
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 56

 

Presidència
de la Sra. Beatriu Gamundí i Molina

Sessió celebrada dia 26 de maig de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 15865/20, del Sr. Josep Pomar i Reynés, gerent de l’Hospital Universitari de Son Espases,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (article 46.3), pel procediment d’urgència, i acordada per la Comissió de Salut a la sessió
del dia 3 de febrer del 2021, per tal d’explicar els motius de la no-realització de proves per a detecció de coronavirus als pacients que
hagin d’ingressar a l’Hospital de Son Espases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944

 



944 SALUT / Núm. 56 / 26 de maig de 2021 

LA SRA. PRESIDENTA:
 

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda, substitueix Catalina
Pons.
 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Sí, Sra. Presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu
Fernández.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Juli Dalmau. 

Compareixença RGE núm. 15865/20, del Sr. Josep
Pomar i Reynés, gerent de l’Hospital Universitari de Son
Espases, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
(article 46.3), pel procediment d’urgència, i acordada per
la Comissió de Salut a la sessió del dia 3 de febrer del 2021,
per tal d’explicar els motius de la no-realització de proves
per a detecció de coronavirus als pacients que hagin
d’ingressar a l’Hospital de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 15865/20, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular, del Sr. Josep Pomar i Reynés, gerent de
l’Hospital Universitari Son Espases, per tal d'explicar els
motius de la no-realització de proves per a detecció de
coronavirus als pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de
Son Espases.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la presidència reguladora de les
compareixences previstes.

Assisteix el Sr. Josep Pomar i Reynés, gerent de l’Hospital
Universitari Son Espases, acompanyat pel Sr. Antonio Moreno,
sots-director mèdic de l’Hospital Universitari de Son Espases;
per la Sra. María Jesús Hernández Coronado, sots-directora
mèdica dels Serveis Centrals; pel Sr. Francesc Miquel Albertí,
sots-director de l’Atenció Hospitalària i Salut Mental; pel Sr.
Juan Carlos González, cap de premsa de l’Hospital Universitari
de Son Espases; per la Sra. Antònia Garcies, assessora del
Servei de Salut; i per la Sra. Miriam Muñoz, assessora
parlamentària. 

Té la paraula el Sr. Pomar i Reynés per tal de fer la seva
exposició oral. 

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

Bé, abans d’entrar una mica en el motiu que ha dut a
aquesta compareixença, volia fer dues consideracions
preliminars: la primera, una mica sobre la complexitat que ha
representat no només a nivell local, sinó fins i tot a escala
mundial, dins un context d’incertesa, fer front a aquesta
pandèmia, una nova malaltia. S’afegeix a aquesta incertesa una
lògica demanda social d’informació, d’immediatesa i
d’exigència social de certeses, la qual cosa ens du de vegades,
en determinats moments, alguns riscs, un, de descontextualitzar
del moment en el qual s’han pogut prendre determinades
decisions o determinades mesures, d’acord amb la informació
i les evidències que hi havia en aquells moments o de què es
disposava en aquells moments, i també un poc de
descontextualitzar dels mitjans amb els quals compta i del
context epidemiològic també del moment.

I, el segon aspecte, d’aquests riscs seria de vegades
demanar explicacions senzilles, simples a qüestions complexes
que han costat de vegades hores d’estudi, d’anàlisi a persones
que són expertes o especialistes.

És un poc en aquest context, i jo avui explicaré per què es
va decidir per part del comitè de crisi de l’Hospital Son
Espases, perquè es va decidir dia 29 d’octubre de l’any 2020
fer PCR a tots aquells pacients que ingressaven quan, fins a
aquell moment, només s’havia fet d’una manera selectiva, com
comentaré en aquesta exposició. 

La segona consideració que volia fer, una mica per
emmarcar el que jo pugui dir en aquesta compareixença, és que
volia aclarir d’entrada, i després en tot cas donaré més detall,
si és necessari, dins l’exposició, que dins les funcions i
competències de la direcció-gerència d’un hospital no hi entren
en cap cas decidir quines proves diagnòstiques o quins
tractaments s’apliquen, de manera general o de manera
particular a un pacient. La funció de les direccions és assegurar
que aquestes decisions es prenguin en base a evidències
científiques, quan n’hi ha, o si no en base a consensos clínics.
És per això que es creen dins els hospitals comitès clínics,
comissions hospitalàries, grups d’experts o assessors en
malalties i problemes específics. La direcció, en tot cas, és
responsable que aquests acords s’apliquin amb criteris de
racionalitat i cost/efectivitat i que s’implantin els corresponents
protocols elaborats per aquestes comissions assistencials. 

Són evidentment funcions d’una direcció i d’una gerència
facilitar mitjans i un marc de treball perquè això pugui dur-se
a terme d’una manera eficient. Només a títol per fer-nos una
idea d’aquest funcionament de l’hospital: a l’Hospital de Son
Espases, en aquests moments, existeixen de forma regular 27
comissions clíniques hospitalàries, 46 comitès assistencials, 12
grups de treball explícits donats d’alta per la Unitat de Qualitat
i 2 òrgans de participació. Per tant, l’hospital és un ésser viu
que debat, que intenta aplicar sempre les darreres evidències
però que, dia a dia ha d’anar canviant o ha d’anar adaptant les
seves respostes als problemes de salut. 
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Dit això, m’agradaria repassar també, breument, com hem
organitzat la resposta a la pandèmia des de l’hospital, com
s’han anat prenent i es prenen les decisions als diferents nivells,
com comentava ara, i com s’articula aquesta aplicació de
mesures i directrius que arriben cada dia, a fi que es pugui
entendre per part d’aquesta comissió quin ha estat el context en
què a cada moment s’ha valorat quines proves s’havien de fer
als pacients que ingressaven a l’hospital.

Recordem, només breument, perquè el temps passa molt
aviat, que el segon cas de COVID-19 a tota Espanya es produïa
a Mallorca i, en concret, va ingressar a Son Espases dia 8 de
febrer de l’any 2020. Això va suposar d’alguna manera un cert
avantatge des del punt de vista de la intensitat de l’estudi de la
malaltia, de la preparació de les primeres guies i protocols a fi
de tenir previst tot el pla per al seu abordatge. També les
mesures de prevenció del personal sanitari i les primeres
propostes que ja contemplaven la reorganització de l’hospital
en el cas hipotètic -en aquells moments- que resultava prou
llunyà, en el cas hipotètic que la pandèmia anàs a més. Parlam
del dia 8 de febrer. 

Tot això, tant des de la comissió assistencial impulsada per
la Direcció General de Salut pública a ib-salut, com els propis
comitès que ja es varen organitzar per part de la direcció
mèdica de l’hospital format bàsicament pels serveis de
medicina interna, l’àrea d’infecciosos sobretot, urgències,
neurologia, UCI, microbiologia i medicina preventiva, aquest
grup comença a elaborar el que en dèiem el primer pla de
contingència, és a dir, una sèrie d’escenaris que es proposaven
amb mesures que hauríem de prendre eventualment, en funció
del nombre de pacients que poguessin ser atesos o ingressar a
l’hospital. Tres escenaris bàsics que es dissenyaven -diguem-
ne- dins un pla en aquell moment una mica més teòric.

També comentar que aquest primer pacient, i encara els que
varen venir al llarg de les següents setmanes, quan s’havia de
fer una prova PCR, quan s’havia de fer una prova analítica per
comprovar si aquesta persona estava infectada pel virus o no,
aquesta prova en aquells moments s’havia d’enviar a Madrid al
Centre de Virologia de Majadahonda depenent de l’Institut
Carles III. Aquesta va ser la primera etapa. Recordem que
també el ministre Illa va venir dia 19 de febrer a Palma
d’alguna manera per reconèixer als professionals que havien
atès aquest primer cas i l’esforç ja organitzatiu que s’havia fet.

Això una mica per rememorar que l’hospital comença a
prepara-se d’una manera seriosa a finals de gener, però que a
partir de dia 8 de febrer hi ha un moment..., en fi, de
mobilització i de formalització d’aquesta preparació. 

És a principi de març, també recordem-ho, quan es posa en
evidència -finals de febrer, principis de març- es posa en
evidència a nivell de tot l’Estat que hi ha un increment
progressiu i preocupant de casos que, després de diverses
reunions, a nivell d’hospital, després de diverses reunions
d’aquests comitès i diverses reunions informatives a nivell
general, decidim convocar tots els caps de servei de l’hospital
per al dia 13 de febrer de l’any 2020. En aquell moment ens
n’adonam que hem de presentar aquest pla de contingència i
hem d’activar el que en dèiem l’escenari número 1, el primer
escenari del pla de contingència. 

Aquest primer escenari -record ara- que preveia una situació
de fins a 20 pacients ingressats a l’hospital, dèiem aquest és
l’escenari número 1 i, evidentment, llavors passàvem a un
escenari número 2, un escenari número 3, i així successivament
definint com s’havia d’anar readaptant tota l’organització de
l’hospital.

Curiosament, això era dia 13 de febrer, just un dia abans -no
ho sabíem en aquell moment- al dia següent el Govern
d’Espanya decreta l’estat d’alarma, i això va motivar per part
de la direcció de Son Espases activar una mesura més i
convocar, amb caràcter d’urgència, un primer comitè de crisi,
dia 15 de març, en diumenge, la direcció de l’hospital convoca
el comitè de crisi perquè entenem -entenem- que en aquell
moment ja s’ha d’anar molt més enllà. L’estat d’alarma també
afecta de manera global la mobilitat de les persones, per tant
això afectava les consultes externes, afectava tota l’organització
de l’hospital, i per tant dia 15 de març ja posam en marxa un
comitè de crisi. 

Aquest comitè de crisi, i m’hi vull detenir només un
moment, una mica també per rendir un poc el reconeixement a
les persones que han format part d’aquest comitè, durant tota
aquesta pandèmia, durant la pandèmia, pràcticament fins fa uns
pocs mesos, ha estat l’òrgan que a diari s’ha reunit per analitzar
la situació de la pandèmia global, la situació de la pandèmia a
l’hospital i ha traslladat cap a baix les directrius que donava el
ministeri, que donava la conselleria o que donava ib-salut per
aplicar-se a l’hospital i ha pres contínuament, per consens,
decisions que afectaven l’organització, el circuit i les fórmules
d’assistència dels pacients. Ha resolt totes aquelles
contingències que es presentaven al dia a dia i situacions que
hem hagut de resoldre al llarg d’aquestes tres onades que hem
patit a nivell autonòmic i hem hagut d’atendre a l’hospital de
Son Espases.

A partir d’aquell moment, recordem que també tenim un
comitè de crisi que pren mesures, es restringeix de forma
dràstica l’activitat de l’hospital, s’estableixen tots els doblers
circuits, l’hospital es transforma, es reconverteix i estableix dos
circuits de circulació, dos circuits d’entrada, dos circuits
d’atenció a les urgències, es determinen unes àrees
d’hospitalització que només faran COVID, es restringeix
l’activitat quirúrgica i l’activitat de consultes externes d’una
manera dràstica i s’adapten les àrees d’atenció a pacients crítics
entre pacients COVID i pacients no-COVID. És a dir, en
conjunt l’hospital es transforma en una directriu clara que és la
que ha tengut en tot cas la direcció i aquest comitè de crisi, és
a dir, un compromís, donar seguretat a nivell comunitari, som
l’hospital de referència, som el recurs més especialitzat i el
darrer recurs al qual poden assistir els ciutadans d’aquí per ser
atesos. Per tant, donar seguretat tant a la ciutadania com als
seus professionals que no podíem fallar en aquest repte que
teníem per davant, que, en tot cas, l’hospital sempre tendria una
resposta per donar atenció, fossin quines fossin les necessitats
o els encàrrecs que se’ns fessin.

Vull tornar a insistir que aquest comitè és qui ha recollit les
propostes de totes aquelles altres comissions que he esmentat
abans, totes aquelles comissions i comitès relacionats amb
COVID pel que fa als grans aspectes organitzatius, en un model
-el funcionament d’aquest comitè-, que entenem que ha estat un

 



946 SALUT / Núm. 56 / 26 de maig de 2021 

prototip de govern, un prototip de direcció nou, un prototip de
direcció compartida, de decisions compartides entre clínics i
direcció, entre els principals responsables clínics; una fórmula
que cada dia ha analitzat, ha deliberat i ha arribat a consens, en
aquest comitè de crisi sempre s’han pres les decisions per
deliberació i per consens. Les directriu que venien des de dalt
no es posen en qüestió, vull dir, davant una crisi hem de seguir
les directrius, encara que en molts casos, com hem vist, fins i
tot a nivell públic, poden tenir marges de discussió. I pensam
que aquest model de trobada diària entre direcció i
responsables clínics ha estat un dels factors d’èxit, un poc amb
la resposta a la pandèmia de l’hospital, i un element del qual
tots hem après molt. 

