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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

Compareixença RGE núm. 6775/21, de la consellera de
Salut i Consum, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, davant la situació de
saturació i manca de personal sanitari a l’Hospital de Son
Espases i a altres centres sanitaris de les Illes Balears.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la consellera de Salut i Consum Sra. Patricia
Gómez i Picard, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
mitjançant l’escrit RGE núm. 6775/21, per tal d’informar sobre
la situació de saturació i manca de personal sanitari a l’Hospital
de Son Espases i a altres centres sanitaris de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, una exposició oral de la consellera per un temps màxim
de trenta minuts; a continuació es demanar als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tal que els diputats i diputades puguin
recaptar formulació de preguntes o observacions; seguidament
intervindran o podran formular preguntes o observacions,
durant un temps màxim de 15 minuts, aquest temps podrà
utilitzar-se en un una o en dues intervencions. Per tal de dur a
terme un diàleg interactiu a cada una d’aquestes intervencions
el diputat o diputada podrà sol·licitar la resposta del membre
del Govern en la mesura que s’hagin plantejat les preguntes i
observacions, sense que en cap cas no s’admetin interrupcions
a la persona que es trobi en l’ús de la paraula.

Assisteix la consellera de Salut i Consum, la Sra. Patricia
Gómez i Picard, acompanyada per les següents persones,
algunes de les quals es troben en aquesta sala, d’altres es troben
aquí baix, a la Sala del Senat: del Sr. Juli Fuster, director
general del Servei de Salut de les Illes Balears; del Sr. Francesc
Albertí, subdirector d’Atenció Hospitalària i Salut Mental; del
Sr. Manuel Palomino, director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears; del Sr. Pep Pomar, gerent
de l’Hospital Universitari de Son Espases; del Sr. Enaitz Iñán,
assessor del gabinet de la Conselleria de Salut i Consum; de la
Sra. Antònia Garcías, assessora del Servei de Salut de les Illes
Balears; de la Sra. Núria Togores, cap de Premsa del gabinet de
la Conselleria de Salut i Consum; del Sr. Pedro Macías, cap de
gabinet de la Conselleria de Salut i Consum.

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

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

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades,
moltíssimes gràcies per permetre’m una vegada més ser aquí i
poder donar explicacions en relació amb la pandèmia,
l‘evolució de la pandèmia, l’evolució de la situació
epidemiològica, dels increments d’activitat que hi ha pogut
haver durant els mesos d’estiu. Com els dic habitualment, som
un govern transparent, volem retre comptes habitualment i així
ho fem, aquesta és la setzena compareixença que realitz jo, i
entre les que ha fet la presidenta en relació amb la COVID o
altres companys membres del meu equip o de la Conselleria de
Salut parlam de més de 25 compareixences.

M’agradaria aprofundir un poquet en la gestió que es fa als
centres públics de salut de les Illes Balears, però abans sí que
voldria també donar, com sempre, el condol a les famílies de
les 917 persones que han mort a les Illes Balears, ja
pràcticament prop d’un miler de persones, i també enviar tota
la força a les persones que es troben malaltes en aquests
moments perquè superin aviat la malaltia d’una manera ràpida
i efectiva. I, com no pot ser d’altra manera, aquesta cura,
aquesta atenció no hagués estat possible sense els més de
20.000 professionals que fan feina a dia d’avui al sistema
sanitari públic, la seva implicació, la seva professionalitat han
estat determinants per donar una assistència adequada, però
també per donar una resposta segura i responsable.

Crec que és important també remarcar l’esforç que fa tota
la societat i que ha fet en el compliment de les mesures, un
comportament més que exemplar amb el coneixement que el
virus no se’n ha anat, encara és aquí, i que hem de mantenir tota
la precaució; parlam ja de 95.000..., pràcticament 95.500
persones han estat positives durant aquest any i mig de
pandèmia.

En relació amb la situació epidemiològica i assistencial,
com vostès saben, publicam diàriament aquesta situació, fem
notes de premsa també i... la situació ha anat variant al llarg
d’aquests mesos d’estiu, també des del mes de juny va
començar a haver-hi un increment dels casos i amb diferències
a cada una de les illes.

