aquí el Palau de Congressos i d’altres, però

fixau-vos  que a un moment determinat vàrem haver de dur

pacients d’Eivissa a la UCI d’aquí perquè la d’Eivissa estava

plena, i Eivissa ut ilitzava la UCI i la REGA i, a més a més, havia

obert una unitat especial a Ca Na Majora, és  una altre edifici

que té devora, i tenia un gimnàs de rehabilitació preparat també,

i respiradors, vull dir que, és clar, són moments de molta tensió.

Quines mesures  quedaran? Crec que ja ho hem comentat un

poc, crec que és un tema que, a part de les que nosaltres

puguem creure que quedaran, també aquí volem fer-ho amb

consens dels professionals i ells ho han treballat,  ho treballen

dia a dia, perquè crec que ara ve una temporada i em consta que

les diferents gerències ho fan, passen per tots els centres  de

salut i diuen: escoltau, què creieu que hem de canviar, què

creieu que hem de mantenir, què creieu que hem de seguir? I bé,

és un poc la feina que s’ha de fer ara.

I el paper d’atenció primària dins la salut públic, home, es

demostra que es vital; és clar,  s i t u penses, en pura llei, el

rastreig és un tema d’atenció primària o de salut pública? Bé, és

clar..., el que passa és que dins la feina de primària els metges

de família són especialistes en medicina familiar i comunitària i

la comunitària entronca totalment amb la salut  pública; les
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infermeres són infermeres de família i comunitària, entronca

totalment amb la salut pública, p er t ant van molt directament

implicades.

I crec que amb això us he cont es t at i si no, hi tornaré al

següent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, obrim, si li sembla bé, un torn de rèplica. Per al Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la p araula la Sra.

Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies , presidenta. Sr. Fuster, si em permet una broma, estic

molt disgustada perquè no som a cap grup d’edat de la

vacunació de moment, o sigui que... no passa res, esperarem

fins que ens toqui, fins i tot vaig somniar que me la posaven a

traïció i tenia un disgust.

Dit això, bé, entenem que aquesta quarta onada que no

volem ningú, com vostè bé ha dit, hi ha una relació directa entre

la vacunació, però també aques t  virus  t é molt  de

comportamental, és a dir estam preocupats a la vegada que

contents de dir,  mira què bé, estam a manco de 50 per cada

100.000 habitants de taxa acumulada a 15 dies, cosa que

esperàvem amb molta emoció, però, a la vegada diem: i ara què,

ens amollen i què passarà, ens hauran de tornar t ancar

ràp idament o vostès pensen que així com avanci la vacunació,

crec que ja ho ha explicat una mica, però tal vegada ens haurà

de tornar avisar del p erill que correm en aquests moments i en

el moment que ens donin una mica de llibertat?

Vostè ha dit també que les unitats bàsiques de salut estan

obertes totes, però jo crec que no estan obertes totes cada dia

ni amb tots els horaris  que hi podrien estar, i crec que aquest

matís és molt important, o almanco així ens ho traslladen,

sobretot els habitants de p oblacions petites. Què els passa?

Que són poca gent, però és  que és gent molt gran i el seu

metge és el seu guru, és que van al metge com qui van a

prendre el cafè, necessiten anar al metge. Per tant, m’agradaria

que ens contàs com es troba aquesta situació, si ha de canviar

o quines són les perspectives.

Llavors vostè diu que el servei de qualitat s’ha seguit

donant i fins i tot més, perquè hi ha una gran professionalitat

dels sanitaris. Nosaltres en això, com es pot imaginar, no ho

dubtam ni poc ni molt ni gens, però de qualque banda hem

perdut, perquè si tenim una pandèmia mundial no pot ser que

tot s’hagi fet t an bé, i no dubtam de la professionalitat, però sí

de què són faves comptades; és a dir, tenim els recursos  que

tenim, les limitacions  que tenim i supòs que hi ha hagut

mancances, per tant, m’agradaria que afinàs una mica més la

seva diagnosi en aquest sentit.

Llavors ha p arlat d’intervencions urgents, que no n’hi ha

haguda cap que no s’hagi fet. Però més enllà d’aquestes

intervencions urgents, què passa amb aquelles que no ho són?

Què passa amb aquelles patologies cròniques? Només sent

persones majors que em diuen: no, no han vengut  a controlar

el Sintrom -es veu que el Sintrom és tan important per a moltes

persones i que, a més, és  delicat  a l’hora d’ajustar la dosi o el

que sigui-, i és clar aquesta gent es t roba una mica

abandonada. Pos aquest exemple com supòs que n’hi ha molts

d’altres, però aquelles persones amb patologies cròniques no

han anat a veure-les o, almanco, això ens denuncien.

Li he demanat pel tema d’El Carme, no acabam de

comprendre, i m’agradaria saber la versió oficial del per què

d’aquests trasllats, perquè qui escolta els treballadors pensa

que tenen tota la raó, diuen: ens han dut a aquestes sales , ens

han tramès vídeos, vàrem fer fins i tot una iniciativa

parlamentària perquè no se’ls enduguessin, que arriba tard. I

bé, m’agradaria saber per què? Jo supòs que són compromisos

d’abans, vull pensar, però la veritat és que el canvi ha anat  a

pitjor per als treballadors, pensam, no sé si vostè em dirà el

contrari, i també per als pacients que han d’anar allà, sense

ventilació segons quines sales, que es tà com a una mica mal

concebut, això ens diuen. Vostè ja m’ho explicarà.