Una lliçó de la qual també prenen nota com a direcció de
l’hospital i que consideram que és un dels aspectes a aprofundir
i a consolidar dins les transformacions que tant necessita la
gestió dels nostres centres. Un punt més sòlid de trobada entre
les àrees de direcció, de gestió i les àrees d’atenció clínica, que
crec que en aquest cas agafen molta rellevància.

Crec que ha estat gràcies a aquesta dedicació i esforç que
podem dir sense cap tipus de dubte que la resposta de l’hospital
ha estat en tot moment excel·lent i que no ha defallit en cap
moment. Crec que és un fet reconegut i és mèrit precisament de
tants de professionals assistencials que han deixat el seu esforç
allà com d’aquest model organitzatiu que ens ha assegurat el
consens i l’acord. 

Recordem també molt breument, per no cansar, que hem
patit aquestes tres onades, en conjunt a urgències s’han atès, a
la primera onada, 1.591 persones; a la segona, 1.471; a la
tercera, 1.650 persones. En total, 4.712 persones han estat
ateses a urgències per COVID. Ingressats en total han ingressat
en Son Espases 1.561 persones, 1.561, de les quals 381 a la
primera onada, 477 i 703 a la tercera onada. Quant a ingressats
a UCI: 60 a la primera, 77 a la segona, 159 a la tercera. 

Val la pena un poc remarcar que la insistència, la intensitat
d’atenció que s’ha donat a l’hospital ha estat molt més gran a
la tercera ona, però, paradoxalment, la qual cosa també diu
molt de la capacitat un poc d’abans de reorganització, de
coneixement de la malaltia, possiblement..., -possiblement no-,
és clar que ha tengut un impacte en desgast molt més petit
aquesta tercera ona, malgrat ser pràcticament el doble en
nombre de persones ateses, 159 pacients a la UCI amb pics
molts elevats, la qual cosa indica també que l’hospital va
aprendre, l’hospital ha readaptat molt ràpidament la manera de
manejar aquests pacients, l’hospital evidentment ha baixat la
mortalitat en aquest tipus de pacient, ha baixat les estades. Per
tant, també ens podem felicitar de tot aquest recorregut que
s’ha fet.

Vull entrar un poquet ara en el tema que ens ocupa o en el
tema un poc que ha dut o va dur a qualque moment a aquesta
preocupació, i dues qüestions en relació amb les proves de
cribratge. Les proves..., si s’ha de fer cribratge a tothom que
passa per l’hospital o no s’ha de fer cribratge a tothom que
passa per l’hospital, com ho vèiem en aquell moment i
evidentment com està en aquest moment i quines raons han dut
a cada moment a prendre aquestes decisions.

Vull insistir que ni en aquests moments de pandèmia ni en
el moment que es dóna el canvi de criteri, ni al llarg de tota la
crisi, hi ha cap indicació explícita, ni per part del Ministeri de
Sanitat, que establís obligatorietat o conveniència de fer PCR
a totes les persones que ingressaven, no hi ha cap document que
ho indiqui a tots els pacients que ingressen. Tampoc les
societats científiques que es pronuncien de manera periòdica
sobre els criteris d’atenció a la pandèmia no són clarament
explícits en el sentit d’obligatorietat, i fins i tot els organismes
internacionals, tant les comissions europees com el Centre de
Malalties Infeccioses d’Estats Units que té un prestigi
important, també deixen aquest tema relativament obert.

En general tothom acaba dient que, i també un poc per
condensar quina és un poc la doctrina o quin és l’esperit,
tothom acaba dient que el fet de fer PCR o no a tothom que
ingressa a un hospital dependrà del context epidemiològic i
dependrà del contextos organitzatius de cada un dels hospitals.
Crec que això és important perquè realment no hi ha una
norma, malgrat que, com em tornaré referir, s’aplica a
l’hospital de Son Espases des de dia 2 de novembre amb
caràcter general la PCR a tots els pacients que ingressen, no a
tots els pacients que acudeixen a l’hospital, com també podria
ser que a qualcú li passàs pel cap que s’hagués de fer.

El comitè de crisi, aquest comitè que he dit que es reunia
cada dia entre clínics i direcció, ha valorat aquest aspecte de
manera permanent. Ha estat motiu de debat, ha estat motiu de
discussió o de revisió de la literatura científica o de les
directrius a cada moment, per tant, diverses vegades ha sorgit
un poc la qüestió: ho fem a tots o no ho fem a tots? Hi ha hagut
pràcticament consens des del primer moment, parl del mes de
març i del mes d’abril de l’any 2020, en què era convenient i
imprescindible fer aquest cribratge als pacients que ingressaven
per cirurgia, aquells pacients que havien de passar per quiròfan;
a aquells pacients que se’ls havia de fer qualque tipus de prova
invasiva, que hi havia d’haver qualque tipus de manipulació
directa invasiva o en aquelles situacions que clarament es
podien produir aerosols, pacients que podrien provocar
aerosols i per tant podia haver-hi un risc de contagi important.

En aquest sentit, per fer possible això ja des del mes d’abril
de 2020 es crea el que es diu una consulta prequirúrgica o una
consulta pre a aquests tipus de proves, a fi que tots aquells
pacients que s’havien de fer una prova d’aquest tipus amb 72
hores d’antelació poguessin tenir una PCR feta. També,
posteriorment, s’amplia aquest criteri als pacients que
ingressaven per ictus o s’havia de fer una prova relativa a ictus
o a pacients amb infart.

Repassant una mica les actes i un poc rememorant les
discussions que teníem en aquest comitè, fins el punt que el
comitè sí que es va avançar en el sentit que va dir: si a qualque
moment el Ministeri de Sanitat treu una norma o indica que
s’ha de fer PCR a tots els pacients que ingressen, creem un
protocol de com s’ha de fer. I a partir de juny del 2020
nosaltres tenim un protocol on s’indica com s’ha de fer al
moment que el ministeri ens digui s’ha de fer una prova PCR
a tots els pacients que ingressen a l’hospital.

He de dir que dins aquest context, dins aquest context que
he dit sobre a qui es fa PCR, en aquell moment, i a qui no,
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pràcticament envoltant el 80% de les persones que ingressen a
l’hospital tenen una PCR feta, però hi ha una altra part de
pacients que no la tenen perquè no tenen cap simptomatologia
compatible amb coronavirus, ni representen un risc.

Per què no es fa de manera general a tots els pacients que
ingressen i per què s’acorda fer-ho el mes de novembre? Vull
dir que jo crec que és una pregunta legítima, m’expliqui per
què no es fa. Jo he començant explicant que, en principi, una,
perquè no hi ha cap indicació superior respecte d’això, i sí que
el ministeri, a partir de dia 26 de maig del 2020 sí que diu que
s’ha de fer PCR a aquells als quals es fa un procediment invasiu
o un procediment que indiqui aerosols. I això quan ho diu el
ministeri, nosaltres ja ho fèiem des d’un temps abans, primera
raó. Segona, perquè recordem que hi ha uns circuïts separats
per a pacients amb sospites que presenten simptomatologia
clínica. 

Aquell pacient que s’acosta a l’hospital amb
simptomatologia clínica entra per una altra porta i segueix un
circuït separat. L’hospital estableix també una planta, la 3O
d’hospitalització, estableix una planta per a pacients amb
sospita. Pensem que, ara hem avançat més però en els primers
temps la prova PCR es torbava una sèrie d’hores, llavors vàrem
passar a 4 hores i ara pràcticament en una hora, una hora i
busques, podem tenir una resposta des del punt de vista
analític, vull dir que també hem de situar el context de cada
moment. De manera que hi ha un moment en què nosaltres
ingressam en aquesta planta de sospites, vull dir és un pacient
que per algun símptoma, o per alguna prova que se li ha fet, o
pel context epidemiològic, o pel seu nucli proper, podria ser,
s’ingressa a una planta de sospites i s’espera l’evolució.

En tercer lloc, també hi ha una qüestió d’ordre organitzatiu,
a què fan al·lusió moltes d’aquestes recomanacions; és a dir,
pensem que fer PCR abans d’ingressar, suposaria retenir dins
l’àrea d’urgències que té les seves limitacions d’espai,
suposaria retenir a tothom que ha d’ingressar fins que no
sapiguéssim el què i després ingressar-lo. Sembla més lògic dir,
escolti, vostè ingressa, a vostè el posam a una planta, o el
posam a unes habitacions on tenim la cautela que vostè pot ser
una sospita fins que es demostri i una vegada ingressat, tenim
el resultat i ja veiem si pot passar a una unitat comuna, o a una
unitat d’això. Per tant, si s’ha d’ingressar pujar-lo a planta a
una habitació, on el pacient roman aïllat i tot el personal és
conscient que ha de mantenir unes mesures preventives, no?
Pensem que l’Hospital de Son Espases, depenent del dia, però
podem tenir 60, 70, 80 ingressos. No voldria retenir els
ingressos a urgències, amb el que suposaria de col·lapse i de
centralitzar un risc superior a una àrea concreta. Pensam que
eren 3 raons que cada vegada que sortia aquesta qüestió ens
preocupava.

I finalment hi ha una raó de tipus epidemiològic, tal vegada
més difícil d’entendre, però, primera hem seguit estant a nivell
general i a nivell de les persones que vénen a urgències, en un
context de molt baixa prevalença, vull dir el percentatge de
persones dins un conjunt que són positives, és un percentatge
molt baix. En el nostre cas a Son Espases en els moments més
àlgids vàrem arribar a tenir un 3% de positivitat, va ser un
moment de pic, però l’habitual ja a partir de finals d’abril,
primer de maig, ens situam entorn a un 1% i posteriorment

sempre la presència de positius dins les persones que atenem a
l’hospital, no ha arribat ni al 0,5%. Què vol dir això? Vol dir,
i això és una explicació que ens donaria molt millor un
epidemiòleg, que jo no ho som, però això significa que el que
es coneix com el valor predictiu d’una prova, el valor predictiu
d’una prova vol dir..., sabem que les proves no sempre tenen el
cent per cent, diguéssim, de fiabilitat, tenen una sensibilitat i
una especificitat determinada. Per tant, aquest valor predictiu
d’una prova, és a dir que quan un positiu sigui de veritat positiu
i quan un negatiu sigui de veritat negatiu, depèn precisament
d’aquesta prevalença. És a dir, com més baix és dins una
població la presència de positivitat, més alt és el risc de què hi
hagi falsos positius, o falsos negatius. 

Per tant, aquest tema també és important, és a dir, la
seguretat que dóna una prova feta dins un context de molt baixa
prevalença, aquesta seguretat és molt baixa. Què vol dir això?
Que el fet de fer la prova, que ens doni positiu o ens doni
negatiu, no lleva en cap moment, és a dir, no desvincula en cap
moment que el personal, els professionals que han d’atendre
aquesta persona han de seguir prenent totes les mesures
preventives per evitar un eventual contagi. És a dir, dit de
manera simple, que un pacient ens surti negatiu per fer-li la
prova abans d’ingressar, no vol dir que haguem de deixar de fer
totes les mesures preventives. 

I aquest fet, jo vull recordar el fet que Son Espases, malgrat
que vàrem passar una època, recordem-ho, molt, molt, molt
ajustada quant a EPI, quant a mesures de protecció, però sí que
crec que hem pogut demostrar amb dades fiables i objectives,
que la protecció per part dels professionals de Son Espases ha
estat molt ben feta, s’ha fet molt bé, quan hem mesurat el
percentatge de positivitats dins l’hospital, hem comprovat que
el percentatge de positivitat, és a dir, la zero prevalença que hi
havia dins l’hospital, és més baixa que a la població general. És
a dir que els professionals de Son Espases s’han contagiat més
poc que la població general, per què? Perquè ha pres mesures,
malgrat estar en contacte diari amb persones que tenien la
malaltia. Això jo crec que és un fet destacable important.

Tampoc no tenim constància i, en tot cas no ho puc afirmar
de manera rotunda, però no tenim constància que dins l’hospital
s’hagin produït transmissions de pacient a professional, no hi
ha cap constància, podria ser, però no hi ha constància, la qual
cosa indica que l’important, el realment important, i és el que
es va valorar fins aquell moment, el realment important són les
mesures preventives i no tant si comptam amb una prova
objectiva sobre aquest pacient. Aquest és un poc el criteri.