Dia 7 de juliol, que va ser quan vaig comparèixer per
darrera vegada, vàrem explicar que era un moment delicat atès
el brot que es va produir entre els estudiants peninsulars que
eren de viatge a Mallorca i que va produir més d’un miler de
contagis a tot el país. És cert que de vegades la relaxació d’uns
pocs provoca molts casos i una situació no desitjada, però
també hem de dir que no podem atribuir només a aquest brot la
darrera onada, ha estat un fenomen global, s’ha detectat a tota
la resta del país, s’ha produït a tota la resta de les comunitats
autònomes, d’Europa i fins i tot a països que eren un referent
per com han gestionat la pandèmia, com per exemple Israel.

El darrer increment continuat de casos es va produir quan
la vacunació ja anava avançant, la meitat de la població teníem
una dosi ja de vacuna i un 38% tenia una pauta completa, però
és cert que va entrar una nova variant, la Delta, que ja a Balears
a finals de juny ja era molt majoritària, un 80% de les variants
era aquesta variant i, evidentment, es va determinar com a molt
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més contagiosa que les que havíem tengut fins a aquell
moment.

Ens preocupaven les persones joves, per això a partir de dia
1 de juliol es va posar a l’abast la vacunació entre la població
de 16 a 19 anys i també hem estat la primera comunitat que va
obrir la vacunació a nins d’entre 12 i 16 anys. La veritat és que
en aquest sentit s’ha avançat en un objectiu que era que es
comenci també el curs escolar amb la major protecció possible.

Durant l’estiu es va començar a vacunar als centres
d’Atenció Primària, primer per a les persones... per completar
la vacunació amb AstraZeneca, i després es va obrir la
vacunació sense cita prèvia. També hem estat -crec- la primera
comunitat autònoma on es va obrir, o la segona, sense cita
prèvia.

Es va obrir els caps de setmana, va funcionar molt bé;
posteriorment entre setmana i una altra vegada l’objectiu és
vacunar el màxim possible de gent, de persones.

Els parl de l’activitat perquè vegin que s’han fet esforços
per donar una millor resposta i això evidentment suposa més
persones, més professionals necessaris per poder-ho fer. Fa
mesos que explicam la gran diferència que hi ha entre passar la
malaltia si un està vacunat o si no està vacunat, les diferències
són enormes i per això insistim que no es pot ajornar ni un dia
la primera dosi i la segona..., la vacunació en general.

Parlam d’activitat, el 16 de juliol assolírem un rècord
absolut de contagis durant la pandèmia, en 24 hores es
notificaren 899 nous casos, 8 de cada 10 corresponien a
persones menors de 40 anys. En conseqüència, es va
incrementar la pressió assistencial i s’assolí un pic de 353
persones ingressades a planta el dia 5 d’agost i 92 persones
ingressades a la UCI el dia 13 d’agost.

La situació en general ens ha...

(Mal funcionament del so)

... preocupar molt durant... sobretot aquest mes, en moments
diferents ha estat més delicada l’illa de Mallorca, en altres
moments Eivissa i en altres Menorca.

Per controlar la situació ha estat cabdal com sempre
l’actuació de tots els professionals des de salut pública, la
central de coordinació i tots els centres assistencials i ha estat
importantíssima la resposta de la població front a la vacunació.
A dia d’avui gairebé el 80% de la població diana, els majors de
12 anys, tenen una dosi i el 75% té la pauta completa.

Tot i que la variant Delta ja representa gairebé la totalitat
dels nous contagis, el nombre mitjà de casos es redueix en
aquesta darrera setmana al voltant dels 200 casos diaris, però
així i tot som la quarta comunitat autònoma quant a major
incidència.

Globalment, la comunitat autònoma, la nostra comunitat, el
27 d’agost, divendres passat, presentava una incidència a 14
dies per 100.000 habitants de 362, això suposa un risc molt

elevat. I també la població major de 65 anys es trobava a 221,
la incidència acumulada, per tant un risc molt elevat.

La taxa de positivitat és del 4,59%, aquest indicador...,
depèn dels dies, també depèn..., varia en funció dels dies, però
és clarament superior a una situació de control que suposa
inferior al 3%.

Els indicadors epidemiològics, per tant, demostren una
tendència a la davallada constant i progressiva, però lenta.

Quant a la situació hospitalària i l’activació dels plans de
contingència, sembla que ja hem arribat al pic d’ocupació
durant les dues setmanes anteriors, observam una lenta milloria,
més significativa a nivell de llits d’hospitalització en planta que
d’unitat de cures intensives durant els darrers dies. L’ocupació
de llits per hospitalització divendres passat es trobava en un
6,26%, amb un nivell de risc mitjà; en canvi, l’ocupació de llits
de cures crítiques, un 20,53%, es troba en un nivell de risc
elevat.