Llavors hi ha un col·lectiu que són els infants, no entren a

cap est adís t ica de vacunes, sé que ells tenen la càrrega viral, no

es contagien t ant  o no sé exactament com és, però no s’han fet

assaigs tenc entès amb ells. Què passarà amb ells i si se’ls

vacunarà o no? Bé, si els pares volen, és clar, si hi haurà

vacuna per a ells.

I llavors vostè ha dit que Europa és molt garantista i

nosaltres estam molt contents que s igui així, bé, nosaltres

pensam que l’Agència Europea del Medicament és la que ens

ha dir si sí o si no, i des d’aquí vull dir que tots aquells que es

volen botar els països i se’n voler anar a comprar vacunes

sense permisos de l’Agència Europea del Medicament fan una

passa enrera, perquè llavors, tal vegada, no puguin agafar un

avió, no és així?, no podran anar segons on. Per t ant ,  nosaltres

amb això hi estam totalment d’acord.

I res més, agrair-li la presència i tots aquells dubtes que avui

no em quedin aclarits ja els els passaria per escrit.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara la paraula al Grup Parlament ari

Popular. Té la paraula la Sra. Marí p er un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fuster, per les seves

explicacions tant de bo hagués contestat de manera més

detallada com va fer el Sr. Palomino fa unes setmanes en

aqueixa mateixa comissió.

És cert, Sra. Martín -o Sr. Fuster- per una vegada es tam

d’acord: sembla que vivim en dues comunitats diferents.

Escoltant al Sr. Fuster parlar de la sanit at pública de Balears

sembla que tot funciona que no hi ha cap tipus de problema.

S’oblida que tenim més de 55.000 persones en llista d’esp era,
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que hi ha manifestacions de sanitaris i si hi ha algun problema

la seva resposta és remuntar-se a la realitat sanitària de fa deu

anys. 

Alguna cosa, alguna cosa dic jo, que vos t ès  hauran fet

malament per tenir cada quinze dies manifestacions de sanitaris

a l’illa d’Eivissa. Algun problema tenen amb la nòmina els

sanitaris quan es manifesten en contra del seu govern per molt

que es vulgui remuntar a fa deu anys. Les manifestacions i les

denúncies a dia d’avui dels sanitaris les fan a la seva gestió, a

la seva, a la de la consellera Gómez i a la de la president a

Armengol. 

Ens han quedat preguntes concretes import ants sense

resposta supòs que intencionadament però els les torn a

demanar a veure si tenc més sort aqueixa vegada. 

Per quin motiu ha retallat el 2% dels complements

autonòmics dels sanitaris? Ja han cedit que no té previst

equiparar la indemnització per residència amb Canàries aquesta

legislatura, els metges i les infermeres que reclamen aquesta

equip aració coneixen molt bé el sou base de la nòmina i els

complements que vostè explicava. Són ells els que reclamen

aquesta indemnització i són vostès els que la deneguen, i

aquesta és la realit at , no hi ha pla de contractació per

incrementar les plantilles d’Atenció Primària perquè contracten

contínuament però la realitat és que els sanitaris no donen a

l’abas t , que tenim els metges de família més saturats d’Espanya

i vostè ens diu que contracten contínuament. Idò en contracti

més perquè als que tenim els té ofegats. 

Avui ha anunciat que la campany a de vacunació massiva a

Inca i a Manacor s’iniciarà el proper dilluns també tenien

previst iniciar la campanya massiva a Eivissa el passat dilluns,

després el p roper dilluns. Però fa una estona en declaracions

seves a la SER: “El Govern desconoce ahora cuándo

empezará la vacunación masiva en Ibiza”. Dilluns  comença

mass ivament a Manacor, però a Eivissa no. És o no és

discriminació això? O finalment tampoc començarà a Manacor?

O mentien abans o menteixen ara o fa una setmana. 

No ens ha aclarit per quin motiu a Mallorca t enen vacunats

grups que a Eivissa no. Mateixos grups, ni més ni menys

p oblació. Mateix grup, mateixa comunitat autònoma. A

Mallorca ja han vacunat els professionals de l’Oficina de la

Dona, a Eivissa no, per què? El servei d’at enció domiciliària a

Mallorca tot vacunat, a Eivissa falta el servei d’atenció

domiciliària DomusVi, per què?, per quin motiu?

Només ens queda reclamar més vacunes perquè ens hi va

la vida, la salut i l’economia. Parlava de crisis i decisions

polítiques, i reclamar més  vacunes també és una decisió

política. La decisió del Govern de Sànchez és discriminar

Balears sanitàriament i econòmicament i la seva decisió política

ha estat acceptar i callar. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos, a la Sra. Martín per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Simplement dues qüestions . En relació

amb la interrupció voluntària de l’embaràs que ha comentat el

company  de MÉS per Menorca, sí que és cert que nosaltres no

som favorables a cap tipus d’externalització però amb el tema

de la utilització dels quiròfans és evident que hi havia d’haver

una sèrie de prioritats per fer determinats tipus d’intervencions

que no es poden fer a altres centres de l’illa i que es varen

haver de cercar o prioritzar aques t s  quiròfans del Mateu Orfila.