Aquest context es va repetint, de percentatges baixos, es
repeteix a la segona onada, entenent que al 80% li fem PCR i,
per tant, dins aquesta resta que no n’hi fem, la probabilitat que
hi hagués un positiu quan no fa simptomatologia, quan no ha
tengut cap contacte i quan no hi ha cap prova objectiva, sigui
una radiologia de tòrax, o sigui un context de simptomatologia
clínica, en aquest cas no hi és.

És cert que aquest criteri el seguim mantenint fins el mes
d’octubre i no és menys cert que pensem que el nostre hospital
és un hospital molt més gran, no és menys cert que hospitals de
dimensions més petites, precisament perquè aquestes xifres es
fan més petites, comencen a passar d’aquest 80% de pacients
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que es fan la PCR, comencen a generalitzar a tot l’hospital. I és
en aquest context que duim al comitè de crisi, dia 28 d’octubre,
duim un poc aquesta discussió, de dir: el comitè de crisi manté
el criteri que no hi ha una raó epidemiològica ni clínica per fer-
ho tothom, però és cert que això genera una mena d’asimetria
entre aquells que ho fan i aquells que no ho fan. Plantejat
d’aquesta manera, el comitè de crisi dóna el vist i plau i diu, bé,
doncs farem una cosa, ja que només ens queda el 20% sense
fer-ho, a partir d’aquest moment comunicam a l’hospital que
començarem a fer PCR a tots els pacients que ingressen, cosa
que s’exigeix dia 28 d’octubre i es posa en marxa dia 2 de
novembre.

Aquesta és una mica, em podria estendre més en altres
consideracions, però aquesta ha estat la història concreta del
que es demanava en aquesta compareixença. Una decisió, com
dic, que té uns fonamentals clínics alts, una decisió que es pren
per part d’un comitè de crisi, que ha estat el responsable
d’aquesta bona resposta a la pandèmia, i una decisió,
possiblement, que en el seu moment, per ventura com altres
notícies que han aparegut, sobre quines mesures es prenen o no,
de vegades ha sobtat una mica, que ara tal vegada en la
distància, en aquest moment que fem PCR de manera
continuada, que vacunam tothom, que som dins un altre context
epidemiològic, ara tal vegada crida l’atenció que a un moment
donat no es fes i un altre moment es fes.

En tot cas, tenim la seguretat que l’hospital va obrar en tot
moment amb una base tant d’evidència com de norma correcta
i en aquest moment l’hospital manté una situació molt més
tranquil·la, ahir teníem quinze pacients ingressats, no sé si avui
ha canviat o no, teníem 5 pacients a la UCI i 10 a la planta.

L’hospital manté tots els dispositius per si s’hagués de fer
front a una altra pandèmia. L’hospital ha canviat radicalment,
tenim ara un hospital amb una capacitat molt més elevada que
la que teníem, recordem que cap al mes d’octubre l’hospital va
ser capaç de crear un 60 i busques o 70 boxs, espais, àrees
d’atenció a pacients crítics, per tant, aquella por que vàrem
tenir durant tota la primera onada que a qualque moment no
tendríem respiradors o que a qualque moment hauríem de ficar
els pacients dins els quiròfans per tenir una atenció adequada,
en aquest moment l’hospital té una dotació..., en fi,
multiplicada per tres, ha pogut formar també professionals en
atenció a crítics. I, en definitiva, crec que l’hospital se sent
segur, se sent satisfet del paper que li ha tocat fer i ara ens toca
el que fa l’hospital, que és normalitzar l’activitat, pràcticament
l’hospital es troba a un 90% de la seva activitat ordinària i, en
fi, un poc disposat com sempre a assegurar la resposta que ens
correspon. 

Per part meva aquesta és l’exposició que volia fer.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pomar. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de les preguntes o
observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar. Entenc que
podem continuar.

Per tant, ara passam a formular preguntes o observacions
per part dels grups parlamentaris, però abans li he de demanar,
Sr. Pomar, si vol contestar globalment o individualment les
preguntes.

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

Contestaré globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputats i diputades.
En primer lloc, vull donar la benvinguda al Sr. Pomar, gerent
de l’hospital Son Espases, i a l’equip que avui l’acompanya,
així com agrair les explicacions que ens ha ofert sobre les
diverses qüestions de la gestió duta a terme els darrers mesos
de pandèmia.

En una situació històrica, com ha dit, que ningú no
s’esperava, per a la qual ningú no estava tampoc preparat,
podem destacar que a la gestió hospitalària hi ha hagut encerts,
però lamentablement també equivocacions, unes més greus que
altres i entre les que hem de destacar que l’hospital de Son
Espases no va realitzar durant setmanes les proves de detecció
de coronavirus a tots els pacients que ingressaven, tot i el risc
de contagi per a malalts i professionals sanitaris del centre.

Ens agradaria que ens expliqués amb més detall, perquè
tenim dubtes amb la seva explicació, per quins motius mentre
aquestes proves de detecció es realitzaven a tots els hospitals de
Balears, en canvi no es feien a Son Espases? Aquest fet va
provocar que els sindicats que integren la junta de personal de
l’àrea sanitària de Ponent sol·licitaren la seva reprovació per no
realitzar aquestes proves, qualificant la seva actuació
d’imprudent. Varen ser els mateixos professionals sanitaris que
es varen alarmar per aquesta diferència hospitalària o asimetria.

És cert que arran de la pressió mediàtica, la pressió sindical
i de la petició del Partit Popular de conèixer més a fons aquest
assumpte aquesta negligent situació va canviar. És evident, com
he dit, que hem viscut mesos crítics, molt crítics. Han hagut de
fer una feina ingent d’organització i d’adaptació per fer front a
una situació per a la qual ningú no estava preparat, però hi
havia uns protocols, uns mínims de normes, unes pautes clares
que s’havien de seguir sense cap tipus de dubte ni vacil·lació
per poder protegir els ciutadans d’aquestes illes i l’única
manera era controlant i realitzant tests.

Com és possible que a l’hospital de referència de Balears no
es realitzassin les proves necessàries per controlar i per
contenir aquests contagis? Què va passar? En quin moment va
canviar? Ens pot informar de qui va ser el responsable que
durant dies no es realitzassin tests PCR als nous pacients que
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ingressaven? Per què ha dit que no era funció, que no era
competència de la gerència? Era competència establir-ho de la
conselleria, del ministeri, del comitè de crisi? Perquè la resta
d’hospitals, com he dit, sí que realitzaven aquests proves. És a
dir, si el comitè no qüestionava, com vostè ha dit, les decisions
dels superiors, vol dir que no tenien l’ordre de realitzar PCR a
tots els nous ingressos. Ha dit que el protocol no establia
l’obligació, però va ser l’únic hospital de Balears on no es feia.

Ja per acabar, una situació més recent, però també delicada
que va afectar Son Espases el passat 27 d’abril, coneguérem
que les urgències havien col·lapsat i que els pacients esperaven
llit durant més de 24 hores pels passadissos. Ha dit que la
situació i l’activitat es normalitzava i ens agradaria saber quines
mesures s’han pres concretes per adaptar l’hospital.

Finalment, considera que els protocols que establia la
conselleria eren clars, fallaven els protocols o s’ha fallat en
l’aplicació dels protocols?

I si ens podria informar de quines actuacions, quines
mesures té previstes per reduir les llistes d’espera quirúrgiques
i les d’especialistes a l’hospital de Son Espases.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, agrair..., bé,
la benvinguda en seu parlamentària a vostè, al Sr. Pomar i a tot
l’equip per ser aquí, comparèixer aquí davant nosaltres i
respondre totes les preguntes que li fem els representants, en
aquest cas, de les formacions polítiques.

Vull agrair-li també el balanç que vostè ha fet d’aquest any
de gestió de la crisi i com ha fet front en aquest cas el sistema
sanitari a la pandèmia. Com vostè molt bé ha dit a la seva
exposició, ens afrontam a una pandèmia totalment desconeguda
absolutament per tothom, hem hagut de fer front a cercar
protocols, mesures i tot improvisant i aprenent, aprenent dels
errors i també aprenent dels encerts per fer, per reforçar tot
aquest sistema sanitari que tenim i sobretot per donar garanties
als ciutadans.

La veritat és que nosaltres des del nostre grup parlamentari,
quan vàrem veure la compareixença d’avui, ens va sorprendre
un poquet perquè, bé, ja és un tema de fa estona, a més parlam
d’una mesura molt concreta a un moment molt concret
determinat, ens ha donat resposta ja vàries vegades en seu
parlamentària, però en aquest cas són molt benvingudes les
explicacions que vostè ha donat aquí, perquè també va molt bé
saber el relat i l’opinió i sobretot tot aquest balanç que ens ha
fet de la gestió d’aquest any.

Des del meu grup parlamentari l’únic és agrair en aquest cas
tota la feina feta pels professionals sanitaris per fer front a
aquesta pandèmia, estar en primera línia i com en aquest cas a

tota la població, en aquest cas de les Illes Balears, li ha donat
aquesta seguretat per la pandèmia en si i com s’ha gestionat. En
aquest cas el nostre grup, reconeixement i el nostre valor.

Considerem que ja és suficient per a la ciutadania aquesta
espècie de..., bé, de distorsionar, de fer soroll en aquest
aspecte, en la gestió de la pandèmia, que està molt bé fer les
avaluacions i conèixer un poquet els errors, però també hem de
mirar cap al futur. 

Jo li faré un parell de preguntes referent al darrer que vostè
ha explicat, el que ha mencionat, precisament perquè trobem
que la ciutadania ha de saber un poquet i hem de donar-li també
garanties en aquest cas. Quina és l’organització més o menys
que ha muntat en aquest cas a Son Espases el sistema sanitari
per fer front a possibles futures pandèmies que puguin venir?
I quines millores de gestió presents i futures tenen plantejat fer
en aquest cas per donar la garantia?

Després vostè també ha dit que ara mateix actualment es
troba en un 90% de l’activitat ordinària de l’hospital, si hi ha
molt de retard en aquest cas per mor de la pandèmia, si hi ha
hagut un poquet de retard i més o menys quan es preveu que ja
quedi totalment normalitzada la gestió.

I per la nostra banda, insisteixo, reconèixer novament tota
la feina feta i donar tot el valor que en aquest cas tenen els
sistemes professionals i reivindicar, una vegada més, idò tota
la necessitat de tenir un sistema sanitari, uns sistema de
benestar fort i solidàriament, sosteniblement també financer. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Sr. Pomar, no em prengui vostè això
com una descortesia però jo realment crec que el que ha d’estar
agraït de poder tenir l’oportunitat de comparèixer són
precisament vostè i els alts càrrecs del Govern a una comissió
de control dels diputats, entre d’altres coses, i li dic, no m’ho
prengui com una descortesia, jo em sum també al fet que vostè
sigui aquí, però li hem de donar les gràcies a aquesta comissió
que hagi aprovat una compareixença i a un grup que l’hagi
proposada i, per tant, al nostre grup parlamentari una
oportunitat per interactuar amb vostès.

Per què? Perquè la informació que tenim els grups
parlamentaris de qualcú és més limitada que d’altres, per
recursos etc., però tenim a través dels mitjans de comunicació
o a través dels mateixos interlocutors que és la Junta de
Personal, que ha denunciat el que ha denunciat. I com que
només tenim aquest context crec que també és una oportunitat
i la tendrà ara vostè a contestar-nos a unes coses que entenem
són necessàries aclarir. 

Vostè ha començat, ha fet una introducció, ha fet un
historicisme des del principi del mes de març, febrer, amb el
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primer cas i ha ocupat prou part de la introducció, i llavors hem
passat a la situació concreta d’aquesta compareixença d’aquest
context que és el mes de novembre, amb una taxa de positivitat
a finals d’octubre del 4%, i del 3% de mitjana en el mes de
novembre. Amb una situació -i són dades publicades- en el mes
d’octubre de 50 professionals sanitaris contagiats, evidentment
a tota la xarxa de salut pública de les Illes Balears, i amb 150
en situació de vigilància. I en el mes de novembre, 99 personal
sanitari contagiat de mitjana i uns 200 en vigilància. Faig una
mitjana sobretot de la primera quinzena de novembre.

I concretament el parèntesi de no-realització de la prova,
sembla que han estat 5 dies, si no m’he equivocat, entre 4 i 5
dies, que no es fan a la totalitat del personal que és atès en el
Servei d’urgències, en el Servei d’Admissió de Son Espases, jo
he entès això, si no, matisi’m i aclarirà moltes coses.