En línies generals, s’ha apreciat durant els dos darrers
mesos un augment clar del nivell de risc donat que dia 30 de
juny ambdós indicadors es trobaven a nivells de nova
normalitat.

Gràcies a l’efecte protector de les vacunes hi ha hagut una
reducció progressiva en el percentatge de casos sobre el total
que acaba essent hospitalitzat, i això sí que és molt important.
Tot i així, quan es produeix un increment extrem, com ha estat
aquest estiu, de la incidència, el nombre total d’hospitalitzats
augmenta com a resultat del contagi de les persones...
bàsicament de les persones no vacunades de la població.
També es pot donar una determinada proporció de casos greus
o més greus entre, sobretot, els més vulnerables, però no només
vulnerables, com hem vist al llarg d’aquests darrers dies en els
quals, idò, fins i tot ha mort una persona molt jove.

Com en els anteriors períodes la Conselleria de Salut i
Consum ha hagut d’ajustar l’activitat assistencial per donar una
resposta adequada a la major demanda de la patologia COVID.
Aquesta situació ha suposat i suposa una important pressió a
nivell assistencial, especialment donat que en aquests moments
s’havia recuperat l’activitat ordinària no COVID als hospitals,
a més de l’habitual increment de les urgències associat a la
temporada estival i a l’augment de la població flotant. Això ha
fet que tots els hospitals hagin seguit els seus plans de
contingència per fer front a totes les necessitats generades i han
suspès en alguns casos part o la totalitat de l’activitat quirúrgica
no urgent programada, així com part de l’activitat de consultes
externes.

Afortunadament, a les Illes Balears disposam d’una
capacitat hospitalària ampla, una organització flexible que
permet incorporar recursos de manera contínua.

Hem de dir que s’han anat prenent mesures al llarg de tot
aquest temps, de tots els mesos, tenim comitès de gestió de la
COVID a tots els centres sanitaris i és on es decideix obrir més
llits tant d’hospitalització com de cures crítiques, a la mateixa
vegada es prenen decisions en la interrupció en la realització
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d’intervencions quirúrgiques programades amb ingrés, excepte
les oncològiques o les preferents i urgents.

És cert que també s’ha mantingut, per exemple a Son
Espases, l’activitat quirúrgica programada sense ingrés, les
consultes externes i les activitats dels hospitals de dia i de
manera similar s’ha fet a totes les illes.

Jo també vull destacar la feina col·laborativa que s’ha fet a
tots els centres hospitalaris perquè tots els professionals han
tornat donar el millor de si mateixos, trobant-se allà on més
se’ls necessitava en funció de les àrees que s’han anat obrint i
de la mateixa manera han col·laborat de manera extraordinària
els professionals dels serveis de Medicina Intensiva,
d’Anestèsia, del SAMU, per exemple per fer trasllats d’aquests
pacients que ho han necessitat.

Crec que una vegada més s’ha demostrat que el sistema
sanitari públic de les Illes Balears és capaç d’afrontar
situacions de crisi amb molta activitat, però també amb èxit
perquè a cap moment no s’ha deixat cap pacient desatès.

A dia d’avui l’activitat..., l’atenció assistencial habitual es
recupera ràpidament, a més la temporada turística en marxa...
tenim que les urgències hospitalàries són importants, els
hospitals atengueren una mitjana de 1.137 urgències diàries
durant el mes de juliol, és un 11% més que l’any passat i durant
els 7 primers mesos d’enguany s’han atès 241.000 urgències
hospitalàries, són 25.000 més que en el mateix període de l’any
passat. Hi ha més persones que demanen ser ateses als serveis
d’urgència i és normal, és habitual també perquè la temporada
turística és similar a la de fa dos anys quan no hi havia COVID,
com més població flotant tenim més urgències es produeixen i
això és una equació prou fàcil d’entendre.

En resum, enguany els professionals dels hospitals
compaginen l’activitat habitual amb una elevada pressió
d’urgències i atenció a pacients COVID i, resultat d’això, hi ha
hagut moments d’elevada pressió, no ho negarem, en les
urgències d’alguns hospitals, com pot ocórrer també a altres
èpoques de l’any com poden ser la tardor i l’hivern quan hi ha
molta freqüència, freqüentació de patologia respiratòria.