Tot i que -com he comentat- nosaltres  no som partidaris

d’aques t s  t ip us  d’op cions , p erò davant  s it uacions

extraordinàries, mesures ext raordinàries per un període limitat

de temps. 

Però sí que li agrairíem que se cerqui si és ver que no

s’estaria donant l’opció de la interrupció farmacològica ja que

aques t a és  absolutament ambulatòria i té molt manco

complicacions  i en una situació com aquesta, per a la dona, la

veritat és que té tota una sèrie d’avantatges que van molt més

enllà de les purament clíniques i biològiques. Llavors

consideram que és una qüestió que valdria la pena aprofundir

sobre ella quan tengui l’oportunitat i, en tot cas , p resentaríem

una sol·licitud d’informació escrita o per la via que puguem

acordar. 

I una altra qüestió que no ha sortit crec a la comp areixença

d’avui és  que fa dos anys es va fer una OPE, hi va haver uns

exàmens a on es varen presentar milers de professionals

sanitaris de tota Espanya i li volia demanar en relació amb

aquesta OPE perquè es veu que hi haurà la incorporació de les

persones que hagin guanyat la plaça en un..., bé no falta gaire

temps, afortunadament, ja fa molt que esperen, i li volia

demanar concretament  quina repercussió pensa que pot tenir

sobre Atenció Primària aquesta incorporació, aquests trasllats

i mobilització de professionals. 

I amb això acabaríem les nostres preguntes i agrair-li la seva

presència i les seves explicacions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té

la paraula el Sr. Gómez per un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Tractaré d’anar molt aviat, no sé si li

donarà temps, Sr. Fuster, de prendre nota d’algunes coses

concretes. 

L’estratègia..., el tema del pla d’atenció i act uació per a la

recuperació de la normalitat a l’Atenció Primària -la presencial-

vostè ha vist que és una inquietud de tot s  els grups

parlamentaris independentment de les  p rioritats que hi trobem.

 



772 SALUT / Núm. 46 / 10 de març de 2021 

Dues coses import ants. Vostès han de presentar un pla urgent

de recuperació donats els índexs, les dades que li he donat

comentat abans que són -afortunadament, afortunadament-

molt positives. Pens in vostès una cosa, vostè ha dit que

quedaran ja aquí implementades la teleass is t ència, la

telemedicina i l’at enció telefònica. No hi ha pla d’alfabetització

de les persones que tenen dificultat per comunicar-se i donar

un diagnòstic, u. No hi ha recursos materials com han pogut

donar a Educació precisament per facilitar aquest a no-

presencialitat en l’educació. Les TIC, fonamental.

És a dir si vostès  no plantegen això que suposa pressupost,

que suposa un calendari de facilitat mat erial i que suposa

formació, tant als professionals que han d’atendre com als

usuaris, és impossible implementar això amb eficàcia. Això és el

que li plantejava amb la necessitat del pla, li vaig plantejar a la

consellera i trobam que no és necessari presentar una

proposició no de llei, és una evidència. 

Llavors, ens interessaria saber de 600 sanitaris..., la xifra ha

est at  600 sanitaris implementats. Tots són sanitaris?, o es parla

de p ersonal d’administració i administratius en admissió? I

m’agradaria que ho det allés . D’aques t s  quant s  de

fisioterapeutes hi ha hagut ? Ho dic perquè de vegades parlam

de sanitaris i ens trobam que el treball dels fisioterapeutes,

fonamentals. 

Acaba d’anunciar Alemanya la p ossibilitat no, l’autorització

quasi de volar. És a dir d’obrir la destinació cap a les Illes.

Tornarem tenir aquelles errades de p rotocols d’aplicació perquè

cada una de les persones  s’identifiqui, es facin les proves, hi ha

suficients recursos a la sanitat exterior? Ho han arreglat vostès

amb el ministeri? Ja, Sr. Fuster, p erò és fonamental. És

fonamental perquè si torna a p assar i no tenim la seguretat dels

nos t res recursos... És a dir el nostre grup parlamentari li va

plantejar que ho traslladés al ministeri i tornarà a passar el

mateix, i no ens ho podem permetre i manco ara. 

Sindicatura de Comptes. Miri jo no entraré en... Sindicatura

de Comptes és un òrgan del Parlament, no és de l’oposició i

quan diu que hi ha reiterat incompliment de la normativa, diu el

que diu. Però jo me’n vaig a una altra cosa que vostès diuen

sempre que no necessiten més pressupost. Li vaig fer al Sr.

Palomino la mateixa pregunta i a la consellera i a les esmenes de

pressup ost. Sindicatura de Comptes: vostès han d’ampliar

reit eradament el pressupost, facin vostès una previsió. I ja ni li

cont a vostè amb pandèmia el que han hagut de fer! Per tant és

això el que han de veure de la Sindicatura de Comptes, amb

important...