Però miri, la nostra inquietud i oportunitat que vostè ho
expliqui. 

El ministeri no té una norma que obligui en aquest període
concret que es realitzi una tal, perfecte, però té una
recomanació, això és el que ha publicat, hi ha una recomanació.
Vostè té l’oportunitat de dir que el que s’ha publicat no és
correcte i no el contradirem, vostè té una informació que
nosaltres no tenim. Una recomanació i ho deixa a les
comunitats autònomes com ho ha deixat a d’altres, i com ha
deixat a altres comunitats autònomes aplicar uns protocols i a
unes altres no aplicar-los, i això és una cosa que el ministre ha
dit, en el seu moment, el ministre Illa deia, en el seu moment:
això és cosa de les comunitats autònomes. Ho ha fet la
comunitat de Madrid d’una manera, criticada per unes, i ho ha
fet aquesta comunitat autònoma criticades per unes altres. En
aquest i a d’altres protocols. 

Però, és clar, el que no entenen els professionals sanitaris
que denuncien això, el que no entenen és per què no es
realitzen proves quan el que garanteix precisament és un
cribratge de seguretat per a, no l’hospitalització i l’entrada a
quiròfans, o actuacions invasives, com ha fet vostè en aquest
període de temps, sinó en el trasllat; és una seguretat per als
treballadors tècnics sanitaris del 061, és una oportunitat per als
familiars i fins i tot per al taxista. És a dir, si nosaltres, que
demanàvem al mes de març, abril, maig, tests, tests, tests, més
tests a més persones per a més seguretat, el Govern ens deia
que era una animalada i en aquell moment, amb manca
d’experiència -mes de març, mes d’abril- ho podem entendre,
nou mesos després que no es faci en aquest hospital una prova
que, a més a més, dona seguretat a tot l’itinerari, crec que era
bo per als treballadors sanitaris, per als zeladors i per als propis
familiars, l’entorn, i ajudaria als rastrejadors a fer una tasca
molt més efectiva.

Per tant, això no s’entén, i no s’entén quan es diu no al dia
28 i es diu sí al dia 2, no sé si per l’impacte mediàtic que va
tenir o perquè el dia 2 ja hi havia una norma que deia: els facin
vostès; o perquè tal vegada varen considerar: escolta, doncs sí
que és bo per a tot això fer la prova. Això és el que crec que és
una oportunitat avui, que digui exactament per què no el dia 28
i per què sí el dia 2. Que jo crec que va ser encertat el del dia
2, jo crec no, crec que estam tots d’acord en aquest sentit. 

Jo no repetiré algunes actuacions, és a dir, és preocupant
que la unanimitat de la Junta de Personal demani una
reprovació del director gerent d’aquest hospital perquè no
només és que ho considerem irresponsable -estan entre cometes
aquestes declaracions, eh?, entre cometes: “Temeridad, posible
delictivo, no se entiende la diversidad de criterios entre
hospitales y es una evidente asimetría”.

És clar..., massa s’ha torbat fins i tot aquesta
compareixença, trob, perquè crec que era una oportunitat
immediata d’iniciativa seva, jo crec que vostè hauria d’haver
demanat a la consellera o al director del Servei de salut
comparèixer, perquè se’l reprovava a vostè, Sr. Pomar. I crec
que era bo que en aquell moment, escolta: necessit
comparèixer, o almanco que qualcú en el meu nom comparegui
i digui que això realment s’ha aplicat, el que vostè està
explicant aquí, ja no tan sols per a la Junta de personal, que
tenen les vies d’interlocució amb vostès, són associacions
professionals, són sindicats, per a la ciutadania, per als usuaris
i per a aquest grup parlamentari, però sobretot per als usuaris,
a un moment delicat, delicat per a tothom. 

I aquestes eren les nostres inquietuds, nosaltres hem esperat
i crec que és positiu que vostè hagi vengut a donar aquestes
explicacions, i era necessari, per tant, en aquest context sí que
li don des del nostre grup parlamentari el nostre agraïment. 

Però jo li dic, no sé què ens trobarem, hi ha brots, hi ha
altres variants de pandèmies, hi ha altres que, bé, sembla que
amb la vacunació estan totes cobertes, però el nostre grup
parlamentari donarà suport sempre, sempre, que quan vostès,
aquest comitè de crisi, aquests comitès que hi pugui haver
diferents dins l’hospital, recomani una actuació que, malgrat el
ministeri, per fer més, sigui anar més enllà per seguretat, el
nostre grup parlamentari hi donarà suport, sigui a fer més
proves o sigui anar a cercar material, com es va decidir en
aquesta comunitat autònoma, més enllà del que podia fer el
ministeri. Ja li dic, perquè aquesta és la línia en la qual
nosaltres sempre li donaríem suport. 

Nosaltres vàrem entendre que aquests cinc dies es va perdre
una oportunitat de garantir la seguretat dels treballadors i
treballadores, dels usuaris a tota la cadena d’atenció, des de la
persona de seguretat fins als zeladors i a tots els professionals
sanitaris, però també dels pacients, i era una oportunitat de
cribratge i era una oportunitat de rastreig de tot aquest entorn,
d’aquesta cadena afectada per aquest possible contagi.

Per tant, entenem, potser no compartim que a vostè li diguin
que era un acte delictiu, ens preocupa, però no veig fins... un
acte vol dir responsabilitat? Possiblement, vostè és director
gerent de tot un..., i té tot un equip, però és que l’evidència
científica la tenen el seu equip i la tenen els professionals que
critiquen les mesures també d’aquest equip, entre d’altres coses
perquè són professionals com vostès. No li vull donar més
altaveu a la crítica que li han fet, però no la vull menysprear,
tampoc perquè no ho trob ni equitatiu ni just ni tampoc
coherent. 

Finalment, té coneixement vostè si es va detectar personal
que havia estat atès sense hospitalització, sense activitat
quirúrgica, contagiat? En tenen coneixement, vostès? No, és
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important, també, que crec que ho manifesti. Nosaltres no
tenim aquesta informació, per això li deman.

Miri, sap què és el que no entén la gent? I a això sí que ens
ho han traslladat, que s’hagi restringit la presencialitat en
Atenció primària durant aquest període, i atès telemàticament
molta gent que no es podia comunicar amb el seu professional,
que no l’hagi rebut el metge de capçalera, l’habitual o el seu
infermer, infermera, perquè es trobava en quarantena de baixa
o no podia actuar tothom. 

També que augmenti la llista d’espera i que se suspenguin
cirurgies no urgents programades o l’atenció d’especialista,
s’entenia, però que no es facin PCR durant aquest període a
gent que acudia allà és el que la gent no entenia, no ho entén,
la simultaneïtat d’aquestes situacions no l’entenen, precisament
perquè el que volien evitar vostès i el que volia evitar tothom
era major contagi en els centres hospitalaris, en els centres de
salut i, per tant es prenien mesures restrictives o de dur els
itineraris o de manco presencialitat, i llavors no fan PCR
aquests 4 dies o aquests 5 dies a un lloc on -com deia la
consellera reiteradament- d’alta possible incidència de risc de
contagi, com a un centre de salut, a un hospital d’urgències...,
o d’admissió.

És clar, això és el que no entén la gent, Sr. Pomar, i això és
objecte que nosaltres ens preocupem i li facem aquestes
preguntes. 

De totes maneres, creiem que en el seu torn de rèplica vostè
podrà contestar aquestes inquietuds que tenim des del nostre
grup parlamentari, per tant ens donaríem..., si contestés i li ha
donat oportunitat d’anotar el que li he plantejat, ens donaríem
per resposts des de la nostra intervenció.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. I em vull sumar al
capítol d’agraïments per aquesta compareixença. Jo no sé si era
imprescindible o no, vàrem votar a favor perquè sempre és
interessant que vengui qualcú i conèixer una realitat,
especialment des d’una perspectiva com a molt concreta.
També és cert que des que va començar la crisi de la COVID
crec que ja hem perdut el compte de les vegades que ha
comparegut la consellera, amb tot el seu equip, i en aquest
sentit crec que hi ha hagut una transparència màxima,
m’atreviria a dir, i molt especialment dins uns dels pitjors
episodis que segurament ens tocarà viure dins la nostra vida i
especialment dins la seva sobretot de caràcter professional, per
tot el que això ens ha comportat.

Per tant, vagi per endavant evidentment tot l’agraïment, que
és l’agraïment infinit per part del nostre grup i de la nostra gent
i molt especialment a tota la gent i a tot el personal sanitari, que
estam ben convençuts que moltes vegades ha hagut de fer feina

en situacions gens agradables i en situacions límit amb una cosa
que al cap i a la fi ha demostrat la importància de tenir un
sistema sanitari públic fort per donar resposta a coses que ens
puguin passar, com la que hem hagut de viure aquest any i mig
darrer, i molt especialment que retallar en sanitat mata. A la
consellera li vàrem poder dir: vostè s’imagina haver de fer front
a una crisi com aquesta amb els recursos humans que teníem a
principi de la passada legislatura? Per exemple, no? O amb
aquell decret infame que negava la sanitat pública a determinats
col·lectius? Hagués estat realment molt més dramàtic del que
ho hagi pogut ser.

I crec que en aquest sentit s’ha fet un esforç important
d’augmentar plantilla, de millorar les condicions. Hi havia una
pregunta i dic, bé, aquesta ampliació que s’ha fet de personal,
això és sostenible? És a dir, això es podrà mantenir dins
l’hospital de Son Espases i especialment en determinats perfils
professionals? És a dir, el tema d’infermeria i especialment de
persones més preparades en atenció a malalts crítics, hi ha un
dèficit important entenem. Bé, que a més sembla que és comú
a moltes comunitats autònomes fins i tot part sobre de certes
discussions lingüístiques totalment estèrils. Per tant, com es
preveu aquest dèficit que hi pugui haver en determinats perfils
professionals?

Res més, no m’abstendré més. Vull agrair la seva
compareixença, la de part del seu equip. Abans de començar
mig seriosament mig en broma, que el president li deia, no i
aquest és client seu; és a dir, és veritat, en el darrer mig any
m’ha tocat venir un parell de vegades per allà i he trobat un
ambient i uns professionals extraordinaris. Crec que moltes
vegades no som conscients de la sort que tenim de tenir el que
tenim, i crec que, en aquest sentit, quan hi ha compareixences
així, també hem de posar en valor tot el que tenim i el que ens
costa i el que hem hagut de lluitar per arribar al moment on
som, tot i evidentment de ser conscients de totes les passes que
ens faltin per poder recórrer, perquè evidentment la realitat
canvia dia rere dia i la feina nostra, al cap i a la fi, consisteix a
donar resposta als nous reptes que el dia a dia ens planteja.

Res més. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión y al Sr. Pomar, que ha venido a comparecer aquí,
a una comparecencia que, por cierto, se solicitó en noviembre,
a principios de noviembre, de 2020, de urgencia, ¡eh!, ha
pasado más de medio año, ¡menos mal que era de urgencia
porque si no acaba la legislatura y todavía estamos aquí
sentados esperando a que comparezca!

Mire, usted ha dicho algo que me ha llamado mucho la
atención, que es que el 29 de octubre de 2020 se decidió hacer
PCR a todos, antes no. Entonces, a mí me gustaría saber,
porque esto lo decide, según usted, un grupo de expertos, un
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comité de crisis, ¿verdad?, pues a mí me gustaría saber ¿por
qué ese comité de crisis decidió eso exactamente el 29 de
octubre y no antes? Y también me gustaría saber ¿quiénes son
los integrantes de ese grupo de expertos, de ese comité de
decisión, y qué cargo o especialidad tienen? ¿Quién los
nombra? ¿Quién los elige? El procedimiento para su
nombramiento.

Lo digo porque..., claro, es que usted explica que este
gabinete de crisis toma decisiones en función de su criterio
médico o científico, pero lo cierto es que el cambio de criterio
coincide con -mire usted por donde- que se hospitalizó en el
hospital Son Espases a nuestro portavoz, al portavoz del Grupo
VOX en el Consejo Insular de Mallorca, y en esas fechas
estuvo hospitalizado, y acabó confinado en su domicilio por
haber compartido habitación con una persona que luego se
supo que estaba infectada con COVID-19. Y a esa persona, que
era su compañero de habitación, le hicieron un test PCR porque
tenía que ser intervenido quirúrgicamente, pero había estado
antes compartiendo habitación con nuestro portavoz en el
Consejo Insular de Mallorca.