No obstant això, tenim la fortuna que els professionals
sanitaris i el sistema sanitari han reaccionat de manera
excel·lent, s’han pres les mesures de gestió necessàries per
garantir una bona atenció.

Quant a la resta d’activitat, també hem de dir que durant tot
aquest temps ens preocupa l’activitat COVID, però també la no
COVID, i les dades a mig i llarg termini són el reflex més
objectiu de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió. Les dades són
transparents, es publiquen a la web del Servei de Salut de
manera periòdica, hi ha un indicador respecte de la demora
quirúrgica molt millor enguany que l’any passat, és a dir, la
demora mitjana tant a consultes externes com quirúrgica, per
resumir, ha disminuït malgrat haver augmentat el nombre de
persones que hi ha en llista d’espera. Això és un esforç immens,
cada vegada que hi hagut una disminució del nombre de casos
COVID ràpidament s’ha recuperat la resta de l’activitat i s’han
aconseguit aquestes xifres, que sabem que és una feina que ens

correspon, que ens correspondrà i que hi haurem de dedicar
també molts de recursos per poder recuperar-la.

Per altra banda, això quant a l’activitat hospitalària de
consultes i quirúrgica, però també en les consultes d’Atenció
Primària, entre gener i juliol del 2020 i gener i juliol del 2021,
perquè se’n facin una idea, els metges han atès més de 2,6
milions de pacients enguany, un 16% més que en el mateix
període de l’any anterior; els pediatres un 22% més, 400.000
nins, i les infermeres més de 2,5 milions d’usuaris han atès, i
suposa un 75% més d’activitat que l’any passat.

A tota aquesta activitat assistencial hi hem d’afegir la
realització d’1,5 milions de proves diagnòstiques i la inoculació
d’1,5 milions de vacunes, un poc més ja.

Quin sistema sanitari és capaç de fer tot això? Idò jo crec
que el nostre i un dels millors sistemes sanitaris del món com
és el sistema sanitari en aquest país, i evidentment apostam per
aquesta sanitat resolutiva, humana, per a tots, equitativa,
propera, accessible, moderna, innovadora, ben finançada,
solvent i responsable.

I els vull parlar dels professionals per acabar, unes
condicions pel que fa al personal sanitari que han millorat al
llarg dels anys perquè evidentment un bon sistema sanitari no
seria res sense tenir uns professionals sanitaris formats i
motivats. Els professionals mereixen veure reconeguts els seus
drets salarials i per això hem incrementat un 50% el pressupost
de Salut des de l’any 2015; hem tret a oposició milers de places
i treballam en un pla de consolidació de llocs de feina perquè
ens preocupa l’estabilitat; a més, enguany hem multiplicat per
cinc els complements de productivitat.

Els darrers anys s’ha incrementat el preu hora/guàrdia de
metges i d’infermeres, entre un 10% i un 15% més que a l’any
2015, i això que sembla que no té més importància permet
també reconèixer aquesta activitat extraordinària que s’ha fet
no només als hospitals, sinó també a Atenció Primària, que
abans del 2015 mai no s’havia reconegut econòmicament.
S’han recuperat els dies d’incapacitat laboral, els de lliure
disposició, s’han actualitzat els complements de fidelització
dels metges i -com els deia- es paguen els mòduls d’activitat
extraordinària a Atenció Primària.

També es cobra més per la carrera professional. Hi ha
centenars de professionals sanitaris més que en el 2015 fent
feina a temps complet.

Ara m’agradaria, per anar acabant, donar-los una sèrie de
dades. Durant la pandèmia, des de gener del 2020, hem
contractat 3.639 persones professionals més, noves.
Evidentment s’ha reforçat amb aquests professionals l’Atenció
Primària, els hospitals, el 061 i GESAIB.

Ara mateix, el mes d’agost del 2021 tenim 20.493
treballadors actius -20.493-, quan al gener del 2020 eren
16.854.

En relació amb els contractes...., és a dir, un 21,6% més de
plantilla en un any i vuit mesos, un 21,6 més de plantilla, d’una
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plantilla de 20.000 persones actual. Parlam d’uns increments
molt considerables de professionals.

A contractes a temps complet, que crec que també és molt
important, en aquest període n’hi ha 1.537 més, 893 a atenció
hospitalària, 578 a Atenció Primària, 38 al 061 i 28 a serveis
centrals.