I plantegin als  pressuposts... Hauran de fer modificacions

pressupostàries, vostè ho sap que ho haurà de demanar, acaba

de demanar més  doblers a la consellera d’Hisenda precisament

per pagar una cosa que era de dret amb efecte retroactiu. Això

és un tema que també han de tenir en compte. 

Portocrist o, mesures concretes per zones. M’agradaria que

vostè ens  esmentàs dues coses. Tenen previst -ho han dit a

una roda de premsa- la possibilitat de prendre restriccions p er

zones, no per illes , evidentment. Però per què a Portocristo ha

passat aquesta incidència quan ha es t at la restauració

tancada?, i hem ent ès que ha estat la restauració un dels motius

-és a dir em referesc a bars i cafeteries, etc.- de contagis. Què

creu vostè que ha passat aquí perquè hi sigui?

Els informadors. Hi ha hagut queixes de ciutadans que

veuen l’activitat dels informadors com a insuficient. A mi

m’agradaria que vostè ens fes una valoració sobre la tasca dels

informadors si ha estat efectiva o és insuficient pels protocols

que s’apliquen o perquè realment no tenen una influència

important a l’hora de traslladar-se a la ciutadania per informar

o per orientar de pràctiques evidents que no s’acompleixen. 

Miri, el tema de les vacunes, vaig molt aviat -ho sé-, aquest

canvi de criteri que s’ha produït enmig precisament de

l’aplicació de les vacunes, l’estratègia, què ha suposat, Sr.

Fuster? És a dir passam de col·lectius a edats, això ha

int erromput certes coses , p er exemp le: res idències ,

considerades essencials i un pla de xoc. Segona dosi, avui matí,

les dades que ha donat, 79,6 només immunit zats, és a dir, no

hem arribat al cent per cent  de les residències, continua sent

una preocupació imp ort ant, era la diana important de l’actuació.

Llavors, sociosanitari, no-sanitari, personal sociosanitari,

vostè sap que p recisament el personal de risc de contagi i molt

vulnerables són els que actuen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, presidenta-, 27,4 només, 27,4, això és  el que no

entenem en aquest canvi, com no s ’at én, amb les poques

vacunes que t enim, no hem cobert el més essencial que es

plantejava en aquests col·lectius.

No tenc molt de temps, per tant, aquestes dades també

afecten distanciar el tema, per exemp le cuidadors de grans

dep endents, 12,6, dels grans dependents, alt risc, als cuidadors

d’aquests grans dependents, quin percentatge hi ha d’aquest

12,6 només? És preocupant, aquest tema és molt preocupant,

Sr. Fuster.

Finalment, bé, hi ha una queixa important o una

recomanació, que hi hagi més places de MIR a Eivissa és

fonamental també per poder fidelitzar, les pràct iques  del MIR

realitzades allà.

I no tendré més temps, hi ha una compareixença...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha exhaurit el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, no en farem ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon el torn ara al Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, p residenta. Bueno, a mí me ha quedado muy clara

su respuesta a todas mis preguntas, el Consejo Consultivo

miente, la prensa miente, los médicos que nos dicen que hay

aglomeraciones en salas de espera mienten y el presup uesto

con el que cuenta una administración pública no tiene nada que

ver con las épocas de crisis o de crecimiento económico.

A ver, mire, yo tengo aquí un voto particular, formulado por

cuatro consejeros del Consejo Consultivo, porque usted me ha

dicho que esto ya hace muchos  años que pasa y que lo que ha

pasado últimamente es que se han ido reduciendo los  casos,

bueno, p ues mire lo que dicen estos cuatro consejeros, que

parece ser que mienten, según usted, dicen: “La administración,

al utiliz ar la revisión de oficio para anular un acto ilegal -que es

lo que hacen ustedes-, ha abusado, una vez más, de su

potestad de revisión de oficio y  ha incurrido en desviación de

poder. La primera vez que el Consejo -es t o lo dicen estos

cuatro consejeros-, la p rimera vez que el Consejo Consultivo

mencionó la doctrina de la desviación de poder a propósito de

estos expedientes es en el Dictamen 77/2016.” O sea, en el año

2016.

Y ¿cuándo es usted director general del Ibsalut ? En el 2015.

Por tanto, esto siempre ha sucedido estando ust ed de director

general en el Ibsalut, aquí no dice que venga de antes, ya me lo

demostrará usted si es así. Pero, en cualquier caso, lo que está

claro es que cuando una administración pública no cumple las

leyes, como está sometida a las leyes, como todo el mundo,

porque por eso estamos  en una democracia, pues el sistema ya

prevé que esa administración pública, cuando se da cuenta de

que ha cometido una ilegalidad, pueda anular de oficio lo que

ha hecho mal, lo que ha hecho ilegal. Ahora bien, no aposta, y

ustedes lo que hacen es apos ta hacer contratos ilegales,

sabiendo que son ilegales, que hay multitud de expedient es ,

para luego anularlos con una revisión de oficio y proceder a

subsanar lo que en su día hicieron mal.

Por tanto, yo le pregunto ¿qué medidas ha tomado p ara

dejar de comet er es t a ilegalidad y esta desviación de poder? Ya

se lo están diciendo, y ya me dirá usted si quien miente es el

Consejo Consultivo o si quien miente es usted, porque no me

cuadra.