A raíz de esto que conocimos, pues fue cuando nosotros
hicimos una nota de prensa, el día 1 de noviembre, justo tres
días después de que el comité, según usted, cambiase de
opinión, y el 1 de noviembre se publicó en todos los..., bueno,
en todos los periódicos no, los que quisieron publicarlo, se
publicó pues que, bueno, pues que se estaban mezclando a
pacientes PCR -perdón-, COVID con no COVID porque no se
hacía PCR a todo el mundo que ingresaba en el hospital de Son
Espases. 

Yo misma hice una pregunta en el Pleno de esta cámara a
la consejera de Salud el 3 de noviembre, el martes, 3 de
noviembre, el siguiente martes que esto sale a la luz por un
comunicado de VOX a la prensa, yo hice una pregunta a la
consejera y ahí me dice, la consejera me dice que sí se están
haciendo, que se están haciendo PCR y..., bueno, yo lo que
pasa es que no entiendo que usted diga que se están haciendo,
desde el 29 de octubre, pero la consejera dijo que se hacían
desde mayo. Cuando le pregunté en el pleno a la consejera
acerca de este tema, me dijo que desde mayo se estableció un
protocolo para hacer PCR a todos los pacientes. Ahora resulta
que usted dice que eso ocurrió a partir de noviembre, perdón,
del 29 de octubre, sí, a partir de noviembre se empiezan a
hacer. Entonces, eso es seis meses después de lo que dijo la
consejera en sede parlamentaria. Entonces, yo le pregunto: ¿se
ratifica usted en lo que ha dicho, que esto se empezó a hacer en
noviembre, o tiene razón la consejera? Porque aquí alguien está
mintiendo, Sr. Pomar, entonces a ver si nos lo pueden aclarar.

Dice también que el hecho de que sea positivo o negativo
un paciente no implica que no se tomen precauciones, pero lo
cierto es que si un paciente es positivo no debe estar con otros
pacientes, debe estar aislado; y si un paciente no positivo ha
compartido habitación con un paciente positivo pues luego le
toca estar confinado en su domicilio, como le pasó al Sr. Pedro
Bestard, nuestro portavoz en el Consejo Insular de Mallorca,
todo porque no se había hecho una prueba PCR a todo el
mundo que ingresaba y, por desgracia, pues su compañero de
habitación, por desgracia para ambos, pues estaba infectado por
COVID. 

Nosotros evidentemente tenemos sospechas para creer que
el cambio de criterio fue a remolque de las publicaciones que
se habían producido en esas fechas, y a remolque de nuestra
interpelación, nuestra pregunta oral en el pleno de esta cámara
a la consejera, porque, a diferencia de lo que han manifestado
otros diputados, yo no creo que su gestión al frente de Son
Espases sea tan digna de alabar; de hecho, en su hospital se
recomendaba en los primeros meses de pandemia llevar
mascarilla sólo en determinados espacios, las auxiliares de
admisiones tenían un cartel que decía que no era necesario usar
mascarilla en el ascensor o en la cafetería o si caminaban por
los pasillos. Entonces, usted no quiso o no supo prever lo que
estaba pasando en China o en Italia y hacer acopio del material
necesario, del material de protección necesario, y por eso en su
hospital se recomendaban esas cosas, simplemente porque
usted no tenía mascarillas suficientes para darle al personal,
porque es que, si no, no se entiende.

Por tanto, también podemos pensar, por analogía, que
ustedes no tenían suficientes pruebas PCR para hacerle a todo
el mundo y por eso ese comité de expertos a lo mejor decidió
no hacerlo. No lo sé, acláremelo usted; yo si supiera quién es
este comité de expertos a lo mejor podría tener un poco más de
luz sobre todo este asunto.

Y sobre todo, en caso de que este comité de expertos
decidiera que no se hicieran expresamente estas pruebas PCR
a las personas que ingresaban, ¿en basé a qué criterios
científicos o médicos? Y si ustedes, después, han tomado algún
tipo de medida sobre estas personas o si siguen siendo estas
mismas personas que decidían eso las que siguen al frente de la
toma de decisiones durante toda la pandemia y, hoy por hoy,
siguen siendo estos mismos, que decían que no había que hacer
pruebas PCR a los que ingresaban, los que están decidiendo lo
que pasa con los pacientes que ingresan en Son Espases.
Porque me parecería muy preocupante que fueran todavía esas
mismas personas.

Eso, sin perjuicio, evidentemente, de toda mi admiración y
mi respeto hacia los profesionales sanitarios, que sí están
cumpliendo las normas, que están al pie del cañón y que tienen
que hacer lo que buenamente pueden con los medios materiales
y humanos que ustedes les proporcionan.

Y, bueno, por ahora nada más y espero que me pueda
contestar a todo lo que le he planteado.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps màxim
de deu minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Pomar,
gràcies per ser aquí en aquesta compareixença, a vostè i a
l’equip que l’acompanya. 

També vull aprofitar per agrair la tasca dels professionals,
ha estat una situació molt violenta, molt estranya, sobtada per
a tothom, però el que sí és cert és que els professionals sanitaris
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han hagut d’estar davant i s’han hagut d’arromangar perquè la
situació així ho necessitava.

Jo no som la titular d’aquesta comissió i no he pogut seguir
específicament la situació però sí que ara, mirant un poc la
documentació que tenia per preparar aquesta compareixença,
vostè ha dit que en cap moment no se’ls va enviar un document
allà on s’aconsellàs que es fessin proves o tests als pacients que
ingressaven. Hi ha una notícia, i també li han fet a saber o li
han comentat, hi ha una notícia que diu que des que es varen
començar les diferents fases de desescalada després del
confinament, es va enviar un protocol a totes les gerències dels
hospitals públics de les nostres illes aconsellant fer proves
diagnòstiques a la totalitat dels seus pacients.

Per tant, en això m’agradaria saber com és, i també li han
demanat, a la resta d’hospitals sí que es feien les proves i a Son
Espases no es feien?

També li han demanat qui forma part d’aquest comitè de
crisi, i vostè ha dit que era una part de la direcció i una part
d’especialistes. Però també és vera -i en això em baso en les
notícies- que hi ha la Junta de personal del qual formen part
personal, com els sindicats USAE, SIMEBAL, SATSE, UGT,
Comissions Obreres, CSIF i l’STEI, on en el seu moment es va
reclamar la seva reprovació pel fet que a l’Hospital de Son
Espases no es fessin aquestes proves PCR, i el que això
suposava, que també s’ha manifestat que era imprudent i que
podia suposar encara més mal tant a pacients com també a
professionals. 

Desgraciadament, i ho vàrem veure a l’inici de la pandèmia,
no se sabia i encara ara moltes coses no se saben d’aquesta
malaltia, però sí que es va notar que, en alguns moments hi
havia una mica d’improvisació per falta de material, per falta
-i s’ha comentat- de mascaretes, per falta de coneixement i de
com podrien ser les coses, i el que podem sospitar, també, en
aquests moments, és que per ventura aquesta falta de material
va fer que no es prenguessin les decisions que haurien de ser les
més importants o les correctes a l’hora de prevenir o a l’hora de
no contagiar la malaltia. 

Sí que han passat 6 mesos. Ja es fan les proves a tothom,
aquesta compareixença demostra el desfasament que hi ha des
què es fa una petició a quan s’executa en el Parlament, però
m’agradaria saber aquestes diferències entre les notícies i el
que vostè ha dit, si són com són i, en tot cas, agrair la seva
presència i l’explicació que ens ha donat. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font, per un temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. I siguin benvinguts, Sr. Pomar i el
seu equip en aquesta comissió. 

Jo, més que fer-li una pregunta li vull fer una reflexió
perquè, és clar, escoltant a la resta dels portaveus que han
parlat aquí, jo crec que és molt fàcil, amb la perspectiva del
temps fer tot un seguit de crítiques. Jo crec que el que ha
caracteritzat aquesta pandèmia precisament ha estat aquesta
incertesa, el no saber. Primer, que no estàvem ni preparats
perquè ens arribés una pandèmia; segon, que és una malaltia
totalment desconeguda. I jo crec que, a més a més, hi havia una
qüestió en concret, un comportament en concret, que és el que
ha fet que potser anéssim una mica més de bòlit i són aquests
contagis dels asimptomàtics. Fins ara estàvem acostumats que
a les malalties una persona tenia símptomes i podia contagiar,
el fet que una persona fos asimptomàtica i pogués contagiar, jo
crec que realment és el que ens va agafar a tots amb el peu
canviat.

Jo sempre dic el mateix i ho continuaré dient fins el darrer
dels dies: a mi el que més m’importa no és tant fer la revisió de
tot el que ara sabem que es va fer malament, però que jo estic
absolutament convençuda que no es va fer amb cap intenció de
fer les coses malament, sinó per aquest desconeixement que
tots teníem, a mi el que m’importa és que aprenguem les
lliçons. Jo el que vull és que d’aquesta pandèmia sortim
preparats per a la següent pandèmia que vendrà, perquè vendrà,
el 2022, el 2030, el 2050, no ho sé, però vendrà, vull dir,
l’OMS ja adverteix, hi ha molts organismes que adverteixen
d’aquestes més que possibles pandèmies.

Llavors jo crec que aquí l’important, sincerament, és que
haguem après les lliçons necessàries que ens ensenya encara
avui en dia, perquè jo crec que, de fet, del coronavirus encara
s’aprèn com és i com funciona aquesta malaltia, tenim les
noves variants, tot un seguit de qüestions que, a més a més, jo,
sincerament, ni tan sols venc de formació sanitària, amb la qual
cosa no voldria entrar en temes que no conec. Hi ha gent que és
molt valenta i entra en temes que no coneix, no és el meu cas. 

Bé, evidentment, jo crec que la feina que han fet els
professionals sanitaris ha estat magnífica, no cal dir-ho. Jo he
de dir sincerament que de vegades em sobraven els
aplaudiments que es feien durant el confinament perquè jo
pensava: més que aplaudir el que hem de fer és creure en la
sanitat pública, hem d’invertir i hem de creure en aquests
professionals i en el que fan; però, bé, hi ha gent que es
conforma amb aplaudir i després ja estarà, no? I després ja
deixarem d’invertir. 

En poques paraules, Sr. Pomar, a mi el que m’interessa és
que comencem a mirar cap al futur, lliçons apreses, apliquem
tot el que hem après, preparar-nos per a aquestes possibles
futuribles pandèmies i tenir clar que en aquesta societat cal més
inversió en salut. Perquè hi ha una qüestió, no sé, he llegit ara
una frase que ara no sé ben bé qui l’havia dita, però que diu:
“ningú no estarà fora de perill fins que tothom estigui fora de
perill”. I en aquest sentit també ja podríem enllaçar amb el
tema de la vacunació a nivell global. 

Simplement agrair-los la seva feina i la seva presència.
Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Bona, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONA I CASAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies, Sr. Pomar, per la
seva intervenció.

Vostè compareix avui aquí davant la Comissió de Salut del
Parlament de les Illes Balears, en qualitat de gerent de
l’hospital públic de referència de l’àrea per a tota la comunitat
autònoma de les Illes Balears, un hospital que vostè ha vist
néixer, ja que es va encarregar del trasllat de Son Dureta a Son
Espases, com a director de l’ib-salut, i d’aquest naixement
n’han passat ja 10 anys, i avui dia podem dir que es tracta d’un
hospital modern i amb tecnologia puntera.

El 2010 ja érem el primer centre públic espanyol en
ressonància magnètica intraoperatòria, el segon del món en
ressonància magnètica i TAC intraoperatoris conjunts i el tercer
d’Espanya en TAC intraoperatori, fets que ens situava com el
millor quiròfan del país, una aposta tecnològica orientada, en
part, a fer un diagnòstic ràpid i precís del pacient, que
combinada amb un equip, per exemple, de cirurgia cardíaca,
que es troba al rànquing entre els millors del món, fan que Son
Espases sigui un hospital del qual en puguem estar ben
orgullosos.

La tecnologia i els avanços científics han revolucionat la
medicina en els darrers anys i de fet, com a exemple més
recent, tenim les vacunes per combatre la COVID-19, sense les
quals les nostres perspectives de futur i de present serien, ara
mateix, molt diferents de les que són, ara que, per fi, començam
a veure la llum i iniciam la recuperació econòmica. Però, per
moltes esperances que hi dipositem, no podem demanar a la
ciència que sigui infal·lible, la tecnologia, com deia abans,
permet actualment diagnòstics ràpids i precisos però no
infal·libles i en cap cas no substitueixen el criteri mèdic. I vull
destacar aquest punt que vostè ha esmentat perquè efectivament
és un fet que es dona també en el cas de les proves PCR.