Els he explicat els increments d’activitat, ja dic..., com que
després tenim temps per al debat els podem oferir... els puc
oferir més dades, però crec que era important parlar de la
situació, parlar de l’activitat i parlar del nombre de
professionals i com a aquest govern, any rere any, li ha
preocupat no només tenir més professionals, sinó tenir unes
millors condicions laborals. I a tots ells..., vull acabar donant
les gràcies als professionals per cuidar-nos, per prevenir la
malaltia en molts de casos, per salvar-nos la vida en molts
altres, per fer feina les 24 hores del dia, pel tracte humà, per
donar una passa endavant quan els necessitam, perquè també ho
fan de manera contínua, i perquè sense ells hauríem estat
perduts davant aquesta situació d’emergència sanitària mundial
i històrica.

Qued a la seva disposició, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts. Per tant, demanaria als portaveus
si podem continuar... Veig que em dieu que sí.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un
temps màxim de quinze minuts cadascun amb dues
intervencions.

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia, gràcies, presidenta, m’agradaria que
m’avisassin quan ja dugués uns 9 minuts, per favor. Moltes
gràcies.

Molt bon dia, diputades, diputats. Sra. Consellera, una
vegada més li volem agrair que hagi vengut a aquesta
compareixença, li volem...

(Tall de so a causa del micròfon)

... Ara..., així com també a tot el seu equip. Li he de dir que
avui jo duré aquesta compareixença, la diputada que és la
portaveu de sanitat en aquest moment ja no podia viatjar pel
seu estat d’embaràs, per tant, l’hem preparada conjuntament i
totes dues hem preparat aquesta intervenció que ara faré.

Per començar també volíem fer, com ha fet vostè, un record
de totes aquelles persones que han sofert la COVID-19, moltes
de les quals han perdut la vida i volem un record per a totes
aquestes persones, i també un reconeixement sincer i honest a
tots els professionals de la sanitat de les Illes Balears. 

Ens hagués agradat i tots hauríem agraït, tant els partits de
l’oposició com els ciutadans de les Balears que vostè hagués
donat les explicacions quan era menester i no s’hagués amagat
durant el pitjor més en xifres de la COVID que hem passat a
Balears, més de 800 casos hem tengut en un sol dia, encara que
almanco vostè compareix, perquè la presidenta segueix
amagada en el búnquer del Consolat de la Mar.

Avui compareix a petició del Partit Popular, una
compareixença demanada dia 11 d’agost per tal de donar
explicacions i la seva versió per la situació de saturació i manca
de personal sanitari a l’Hospital Son Espases i a altres centres
sanitaris de les Illes Balears, com per exemple a l’Hospital Can
Misses d’Eivissa, que han patit els darrers mesos amb una taxa
de positivitat disparada i que no s’havia registrat mai abans.

Comença a ser costum, un mal costum del Govern
Armengol, evitar comparèixer quan toca i donar complida
informació dels esdeveniments que es produeixen. La Sra.
Armengol no ha estat capaç de comparèixer en aquest
parlament per donar la cara i per donar les explicacions que
deu, no només als partits polítics, sinó també als ciutadans i a
tots els sanitaris.

Els recordarem les vegades que facin falta, Sra. Consellera,
que vostès com a govern tenen l’obligació fonamental de
comparèixer i retre compte les vegades que facin falta.

Des del Partit Popular sol·licitàrem la compareixença
urgent de la presidenta en relació amb la seva gestió una
vegada relaxades les mesures sanitàries contra la COVID-19,
així com per l’alarma generada pel macrobot de contagis entre
joves que venien de la península de viatge a Mallorca i les
conseqüències que aquestes varen tenir, encara l’esperam hi
han estat còmplices tots els partits que donen suport al Govern.

En poc temps vàrem passar de restriccions de drets i
llibertats individuals i tancaments  massius de l’activitat
econòmica a autoritzar concerts de 2.000 persones amb
informes en contra, com també hem passat de rodes de premsa
diàries a no saber on és la presidenta ni a donar cap tipus
d’informació.

A dia d’avui encara esperam la destitució dels que
autoritzaren el concert de milers de persones a la Plaça de
Toros de Palma, que tenia un informe en contra. La seva
improvisació, deixadesa i falta de mesures adequades ha
provocat un augment de contagis a les nostres illes i a la vegada
han donat una imatge pèssima a l’exterior amb greus
conseqüències per a la nostra activitat econòmica.