También existen deficiencias inaceptables, y nos  preocupa,

en los  cent ros de salud y otros consultorios, donde siguen

atendiendo a pacientes con síntomas de COVID, sin t ener

vent ilación ni climatización. Se están haciendo PCR y se están

atendiendo a p acientes en consultas mal ventiladas y

aclimatadas, ¿también deben mentir estos médicos que nos

trasladan esta preocupación?

En caso de que no mientan, me gustaría saber qué

actuaciones tiene previstas el Servicio de Salud que usted

dirige para solucionar esta situación.

Y por último, otro tema que también nos preocupa

especialment e y  que no he tenido tiempo de introducir en mi

primera intervención, es que hemos sabido, también p or la

prensa, que igual también mienten, ya me lo dirá usted, y

también mienten los oncólogos que recogen el testimonio en la

prensa, bueno, pues resulta que los oncólogos de Baleares que

trabajan en el Servicio de Salud calculan que en 2020 se

detectaron un 15% menos de cánceres. El hecho de que el

sistema sanitario esté volcado con el coronavirus ha retrasado

las consultas y las pruebas y los tumores se han diagnosticado

más avanzados. Además, hay  evidencia de que el motivo es ese

y no otro, porque ahora resulta que los nuevos diagnósticos de

tumores cancerígenos  fueron... resulta que estos nuevos

tumores fueron cánceres  en un estado más avanzado, sobre

todo durante la primera y la segunda ola de la pandemia,

coincide con las oleadas. Por tanto, no es por otras causas, es

precisamente porque estamos atendiendo la COVID y no otras

patologías.

Según indican los propios profesionales de oncología, las

medidas adoptadas para evit ar más contagios por coronavirus

están p rovocando un retraso en todas las pruebas diagnósticas

y el hecho de que las UCI estuviesen llenas de pacientes

COVID de larga dis t ancia también ha retrasado las

intervenciones de cirugía oncológica, esto es interesante.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Ja han passat els cinc minuts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Un minut, d’acord. Esto es interesante porque usted ha

afirmado que en ningún caso se han retrasado operaciones de

tipo oncológico o operaciones... bueno, pues aquí están los

oncólogos diciendo todo lo contrario. A ver quien mient e es t a

vez.

Se estima que durante la pandemia las primeras visit as  por

cáncer se han reducido entre un 15% y un 20% en la pública,
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pero en la p rivada han aumentado, claro, la gente si no obtiene

respuesta en la pública, se t iene que ir a la privada. Pero ¿qué

pasa con la gente que no tiene posibilidad de ir a la privada?

Esto nos preocupa especialmente.

Entonces, considero que todo esto debería estar ya

p revis to, una cosa es que la primera ola le cogiese a us t ed

desprevenido, pero, después de un año, me gustaría saber qué

medidas ha adoptado el Ibsalut para que es t o no vuelva a

suceder.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula el Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. Reprendré, Sr. Fuster, allà on he

quedat a la primera intervenció. Li deia: a la nostra comunitat

autònoma t enim capacitat per vacunar fins a 120.000 persones

a la setmana, sempre i quan tenguem les vacunes pertinents,

d’acord. Davant d’aquesta realitat, jo li vull fer una pregunta

molt concreta: vull saber si vostès han rebut ofertes per a

l’adquisició directa de vacunes fora del marc de contractació

europeu. Li ho dic perquè han ap aregut informacions de

mercats un tant obscurs que s’ofereixen per proveir de vacunes

les administracions  p úbliques, crec que em sembla una

pregunta prou interessant per respondre en el marc d’aquesta

manca de vacunes.

Una altra qüestió que li vull plantejar és, o una reflexió que

li vull p lantejar és relativa al futur de la pandèmia i al nou model

d’atenció primària, al model que sortirà d’aquesta pandèmia,

una vegada superem la COVID-19, i li vull esmentar un cas

concret, que és el de la salut mental, perquè ja hi ha afirmacions

relatives que la següent  p andèmia serà la salut mental, jo li vull

plantejar aquesta qües t ió, som conscient que hi ha molta feina

molt avançada en aquest sentit, però crec que és pertinent la

pregunta en relació amb fer front a aques t a nova realitat, a la

d’una vegada haver superat la pandèmia de quina manera

s’hauran de gestionar les conseqüències en relació amb la salut

mental.

També vull esmentar el Decret 16/2012, Sr. Fuster,  vostè és

personal sanitari, professional sanit ari i coneix les implicacions

perfectament  del Decret 16/2012, vull recordar que era un decret

que excloïa certa població del Sistema Nacional de Salut, jo li

vull demanar com hagués afect at  aquest decret si hagués estat

vigent la ges t ió de la pandèmia. Crec que és important esmentar

aquesta qüestió perquè recordar el passat, també dins l’àmbit

sanitari, pugui servir perquè no tornin succeir segons quines

situacions.