Parlaven aquí des del grup de Ciutadans de tenir evidència
científica a l’hora de prendre les decisions. El passat 22 de
gener, d’aquest 2021, més tard del debat que vostès han tengut
a les comissions a l’hospital, l’Organització Mundial de la Salut
feia una nota informativa per als usuaris de proves
diagnòstiques PCR en el context de la pandèmia COVID-19, en
la que recordava que, paraules textuals: “A mesura que decreix
la prevalença de la infecció per SARS-CoV-2, també decreix
el valor predictiu del resultat de la PCR”, és a dir, com vostè bé
ha dit, si es fa en persones sense sospita de malaltia i/o sense
haver tengut contacte sospitós, augmenta el risc d’obtenir un
fals resultat positiu o negatiu, independentment de la suposada
sensibilitat de la prova.

I és que la PCR, com diu l’Organització Mundial de la Salut
en aquesta nota informativa, és un instrument que, com
qualsevol tecnologia aplicada a medicina, ajuda a establir el
diagnòstic clínic, però no l’afirma per si mateixa tota sola, els
professionals de la salut, per indicació de l’OMS, han

d’interpretar els seus resultats tenint en compte el moment del
mostreig, el tipus de mostra obtinguda, les característiques de
l’assaig, les observacions clíniques, els antecedents del pacient,
la infecció confirmada en qualsevol dels seus contactes i la
informació epidemiològica.

Per tant, entenem que efectivament, com vostè ha dit, ja es
feien proves als pacients que s’havien de sotmetre a
procediments invasius o operacions quirúrgiques, que
manifestaven símptomes o simplement que es trobaven en una
situació de risc de contagi per aerosols. I com vostè bé ha dit,
tots aquests suposaven el 80% dels ingressos.

A partir d’aquí entenem i aplaudim la necessitat d’unificar
criteris i entenem que totes les decisions s’han pres en tot
moment atenent criteris mèdics, i vull destacar precisament que
l’Organització Mundial de la Salut en certa manera també
entrava dins aquesta discussió de la prevalença.

Per tant, entenem també, com els altres companys han
manifestat aquí, que aquest és un tema que no dóna gaire més
ja de si, sobretot perquè ha quedat també prou desfasat, i no
s’ha pres cap decisió que no s’atengui a criteris mèdics i, per
tant, voldríem aprofitar la seva presència avui per esmentar que
vostè ja du al capdavant de la gerència de l’hospital des de fa
4 anys, crec, i és un fet que aporta estabilitat i projectes a llarg
termini i una feina reconeguda per diversos premis, com el
premi Best in class que va obtenir la conselleria el 2019, per la
millor gestió hospitalària, on es va destacar la gestió de Son
Espases com a centre d’alta qualitat i referència assistencial;
així com el premi New Medical Economist 2020, que ha
reconegut l’Hospital Universitari de Son Espases com
l’hospital públic amb millor gestió del país. Ho dic perquè aquí
alguns grups volien posar en dubte la bona gestió que es
realitza.

Una gestió que també li volem reconèixer a nivell de
protocols COVID, com per exemple habilitar una única sala de
rajos per realitzar diagnòstics, fet que igual no era l’impacte
que se cercava quan es va prendre la decisió, però té un
impacte indirecte molt positiu des del punt de vista de la
recerca, ja que la recerca es pot fer a partir de les imatges
radiològiques, ja que provenen totes de la mateixa màquina i
això facilita prou la feina, i imaginam que òbviament la decisió
també els seus avantatges des del punt de vista de gestió
hospitalària. Però voldríem destacar i aquesta és una constant
en tots els reconeixements que ha rebut vostè en la seva gestió,
que sempre ha tengut el punt de mira en la innovació i la
recerca, una aposta a llarg termini amb el suport de l’àrea
d’innovació de l’ib-salut, que es veu reflectida en l’àmplia
digitalització dels protocols de l’hospital i amb un sistema
d’anotacions força estandarditzats, que situa l’hospital i tota la
comunitat autònoma a l’avantguarda de la recerca basada amb
dades i imatges mèdiques.

Subscrivim totalment les paraules del Sr. Ensenyat, les
retallades en sanitat maten, i crec que així ho entén tot el
col·lectiu mèdic, fins al punt que quan en aquesta comunitat es
produïen retallades en salut, els consellers del gremi no
duraven en el càrrec ni 4 mesos. I precisament, atesa la seva
situació privilegiada, no només perquè ha fet vostè un balanç
de la situació viscuda, sinó que vostè ha viscut la sanitat des de
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molts punts de vista, ens agradaria demanar-li, mirant també
cap el futur i aprofitant el que hem après d’aquest passat, si
pensa que Espanya ha partit en desavantatge a l’hora de
combatre aquesta pandèmia. En el sentit que els sistemes de
salut, simplificant molt la imatge, bé poden apostar per molts
hospitals o per una forta xarxa d’Atenció Primària, precisament
per intentar evitar que els pacients acabin a l’hospital. I és
aquest darrer el model que es va seguir quan el Partit Socialista
va dissenyar la sanitat pública d’aquest país, un model basat en
resoldre els problemes sanitaris als quals s’ha enfrontat el país
en els darrers 100 anys i ha estat i és l’enveja del món sencer.

I ens agradaria saber si vostè considera que això ha pogut
jugar en la nostra contra en aquesta ocasió, en veure’s superats
ràpidament alguns hospitals, a les zones especialment més
poblades, per les allaus de pacients i, en canvi, per altra banda,
si aquest model no ha jugat al nostre favor a l’hora de poder
realitzar una campanya de vacunació espectacular i eficient,
com cap altra, com la que veiem. Sé que és una pregunta
complexa, però quina creu vostè que podria ser una solució que
permetés minimitzar l’impacte de pandèmies futures i saber si
comparteix aquesta reflexió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara contesta el Sr. Pomar i Reynés.

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

Gràcies. En tot cas, sí que voldria ratificar-me un poc amb
l’interès que té poder fer aquesta sessió, vull dir en cap cas no
hem pensat des de l’hospital o pens jo que sigui una cosa de
poc valor, sinó el contrari. Crec que un poc també el tarannà de
les intervencions i un poc la curiositat, o l’interès perquè
s’aclareixin determinades coses, que segurament, per ventura
jo no he sabut acabar d’explicar, i també indica que aquesta
sessió jo crec que realment té un valor. I en aquest sentit també
vull agrair, perquè també obliga una mica a fer l’esforç per
explicar, tal vegada hi ha coses que no les he sabudes explicar
adequadament i, en tot cas, a veure si som capaç de comentar
dues coses.

Primera, insistesc una mica en el context en el qual es
prenen les decisions clíniques. Els gerents dels hospitals
prenem prou decisions, perquè si no tampoc no tendria molt de
sentit que hi hagués direccions en els hospitals; però aquelles
decisions que tenen a veure amb proves diagnòstiques, amb
tractaments o amb abordatges específics sobre un pacient, no
es pren mai per part d’un gerent, vull dir que m’agradaria que
quedàs clar. Vull dir, jo som metge però no se m’ocorre
prendre una decisió que no estigui avalada o per part de la
literatura científica claríssimament o per part del consens clínic.
I jo entenc que això tal vegada xoca una mica. 

És més, els diré una cosa, quan hi ha un protocol, l’hospital
funciona amb protocols, què s’ha de fer amb un pacient
hipertens? Idò miri, a un pacient hipertens primer se li dóna un
diürètic, després un poc de bloquejant, llavors no sé què, no sé
quants, no?, però si un metge, si un professional decideix
davant aquest pacient començar per un altre tipus de fàrmac,
ningú de l’hospital li prohibirà, si és un fàrmac autoritzat, si és

un fàrmac del qual es disposa a la farmacopea de l’hospital,
ningú no li prohibirà. Si hi ha un criteri d’ingrés quan un
pacient presenta una desviació ics de l’amilasa o de la
colinesterasa, hi ha un criteri per protocol, però si un metge
decideix que aquest pacient se l’ingressa, la direcció de
l’hospital en tot cas li dirà, curiós que vostè ingressa més que
la resta, s’ho ha fet mirar? Però la direcció de l’hospital no li
dirà.

En aquest cas de les PCR, també vull insistir en una cosa i
a més estic seguríssim que s’ha produït, el protocol aprovat pel
comitè de crisi indicava que en aquells moments s’havia de fer,
en proves invasives, en pacients amb risc d’aerosols, en
pacients amb sospita de tal, però si un metge del servei
d’urgències o d’un altre servei, decidia sol·licitar una PCR, no
hi ha cap interrupció en aquesta petició, el metge firma una
petició, arriba al laboratori i se li torna aquesta petició. Vull dir
això..., ho dic perquè de vegades en aquestes notícies de
premsa i això, surt “ha prohibido, ha impedido, ha
dificultado”. No, escolti, hi ha una manera de funcionar que és
un poc la lògica que accepta la comunitat clínica, científica i,
evidentment, després hi ha unes decisions que poden ser de
tipus individual o de tipus de consens. Però jo crec que això és
important recordar-ho.

Segona, a veure a mi em sap greu, jo li puc donar els noms
i cognoms de tots els membres del comitè de crisi, de memòria,
segurament no ho sé, jo crec que eren 25 o 30 persones
aproximadament que ens reuníem cada matí. Hi ha tots els caps
clínics, li puc assegurar que aquests caps clínics, la seva
independència de criteri està fora de tot dubte, cap de medicina
interna, cap d’urgències, cap d’UCI, cap d’anestèsia, cap de
farmàcia, cap de medicina preventiva, cap de microbiologia, li
puc assegurar que no es regeixen ni per si costa molt aquesta
prova, o si costa poc, per si la consellera ha dit, o no ha dit, li
puc assegurar que aquests caps cada matí, quan ens seiem a
discutir, ells actuen amb un criteri clínic, el darrer que han
llegit a les revistes científiques. Li puc assegurar que la feina de
recerca que s’ha fet aquests mesos, la feina de revisió de la
literatura científica és espectacular. Vull dir que les
publicacions que han sortit, fins i tot d’aquests propis serveis és
espectacular.

Per tant, els puc assegurar, ho dic un poc també als efectes
de donar la tranquil·litat i la confiança, vull dir que si realment
confiam en el sistema sanitari i en l’Hospital de Son Espases,
en el seu criteri, jo els demanaria que de veritat pensin que
ningú no actua per directrius; és a dir, si el gerent de l’hospital
s’atrevís a donar una directriu contrària a l’opinió d’aquesta
majoria del comitè li puc assegurar que no duraria ni dos dies,
li puc assegurar que no duraria ni 24 hores. Si jo m’atrevís a
contradir un criteri clínic de dir: no, miri, escolti, ara els
pacients que tenen un infart res d’hemodinàmica ni de proves
funcionals, no sé què, els pacients amb un infart a una
habitación y pan y tal, li puc assegurar que duraria 24 hores, a
part que marxaria amb repudi segurament fins i tot des del punt
de vista de responsabilitat.

Per tant, jo sí els assegur, i cregui’m, que quan un comitè
discuteix una cosa d’aquest tipus no la discuteix amb cap criteri
condicionat. En aquest cas ha estat així. 
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Raons per les quals...que em tornaven a demanar? He dit:
hi ha quatre raons per les quals aquest comitè cada vegada que
ho plantejàvem deia: “escuche, ¿qué hacemos con todos los
pacientes que van a ingresar?, que van a ingresar, ¡eh!, no
que vayan a urgencias, no, que van a ingresar”. Als pacients
que van a urgències no es fa PCR avui en dia, vull dir, a cap
hospital d’Espanya, que jo sàpiga, els 400 pacients que vénen
cada dia a urgències no surten amb una PCR feta, no es
considera un criteri.

Les prevalences que vostè, el senyor de Ciutadans,
comentava no són les prevalences que hem trobat dins
l’hospital són les que s’han trobat a la població que ha estat en
un àmbit... Dins de l’hospital, miri, jo ara aquí tenc, a més el
doctor Moreno s’ha molestat aquí matí a treure les prevalences
que teníem durant aquestes setmanes d’octubre i novembre, i
em diu: “setmana 33 -que crec que és la d’abans de dia 28-, 33
de pandèmia, 0,1%, -ens donava 0,1%-; setmana 34, 1,17%;
setmana 35, 0,41%; setmana 36, 0,57%”. Per tant, com ara
recordava el Sr. Bona, l’Organització Mundial de la Salut diu,
¡cuidado!: en entorns de prevalences tan baixes el valor
predictiu..., té molt poc valor, no?, per tant, posin mesures
preventives, perquè tal vegada hi ha més positius dels que vostè
es pensa, o aquests que vostè s’ha pensat que eren positius no
ho eren. I aquest és un poc el primer context en què es fa
aquesta decisió.

Una, no hi ha una norma, jo si hi ha una notícia al diari
m’ho crec perquè en els diaris surten moltes notícies, però no
hi ha una norma estricte, sinó que a dia d’avui els organismes
internacionals, les societats científiques d’aquest país diuen: es
pot fer, s’ha de fer PCR als ingressos en funció del context
epidemiològic. És a dir, a dia d’avui la Societat Espanyola de
Microbiologia en el seu algoritme que s’ha d’aplicar diu: “esto
sí, esto no, esto sí, esto no. PCR a todos los ingresos, en
función del contexto epidemiológico”, diu en funció de..., bé. 

Per tant, primera, es fa perquè no hi ha una directriu clara
o es debat, es delibera i s’opta perquè no, s’opta perquè no, no
perquè ho digui el gerent. Segona, perquè el context
epidemiològic ho fa posar en dubte. Tercera, perquè pensam
que es guanya en seguretat. Quarta, perquè des del punt de vista
organitzatiu generam més rics tenint 70 pacients pendents
d’ingrés esperant que ens arribi la PCR del laboratori, que
tenir-lo dins una habitació de transició, dins una habitació de
sospites o una atenció de persones que encara no estan
diagnosticades. Això és així. 

Jo si hi ha hagut qualque cas en concret es pot estudiar si la
persona afectada (...), jo no puc entrar a la seva història clínica
i mirar si la persona del costat era positiva o no, perquè
incorreria en un delicte si entràs a la història clínica; si hi ha
qualcú que creu que va ser ingressat a una habitació en aquest
context, doncs, que ho posi en coneixement i si vol fer una
reclamació patrimonial té tot el dret a fer-la, però no ens consta
que qualcú corrés aquest tipus de risc, vull dir..., no ho sé, vull
dir, tampoc no vull entrar en un cas particular.

A veure, per què entre dia 28 i dia 2? Bé, perquè
mínimament s’organitza, però jo tampoc no li puc dir si dia 29
es va fer el 90% i dia 30 es va fer el 95%. És a dir, es posa en
marxa, és a dir, el comitè de crisi diu, bé, per què ho diu el

comitè de crisi? El comitè de crisi segueix dient: no veiem
evidències clares que s’hagi de fer a tothom, però, diu, sembla
que hi ha hospitals que ho han començat a fer a tothom, no fa...,
fa quatre dies que... els altres hospitals feia quatre o cinc dies
que ho havien començat a fer a tothom; són hospitals més
petits, és veritat que en el nostre cas tal vegada parlam de
persones a qui no els ho fèiem de 40, de 50 que no els ho fèiem
en aquells moments, en els altres ja són 5 o 6 o7.

En aquest context el comitè de crisi diu: seguim pensant que
no, però bé, escolta, ho fan per a tothom. No és perquè ho digui
la consellera, els ho puc assegurar, ni porque ahora salga más
barato o más caro, per estalviar, és perquè en aquell moment
diu: bé, escolta, unifiquem un criteri malgrat que el ministeri no
ens ha dit clarament que ho ha de fer. I es pren aquesta decisió
i el dia 2 es ratifica en el comitè de crisi, es ratifica esto está
implantado, no és que digui, no, perquè segurament..., jo
insistesc, l’hospital és un organisme viu, vull dir,  a l’hospital
hi ha 820 metges a l’hospital en aquest moment, hi ha 820
metges que cada un pren decisions que probablement fins i tot
se’ns escapen a nosaltres perquè les prenen dins el seu context
de cada dia.

Altres cosetes que han comentat, és que no em voldria
deixar coses, però supòs que me’n deixaré, no? Crec que he
volgut contestar un poc com s’organitza aquesta resposta, com
s’analitza l’evidència. Crec que les normes..., a veure, si les
normes i les pautes són clares? Hi ha unes directrius que són
claríssimes, evidentment hi ha un dia que es diu: a partir d’avui
s’ha de dur mascareta, però abans no s’havia dit. També és cert
que hi va haver un dèficit important de mascaretes, vull dir, no
és cap secret, a tot el món, hi va haver un dèficit important de
mascaretes, però també vull dir que les mesures preventives
que va prendre el personal tenim la impressió, com he dit, que
varen ser bones.

La prevalença de persones positives dins Son Espases el
mes d’abril era del 0,35%, el mes d’octubre era del 0,65%. Per
tant, hi ha molt poca gent positiva dins l’hospital, per tant,
possiblement, per aquesta sobreactuació preventiva, per aquesta
cautela que té el personal i per aquesta professionalitat que té
es contagia menys fins i tot que la gent que està al carrer i que
per ventura no sempre és igual de curosa a prendre les mesures. 

Bé, ha sortit un poc el..., jo hi estic d’acord, vull dir que
retallar mata? Doncs sí, retallar no és bo mai.

Què podrem mantenir els nivells de cobertura? L’hospital
en aquest moment té més personal que no tenia l’any passat i
més personal que no tenia l’any anterior. L’hospital ha tengut
la sort, i crec que també un poc l’estat d’alarma va propiciar
l’agilitació general de les tramitacions, l’hospital ha pogut
contractar amb més facilitat, l’hospital ha pogut comprar amb
més facilitat. El mes d’octubre vàrem poder adquirir una
quantitat important de respiradors per assegurar un estoc de
reserva important. L’hospital tenia just abans de la pandèmia
32 llits d’UCI més 6 llits de cures intermèdies intensives, en
aquest moment l’hospital és capaç d’oferir 110, 115, 120 llits
d’UCI. Hem estat capaços de transformar una idea que es tenia
ja quan es va crear l’hospital, que l’hospital fos molt flexible.
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Per tant, crec que també donam garanties, crec que als
professionals això sí que els ha entrat molt clar dins el cap, que
Son Espases té un valor per a aquesta comunitat autònoma molt
gran i tothom espera que no claudiqui mai i que sempre sigui
capaç de donar una resposta si arriba una altra pandèmia
d’aquest tipus.

He comentat el tema de les llistes d’espera. Evidentment
també he de dir que l’hospital en aquesta tercera onada, a la
tercera onada va ser capaç ja de compatibilitzar atenció COVID
amb atenció ordinària, així com a la primera i a la segona ens
aturàvem de fer molta activitat i no podíem atendre la població
general, en la tercera i la quarta onada..., en la tercera onada
hem pogut compatibilitzar. Gràcies a això les llistes d’espera,
diguéssim, no es troben en una situació tan crítica com tal
vegada s’hauria pogut pensar.

Les llistes d’espera de consulta externa especialitzada en
aquest moment es troben més baixes que fa dos anys. Per quin
motiu? Possiblement perquè hi ha hagut més poques entrades,
i perquè hem mantingut un nivell d’activitat de consultes
externes pràcticament, des del mes d’octubre-novembre,
pràcticament òptima, pràcticament òptima.

La llista d’espera quirúrgica evidentment s’ha ressentit una
mica més i s’hauran de prendre mesures de xoc en aquests
mesos que venen, com ja es fa en aquests moments, es fan
programes especials per superar la llista d’espera, hi ha
especialitats que ja han aconseguit tenir una llista d’espera
menor que la que hi havia de manera prèvia. 

L’atenció a l’oncologia, una cosa que sempre surt a les
discussions, si els pacients oncològics han vist minvada la seva
oportunitat de curació. No sabem si hi ha gent que no ha arribat
amb un problema oncològic, però els puc assegurar que les
consultes totals d’oncologia de l’Hospital de Son Espases
pràcticament s’han mantingut, han baixat un 3%, les consultes
d’oncologia, un 3,2% només, és poquíssim, no? Quan qualcú,
amb poques dades objectives, diu que un 20% dels pacients
oncològics no s’han diagnosticat. Nosaltres no pensam que es
pugui fer aquesta afirmació en el cas de Son Espases, ho
sabrem possiblement d’aquí a un any o dos, quan els registres
de càncer ens diguin si hi ha hagut una pujada en la mortalitat
per càncer o un diagnòstic de càncer.

Però nosaltres pensam que l’hospital ha pogut dirigir molt
bé, apuntar molt bé cap a aquelles activitats que eren
prioritàries. Jo crec que hi ha hagut una consciència que hi ha
coses que no es poden deixar, la cirurgia cardíaca pràcticament
es troba al dia, la neurocirurgia pràcticament es troba al dia, la
cirurgia toràcica, que opera tumors de pulmó, també
pràcticament es troba al dia. I, en aquest sentit, és cert que hi ha
moltes coses a rescatar, hi ha moltes activitats per normalitzar,
però no seria en aquest cas, no?

No sé si hi ha alguna cosa que em deix... 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En qualsevol cas, tenim un torn de rèplica. Si de cas, obrim
un torn de rèplica. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair les explicacions que avui
ens ha donat el Sr. Pomar. No ens ha explicat quines actuacions
o quines mesures té previstes per reduir les llistes d’espera, tant
quirúrgiques com d’especialistes, no sé si és que no hi ha pla...,
si no ha pensat a contestar..., si no convé, si m’ho pot aclarir a
la seva segona intervenció, li ho agrairia. 

I m’agradaria també afegir una altra reflexió a les que han
manifestat altres grups parlamentaris i vostè mateix, han afirmat
que retallar mata, que retallar no és bo mai i que facin aquestes
afirmacions amb la major crisi sanitària, amb la pandèmia que
vivim i que les facin defensant i representant l’únic govern
autonòmic de tot l’estat -l’únic de tot el país- l’únic que ha estat
capaç de retallar el 2,9% del salari dels sanitaris, quan més els
hem necessitat i quan més els necessitam, l’únic ha estat el
Govern progressista de Balears, un govern socialista, un govern
de MÉS per Mallorca i un govern de Podem. 

Saben també que és increïble? Que faci 6 anys que treuen
pit de contractacions massives de professionals sanitaris però
que a l’hora de la veritat hagin de recórrer a infermeres
jubilades per poder seguir amb la campanya de vacunació,
perquè no hi ha suficient personal per reactivar la maquinària
hospitalària, perquè són deficients les plantilles i les mesures
fidelitzadores que són pràcticament inexistents. 

Saben què és també incomprensible? Que amb el pressupost
sanitari més elevat de la història la Federació de Defensa de la
Sanitat Pública qualifiqui l’actual sistema sanitari de Balears
com a deficient, l’actual. Aquesta, la deficiència, aquesta és la
realitat actual de la sanitat a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i
a Formentera. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només agrair novament les
explicacions que ens ha donat a tots vostè a nosaltres aquí. 

Moltes gràcies.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Sr. Pomar jo m’he cenyit a l’objecte de
la compareixença. Evidentment haguéssim pogut parlar de
vacunes, llistes d’espera i tractaments del 20%, i qui diu que sí
i qui diu que no, no entraré en això, perquè faria una falta de
respecte cap a..., sí, cap als compareixents, cap a la Mesa, i cap
a la diputada que ho ha..., jo no li trauré això. Però tampoc no
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admetré que se’ns digui, perquè no s’ha especificat aquí,
qualque diputat digui que aquí venim, que és fàcil fer crítica de
la mateixa manera per a alguns és fàcil per ells fer
retroalimentació. Això tal volta qualcú ho ha fet, ho haurà fet,
el Diari de Sessions ho dirà, no és el nostre estil ni la nostra
finalitat ni el nostre objecte.

Si nosaltres hem de fer crítica a qualcú i demanar la seva
responsabilitat, reprovació, tenim una via concreta, un estil, un
llenguatge i unes formes, però, entre d’altres coses, perquè
seria una falta de respecte cap als professionals i cap als
usuaris. I tenim 1.200.000 usuaris i tenim moltíssims de
professionals. Això perquè vagi per davant. 

Li he dit abans que tenim una oportunitat aquí, tant vostè
com nosaltres, de conèixer una situació. I és ver, és que, tant de
bo!, hagués pogut venir vostè i exigir venir vostè en el mes de
desembre, en el mes de gener o en el mes de febrer, fora de la
Diputació Permanent, del període de sessions extraordinari,
perquè hagués estat molt millor, això també li he de dir.