I finalment , Sr. Fuster, la seva intervenció, sobretot la

primera, l’he escoltat un parell de vegades demanar disculpes

en diferents ocasions, per diferents qüestions, vull dir que això

l’honora en relació amb la tasca que desenvolupa, p erò encara

ara no he escoltat ningú en aquesta comissió, ni tampoc en

plenari, ningú demanar disculpes per haver acusat  d’haver-se

vacunat els professionals de l’edifici administratiu del Servei de

Salut, allà on vostè i el Sr. Palomino, que avui ens acompanyen,

també l’altra companya, tenen el despatx.

Amb això acab. Gràcies, Sra. Presidenta i sobretot gràcies  al

Sr. Fuster per les seves explicacions i enhorabona per la feina

realitzada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara en torn de contrarèplica al Sr. Fuster,

té només cinc minuts, li ho record perquè s’hi pugui ajustar,

perquè ja duem un retard.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Moltes gràcies, presidenta. Bé, evidentment, cinc minuts no

em donaran temps a respondre t ot el que s’ha plantejat, jo som

conscient que aquest tema donaria per a hores.

Miri, El Carme, a veure, El Carme és  un edifici que necessita

una reforma en profunditat, és un edifici que té múltiples

deficiències estructurals i que, precisament, els treballadors

havien denunciat prèviament, fins i tot amb fot os, en múltiples

ocasions. Llavors, es va plantejar el trasllat a l’Hospital General,

a unes  instal·lacions totalment noves, és cert que hi ha qualque

espai que no té finestres, però té tots els serveis de

climatització i de depuració d’aire, vaja, fins a l’extrem i, per

tant, per a nosaltres és una millora esp ectacular, no una millora

senzilla, una millora espectacular.

No vàrem entendre massa bé... o, bé, tal vegada es pot

deduir qualque tema d’aparcament o qualque cosa així, per

l’empipament, que crec que en aquests moment s  es t à

perfectament assumit i no hi ha problema.

I que El Carme probablement entrarà en obres en un any i

mentrestant encara hi haurà una mínima activitat allà, però

entrarà en obres, ja dic, en profunditat, perquè és  un edifici que

es troba obsolet.

El t ema dels infants, a veure, això correspon a salut públic,

jo no li puc contes t ar perquè no ho sé; sé que, efectivament, es

contagien molt menys, però no li puc contestar.

No he dit  en cap moment que no hi hagi problemes,

problemes n’hi ha i molts i l’angoixa que passam per si hi haurà

una recaiguda o no n’hi haurà, doncs, en fi, nosaltres la

coneixem i la sabem, per tant, no he dit en cap moment  que no

hi hagi problemes a la sanitat. I, efectivament, em preocupa molt

que hi hagi persones que tenen una hèrnia lumbar o que tenen

una colecistitis i no s’hagin pogut operar, vull dir que ens

preocupa moltíssim. Per tant, no.

Ara bé, quan vostè, Sra. Marí, parla de nosaltres, jo no sé si

ens mira realment a nosaltres o mira la Comunitat de Madrid,

perquè sí és possible que aquí els  p rofessionals demanin coses
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i, de fet , les demanen, i és lògic que les demanin i és totalment

legítim i lícit, però no tenim una vaga indefinida com té en

aquests moments la Comunitat de Madrid.

Pel que fa a la interrupció farmacològica de les IBE, per

suposat, jo li he coment at  al Sr. Castells que, efectivament, que

prenia nota del que deia, perquè realment també ens p reocupa

molt aquest fet. I, bé, quant a la repercussió a l’OPE de primària

el que li puc dir és que tractarem que sigui el menor possible,

però segur que hi haurà una certa recuperació.

Jo no he dit a cap  moment que les institucions i el Consell

Consultiu i el Tribunal de Comptes menteixin, no ho he dit a cap

moment, ni a la premsa, això jo no ho he dit, no ha sortit de la

meva boca, però crec que vostè fa una lectura un p oc

interessada perquè, efectivament, vostè llegeix un informe del

t ribunal... del Consultiu, on hi ha 4 vots particulars, però vos t è

no diu el dictamen global del Consultiu, que és favorable a fer

l’operació. Per tant, crec que hi ha una certa diferència, crec

que, abans de parlar d’il·legalitats, a veure, si tot l’informe del

Consultiu digués que, efectivament, hi ha il·legalitats, doncs

probablement no ho faríem, però hi ha 4 vot s  p articulars, però

la resta de vots no són així, i l’informe global del Consultiu és

favorable. Per tant, hi ha una diferència important.

Insistir en què... la pregunta de si s’havien rebut ofertes

d’altres... Que jo en tengui coneixement no; és a dir, jo he llegit

per la premsa que es  p odien aconseguir vacunes russes i

d’altres, però així una oferta concreta de qualcú que ens hagi

dit: escolti, que li donam totes aquestes vacunes, això no ho

hem tengut. Afortunadament , tampoc no ho haguéssim

acceptat, perquè evidentment seguim la norma europea.

Ens preocupa molt la salut ment al, efectivament, ja era un

tema de màxima preocupació, de fet hem posat en marxa un

ambiciós pla de salut mental i ens preocupa, ens preocupa i,

sobretot, bé, conseqüències també d’aquesta pandèmia i de la

crisi econòmica que vivim, doncs els increments de suïcidis i

d’altres que ja els explicarem un altre dia tot el que int ent am

posar en marxa.