I miri, ha de quedar molt clar als diputats i diputades o a
alguns que donen suport al Govern: qui ha demanat la
reprovació del Dr. Pomar han estat agents socials, professionals
i gent que està a una junta de personal sanitària. Aquestes
mateixes entitats que estan a meses sectorials i són interlocutors
i, fins i tot, en el Pacte de reactivació, no ha estat el diputat de
Ciutadans, i no sé si qualcú més, però no hem estat nosaltres.
Agrairia la puntualització, com fan vostès -alguns-
intervencions per donar suport evidentment a un membre de
l’equip de l’organigrama de la conselleria, però quan fan vostès
-alguns de vostès- aquests tipus d’afirmacions sembla que no
existeixen aquests agents socials, que no existeixen aquests
professionals i que nosaltres venim aquí a muntar un escenari
fictici. I això crec que és important que ho tenguin en compte
en alguna intervenció. No ens hem donat per al·ludits ni molt
manco, però convé que quedi clar a efectes del Diari de
Sessions, igual que alguns manifesten unes coses.

Sí li he de dir que ha estat poc específic en el percentatge de
prevalença, jo em referia a positivitat de les dades de la
comunitat autònoma, jo les dades d’incidència del seu hospital
no les tenc, no sé si són públiques o no, tal volta sí, però jo no
hi he tengut accés o no les he trobades; em referia que en un
context d’incidència elevat en aquest sentit, no s’aplicassin
protocols com li he dit abans de realització de tests, no tan sols
per a l’hospitalització. Em puc haver equivocat, tal vegada, en
el fet que nosaltres... no, equivocat no, puc tenir una
consideració que ha de ser necessari o no; no crec que sigui una
qüestió d’evidència científica. Li puc assegurar que els
membres d’aquesta comissió duim un any aprenent de la
pandèmia, no per una evidència científica, (...) d’informació i
detectam els usuaris, les necessitats, les crítiques, les
associacions què ens traslladen.

I entenem que, independentment, sobretot quan la
consellera ha dit que s’han posat en marxa rastrejadors i
informadors COVID, precisament per evitar contagis; que s’ha
restringit la presencialitat en els centres de salut; quan apliquen
mesures que nosaltres hem entès i que hem donat suport a
algunes d’aquestes, quan l’objecte -vostè- de la compareixença,
la seva crítica de professional és per què no es realitzen tests

durant aquest període de temps, que vostè ha dit que no hi
havia una norma però que va entendre que seria positiu. Vostè
ha anat a la norma i ha dit que va estimar el comitè crític, que
era positiu, és el que li qüestionam. 

I nosaltres sí que trobam que ha de ser des d’Urgències que
s’hagi de fer, és que és un avanç per fer més PCR. Això suposa
aturar tota una cadena? Sí, però no per fer les PCR només; sap
vostè que té una deficiència de personal, no vostè només, tot el
sistema públic de salut. Vostè sap que tenim més targetes
sanitàries per atenció de professionals que d’altres comunitats
autònomes, és a dir, hi ha un marc general de problemàtica. I
no faré demagògia ni un atac sobre aquest tema, però és una
evidència, Sr. Pomar, igual que el d’altres. 

Però és que fer aquest cribratge, fer aquesta aturada és una
seguretat i un suport més a un hospital de referència amb molt
més moviment de personal que a un altre. 

I per això li deia que consideram evidentment que a
Urgències també s’ha de fer. A qualsevol tipus de persones,
vull dir d’admissió; estigui 24 hores, estigui en hospital de dia
o estigui en una situació..., perquè crèiem que era oportú i
propi.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Ja acab. Disculpi, presidenta, acab.

LA SRA. PRESIDENTA: 
 
... hauria d’acabar perquè el seu temps ha exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Acab tot d’una. Per tant, sí que estam satisfets de la
informació que, per part del nostre grup, que vostè ha donat,
ens ha donat prou informació, i deduïm també que hi va haver
i entenem una manca de resposta immediata a una situació que
era evident i que no crec que necessités ni una norma ni una
evidència científica, com altres decisions que ha pres la
conselleria per accelerar i millorar la resposta sobre aquesta
pandèmia i garantir la seguretat de les persones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Si bueno, yo como le comentaba en la primera intervención
al Sr. Pomar, creo que es mucha casualidad que la decisión -
sigo pensándolo- que la decisión de realizar o no PCR a todos
los ingresados en Son Espases, coincidiese con el conocimiento
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por la opinión pública de que se estaban mezclando pacientes
COVID y no COVID en la misma habitación por no realizarles
PCR.

Pero más casualidad es aún que haya sido a raíz de un caso,
un caso concreto de contacto de un hospitalizado con otro
hospitalizado infectado por COVID, y que ese caso haya sido
justamente el portavoz de VOX en el Consejo Insular de
Mallorca. Usted dice que no puede saber a cuánta gente le ha
pasado eso y que no tiene ninguna reclamación de
responsabilidad patrimonial que usted conozca por todo esto.
Pero, bueno, yo creo que es deducible que no habrá sido
justamente el Sr. Bestard el único caso. 

Me pregunto a cuánta gente habrán puesto ustedes en
peligro por esa negligencia, personas que ingresan en un
hospital con patologías previas, patologías previas diversas que
tienen un factor de riesgo mucho más elevado en caso de
contraer la enfermedad de la COVID, y a las que ustedes han
alojado en habitaciones con otros usuarios infectados por
COVID. Y como lo tengo a usted aquí, pues le quería preguntar
esto: si me podía indicar cuánta gente ha sido detectada con
COVID, después de haber compartido habitación con otros
usuarios. Usted antes ha dicho que no lo puede saber, me
gustaría saber si hay alguna posibilidad de que se pueda saber,
si se lleva algún registro y en tal caso pues ya lo preguntaré por
escrito, si usted no lo puede decir aquí ahora públicamente.

Ya digo, ¿o es que justamente me va a decir que es el Sr.
Bestard el único que tuvo que confinarse en su casa por este
motivo, después de pasar por el hospital que usted dirige? No
lo sé.

Luego usted se escuda en este comité de expertos que usted
habla, yo, bueno, entendía que ese comité de expertos podía ser
gente de su confianza que usted ha nombrado, un reducido
número de personas. Luego usted ha dicho que es una veintena,
una treintena de médicos y de especialistas. Bueno, pues, en ese
caso, yo me pregunto ¿cómo puede ser que si está formado por
médicos especialistas y son los que toman esta decisión, luego
el sindicato médico SIMEBAL, que son ellos mismos, le piden
a usted la reprobación por una decisión que han adoptado ellos
mismos? Es que no me cuadra, o sea, ¿usted cómo me puede
explicar esto, que haya unos médicos que deciden hacer algo y
que luego esos médicos, a través de su sindicato, piden la
reprobación de usted, si han sido ellos los que lo han decidido?
Aquí a mi algo no me cuadra, a ver si me lo puede aclarar un
poco mejor.

Y luego, pues insistirle en esto, que la consejera de Salud,
en sesión plenaria, en este Parlamento, me indicó que desde
mayo se hacían pruebas diagnósticas a todo el mundo que
ingresaba en todos los hospitales. Usted dice que es a partir de
noviembre, entonces me gustaría si me puede aclarar por qué
la consejera pudo decir eso, si es que usted lo sabe o si se sigue
ratificando usted en ello, o si la consejera directamente mentía.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El PI Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, agrair una altra vegada
la seva presència i la del seu equip i com han dit altres
companys, que les errades que hi hagi pogut haver siguin
d’aprenentatge i perquè no tornin passar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. No en faré ús i m’afegesc a les paraules
de la Sra. Sureda. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista lamentam que alguns diputats d’aquesta
sala no atenguin criteris tècnics i de vegades sembla que
segueixen amb el seu discurs com qui sent ploure, però bé.

Agrair sense cap dubte al tasca incommensurable de tots els
professionals mèdics durant aquesta pandèmia i ens agradaria
destacar un fet que ha esmentat i que trobam molt positiu, que
és que la prevalença del personal de l’hospital és inferior al de
la població general, la qual cosa demostra que les coses s’han
fet bé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de contrarèplica. Sr. Pomar, li
correspon un màxim de 35 minuts per respondre.

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

No els cansaré amb 35 minuts. No, molt breument. Quant
a les llistes d’espera, és cert que no és motiu d’aquesta
compareixença meva i, en tot cas, la llista d’espera de Son
Espases és una part de la llista d’espera. Jo ho he comentat
abans, la llista d’espera de consultes externes està millor no
estava, perquè s’ha pogut treure molta feina, precisament en un
context on hi havia més poques entrades. 
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La llista d’espera quirúrgica està més elevada a la gent que
espera més de 180 dies per una intervenció quirúrgica, està més
elevada que altres moments.

I bàsicament es fan tres accions: una, recuperar activitat al
cent per cent, amb algun inconvenient; per exemple, tenim un
dèficit d’anestesistes que de vegades dificulta poder organitzar
programacions quirúrgiques. Segona, es fa alguna activitat
extraordinària, vol dir activitat d’horabaixa ordinària o
remunerada de manera extraordinària. I s’arriba a acords amb
el sector privat, també per derivar algunes patologies que
consideram que per les seves característiques es poden fer fora
de l’Hospital de Son Espases, es deriven algunes activitats. I
amb això pensam que a final d’any possiblement podrem estar
en una situació molt millor que la tenim en aquest moment.

Quant als comentaris que feia el representant de Ciutadans.
Bé, jo no vull sortir de l’àmbit de l’Hospital de Son Espases.
Avui per avui està clar qui s’ha de fer la PCR dins l’hospital,
cada dia l’hospital en aquests moments..., l’hospital ha arribat
a fer unes 3.000 PCR, l’hospital és referent també per fer PCR
d’altres sectors, d’Atenció Primària, n’ha arribat a fer 3.000 al
dia. També gràcies a la inversió en tecnologia i també alguna
donació que vàrem rebre des del punt de vista tecnològic i
l’esforç del Servei de Microbiologia, en aquests moments fem
unes 800 PCR diàries, 400 les generam des de l’hospital i unes
altres 400 es generen des del carrer. Evidentment el Servei de
Microbiologia es troba en disposició de fer totes aquelles que
se’ns demani que facem, com hem fet des del principi de la
pandèmia. Per tant, l’hospital en aquest cas a nivell comunitari
estarà al que marquin les directrius generals, la conselleria i el
sentit comú. Per tant, res a dir.

Jo el que deia la senyora representant de VOX, no ho sé, si
vostè vol seguir pensant que “hay una casualidad, hay una
cosa, tal”, em sap molt de greu. Jo els debats cada dia, cada dia
en el comitè de crisi hi han estat, hi ha dies que hi ha hagut més
discussió, hi ha dies que hi ha hagut més unanimitat des del
primer moment. Al final sempre s’ha establert per consens.
Però li puc assegurar una cosa, jo no record mai que s’hagi
debatut una cosa perquè sortia al diari, o perquè algú havia fet
una (...), li ho puc assegurar, vull dir que sempre ha estat en
base a la situació de l’hospital, a les directrius que venien i a
l’aplicació d’aquestes directrius.

Que el sindicat mèdic opinés una cosa i els caps de servei
i els professionals que són allà, a mi no em sorprèn, perquè
moltes vegades el sindicat mèdic, evidentment, el sindicat
mèdic quan pren una decisió no la pren amb criteris clínics,
assistencials, sinó possiblement dins uns altres contextos
legítims, però no té a veure. Vull dir que a mi no em sorprèn
que des del punt de vista professional s’arribi a una conclusió,
i un sindicat pensi que ha de ser una cosa diferent. Jo crec que
els sindicats no són organitzacions científiques, ni assistencials,
ni professionals, entès com a professionals, són sindicats,
defensen els interessos dels professionals i tal vegada en aquell
moment entenien que en els interessos convenia generar aquest
tipus de controvèrsia, però no em sorprèn. Evidentment, la
direcció de l’hospital no es guiarà, en temes assistencials, no es
guiarà per una proposta d’un sindicat, es guiarà per una
proposta dels professionals del mateix centre.

I jo crec que res més. A la resta agrair-los la seva atenció i
un poc també les seves paraules de reconeixement cap els
professionals de l’hospital, que també si tenim ocasió els ho
traslladarem, perquè al final crec que l’important és això, tenir
la seguretat que tenim un sistema sanitari, possiblement dels
millors que es poden tenir en els països desenvolupats i que
tenim professionals que en els moments més crítics, sobretot en
els moments més crítics, han estat capaços de donar el millor i
fer tot el possible per als ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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