I quant  al decret, a veure, si no hagués estat en el radar de

l’atenció sanitària t ot es  aques t es  p ersones doncs jo,

s incerament, crec que hagués estat un desastre, un desastre

absolut, perquè fixi’s que en aquests moment ens  preocupa

molt les persones controlar-les, aïllar-les, fins i tot p osar-les a

un hotel si veiem que no es pot garantir aques t  aïllament, ja no

p er a ells, sinó per a tota la comunitat. Vull dir que tampoc no

ens hem d’enganyar, que aquí hi ha un component que és propi

per a nosaltres mateixos, si tota aquesta gent no hagués  p ogut

estar en el radar i no l’haguéssim poguda entendre, doncs jo

crec que la p andèmia encara hagués anat pitjor del que ha anat.

I bé, em sembla que el temps  ja em passa, jo només els volia

dir que el tema que ens ocupava avui, que era atenció primària,

pens que és un tema prou important; que els profess ionals

d’at enció primària donen -donam-, perquè em cons ider

d’atenció primària, el millor de t ot s nosaltres; que els metges,

infermeres, fis iot erapeutes i, en fi, tots els que formem part

d’atenció primària, doncs són molt importants i, en definitiva,

doncs moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, per una qüestió d’ordre només. El Sr. Fuster

estava informat que només tenia cinc minuts i,  amb tot el

respect e, no m’ha contestat res del que he plantejat, no sé si

s’ha botat un foli; ell no ha pogut contestar p er qüestió de

temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Si em deixa un minut més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és que, perdonau-me, he dit cinc minuts...

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Efectivament, és que me l’he botat, no és intencionat.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, disculpau-me, però he dit cinc minuts, però és per a

rèp lica. Això vol dir que ara vostè encara disposaria, d’acord?,

però també deman precisió en el sentit que hi ha una comissió

que ja du un cert retard, però a vostè li correspondrien encara

vint minuts, per contestar.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Vint minuts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Ostres!, m’havies dit cinc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, cinc minuts per a rèp lica. Vostè ja ha consumit cinc

minuts. Pot continuar, disculpau-me, crec que hi ha hagut un

malentès, pot continuar, si vol.

 



776 SALUT / Núm. 46 / 10 de març de 2021 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, presidenta, així jo també agrairia que acabàs  de contestar

les preguntes del Grup Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

Sí, les del Grup Pop ular, les que pretenia contestar ja les he

contestades.

Però és cert que de Ciutadans  m’he botat un pas important,

m’he botat un foli li deman disculpes, Sr. Gómez.

Vostè demanava un pla urgent de recuperació de la

normalitat, totalment d’acord, jo li assegur que el tenim aquest

pla urgent. Vostè ha esmentat temes telemàtics, informàtics, i

vull dir-li que hi som en això, vull dir que, de fet, des que ha

començat la p andèmia hem renovat tots els equips informàtics

de tots els  centres d’atenció primària; muntam, crec que ho he

dit  a la primera intervenció, però fins i tot muntam, que ja t enim

un bon grapat de centres de salut en els  quals les

comunicacions ja es fan per via telemàtica, de manera que el

metge, sense necessitat de despenjar el telèfon, amb la his t òria

clínica, si té una visita telemàtica clica allà i amb la història

clínica del pacient oberta ja li tramet una videocridada a aquest

p acient; és a dir que aquest pacient, evidentment no són tot s ,

perquè el pacient també ha de tenir la possibilit at ,  p erò això ja

és una realitat avui a una sèrie de centres de salut i ho estenem.

Però, totalment d’acord amb vostè.

Si tots els 600 són sanitaris? No, hi ha t ambé personal

auxiliar administratiu. I després, bé, sí que són sanitaris, perquè

són tècnics i tècnics d’emergències, però d’aquests hi ha

aproximadament uns 150 metges, hi ha unes  200 infermeres, i

després la resta... és aproximadament, li ho dic de memòria.

A sanitat exterior hi insistim i, de fet, una de les  coses que

més han valorat les persones  aquestes de TUI que han fet

declaracions i d’altres, és que nosaltres facem el control als

espanyols; és a dir, de qualque manera veuen bé que nosaltres

facem aquests controls  i no.. . és a dir que, si no, seria un

greuge comparatiu amb els que s’exigeix a Alemanya o altres

països. Per tant, bé, de fet nosaltres  hi insistim, volem

continuar-ho fent, tenim la consigna del Govern de continuar

fent les proves que nosaltres  fem als nacionals i insistim també

al Govern d’Espanya que continuïn fent les que fan als

estrangers.

Per què Portocristo ha empitjorat? A veure, és  vera que tal

vegada quan explicam coses a les rodes de premsa, doncs ens

pot costar un poc explicar, es parlava de taxes i es parlava d’un

índex, que té a veure t ambé no només amb els casos, sinó amb

el nombre de població; els casos de Portocristo són molt pocs ,

és a dir, el que passa és que, com que la població de Portocristo

també és poca, la taxa augmenta de manera considerable. Li

posaré un exemp le, així més exagerat, perquè s’entengui bé: un

p oblet  p etit, per exemple, jo que sé, Búger, per dir qualque cosa,

només que hi hagi un cas, un, ja et pot donar una t axa d’1 per

50, 1 per 70, perquè va dividit per 100.000 habit ants. En canvi,

perquè a Palma te’n surt in 50, que té 400.000 habitants, doncs

tal vegada hi ha d’haver 200 casos. Llavors , a Portocristo és

cert que la taxa ha augmentat de manera considerable, però són

molt pocs casos i estan localitzats.

Per això la direct ora general de Salut Pública deia: no és

necessari prendre més mesures a Portocristo, perquè els tenim

localitzats. I ha estat un focus , ara no li sé dir si és familiar,

perquè això ho saben els de salut pública, però, en definitiva,

el tenen controlat.

Els informadors, si són suficients o no. Home, com més gent

hi hagi millor, ara no sé si n’hi ha 300 i busques, una cosa així,

estan format s. A veure, autoritat, no són policies, és a dir, són

informadors, com el seu nom indica, i bé, jo crec que sí fan una

funció important.

I jo crec que més o manco amb això.

I, vegem..., no, és que, Sra. Marí, el que li he cont estat ja li

he contestat,  és a dir, jo li he insistit que no hi ha discriminació

a Eivissa, ni hi ha discriminació a Eivissa ni discriminació a

Menorca, vull dir, no n’hi ha; vostè s’entesta a dir que uns

estan vacunats a un lloc, i aquí a uns altres, perquè és que no

van al mateix ritme, però això és voler mesclar ous amb cargols,

perquè hi ha llocs que tenen més població d’un tipus o més

població d’un altre. Nosaltres subministram les vacunes que

Eivissa per a aquell grup ens diu que necessitam i això és el que

els donam. Llavors ells van fent al mateix ritme.

Per tant, discriminació cap ni una.

També li torn dir que no he dit en cap moment  que no hi

hagi problemes, a la sanitat per suposat que n’hi ha, com a la

vida mateixa, n’hi ha i molts, però afortunadament no tenim

vagues.

Per quin motiu la comunitat autònoma negocia amb els

sindicat s  aquest 2%? Perquè encara està per veure que sigui

retallat. Doncs, és molt senzill, perquè aques ta comunitat

autònoma és la comunit at  autònoma de l’Estat espanyol en què

més ha caigut el producte interior brut i qui no vulgui veure

això, doncs és que té una bena als ulls. Ara bé, precisament

perquè es reconeix la feina dels  sanitaris és perquè s’intenta

donar una productivitat que vos t ès  pretenien que fos de 2

milions d’euros, amb una moció que varen presentar a la Llei de

pressuposts, i que nosaltres hem elevat a 10 milions d’euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sense interrupcions, per favor.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE

LES ILLES BALEARS (Juli Fuster i Culebras):

I que nosalt res  hem elevat a 10 milions d’euros. Per tant,

precisament per compensar els sanitaris .  Ara bé, un 2%

generalitzat, per què? Doncs miri,  p erquè en aquest moment en

aquesta comunitat hi ha persones que necessiten ajuda per a la

restauració, ajudes per a l’hostaleria, ajudes d’un altre tipus i

ens ha caigut el producte interior brut de manera molt

important.

Els sanitaris  no donen a l’abast? A veure, els sanitaris han

tengut moments amb moltíssima press ió assistencial, és clar

que sí, i moments amb no tanta act ivitat assistencial, i la van

fent evidentment, i per això els agraïm enormement l’esforç.

Perquè, efectivament, és  que és un esforç i, a més, amb una

situació d’incert esa i de dificultat afegida de no conèixer una

malaltia. El que més  angoixa, li ho puc assegurar, li pot provocar

a un sanitari és enfrontar-te amb una malaltia la qual tu no saps

com evolucionarà, és a dir, això és el que més incert esa

provoca.

Nosaltres estam acostumat s  a tractar malalties, però

malalties que coneixes i que saps que tenen un tractament o

que no el tenen, és igual, però que saps el seu comportament,

però aquesta no. Per tant, això crea molta angoixa.

I, en definitiva, reclamar més vacunes. Vegem, nosaltres

pertanyem a la Ponència de Salut Pública, no jo, Servei de Salut,

sinó la conselleria, en aquest cas, els grups estan definits, els

grup s estan aprovats per consens i a nosaltres ens arriben les

vacunes pertinents a cada un dels grups. Per tant, en aquests

moments no hi ha problema, si a qualque moment no arriben les

vacunes que s’ha dit per a aques ts grups, doncs llavors ja

protestarem.

Sí que hem demanat que es consideri l’activitat turística, i

això ho ha demanat la consellera i ho ha demanat la presidenta,

que es consideri l’act ivitat turística com a grup especial, i això

és una reivindicació de les Illes  Balears, evidentment. Però,

insistesc, les vacunes arriben de la manera com estan

disseny at s els grups i els grups estan dissenyats d’una forma

amb la qual la comunitat autònoma de les Illes Balears hi ha

estat d’acord.

I ara crec que sí, jo, almenys, no tenc res més apuntat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Volem agrair al Sr. Fuster i a tot l’equip que

l’acompanya, la seva presència aquí.

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