Una vegada més ens tornam trobar davant d’una situació
d’improvisació total, la tònica general des de la pandèmia en
què es va actuant per tapar forats que surten arran dels
esdeveniments que van succeint.

Per molt difícil que sigui la situació, que ho és i mai no hem
deixat de reconèixer-ho, i per molt desbordats que es trobin al
Govern ja fa molts de mesos que patim la COVID i podrien
haver organitzat els recursos humans i sanitaris necessaris.
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Alguns titulars d’aquest estiu descriuen la seva nefasta,
caòtica i ineficient gestió, res a veure amb el que vostè ha dit,
Sra. Consellera.

Començ amb el primer: “Son Espases al límite por la
saturación y la falta de profesionales”; un altre: “Los
sindicatos SATSE i SAE alertan del impacto de la fuga de
sanitarios en Ibiza”; un altre: “Los sindicatos denuncian la
pésima gestión en Son Espases y primaria”; un altre: “Paciente
oncológica fallece tras 85 días de espera para un TAC”; un
altre: “La falta de especialistas retrasa la vacunación de
pacientes alérgicos en Menorca”; un altre: “Los enfermeros
reclaman más personal en los controles de acceso en Son
Espases”; un altre: “SOS del Sindicato Médico de Baleares: no
hay camas COVID ni en la UCI ni en planta”; un altre, “El
Sindicato Médico advierte que no quedan camas en UCI libres
en Baleares “, i com exemple posaven el cas de pacients que
havien estat intubats i per falta d’espai a la UCI estaven a zones
de pas i l’angoixa que els metges transmetien que en cas que hi
hagués un accident de trànsit, per exemple, no hi havia un sol
espai a la UCI.

Un altre, Sra. Consellera: “Grito de socorro del colectivo de
médicos, la atención primaria balear está moribunda” i
denunciaven que faltava un terç de la plantilla en no cobrir les
baixes del personal de vacances i que els metges atenien entre
30 i 40 persones per jornada mentre que el recomanat és entre
20 i 24.

Un altre: “Más de 200 vecinos de la Colonia de Sant Pere
prostestan por el cierre de la unidad de salud”; un altre: “Los
trabajadores del Hospital General soportan plagas de pulgas
y cucarachas”; un altre: “Denuncian la falta de ambulancias
en Ponent y Sóller”; un altre: “Salud asegura que la
recuperación del Decreto de garantía de demora va para
largo”: un altre: “El SAE demana la dimissió dels coordinadors
del transport sanitari urgent i del gerent del 061"; un altre:
“Trabajadores de Son Espases lo comparan con un hospital de
campaña por la falta de personal”; un altre: “Ocho sindicatos
censuran la gestión de Son Espases y Atención Primaria en la
quinta ola de COVID”. Un altre: “Las enfermeras denuncian
un conflicto sin precedentes en la sanidad balear si les
suspenden las vacaciones”; un altre: “Aumenta un 40% el
número de pacientes que espera una primera consulta en
Baleares”; un altre: “Los profesionales de enfermería critican
falta de previsión y los mismos errores ante la quinta ola”; un
altre: “La quinta ola de COVID en Mallorca, Primaria admite
que no da abasto”; un altre: “El Sindicato de Enfermería exige
más personal en las Pitiusas”.

Aquests són més de 20 titulars, n’haguéssim pogut posar
més, que són una radiografia del que li volem demanar, i volem
que ens ho expliqui i que rebati totes aquestes denúncies fetes
pels sindicats sanitaris que el que evidencien és que la situació
de la sanitat a Balears aquest estiu ha estat desbordada,
saturada i marginada pel Govern Armengol.

I darrera de cada denúncia hi ha persones que sofreixen
retards en les seves consultes, en les seves proves
diagnòstiques, en intervencions, és a dir, quan es troben més
febles i requereixen d’ajuda sanitària pateixen la desídia d’una

administració incapaç de donar solucions i amb conseqüències
de vegades terribles per a la seva salut.

Els professionals sanitaris, tots els sindicats han traslladat
la seva desesperació davant la incapacitat del Servei de Salut de
solucionar el problema endèmic que pateixen les plantilles
deficitàries de Son Espases, Can Misses i Atenció Primària.

Davant la cinquena ona de la COVID la situació s’ha
complicat i agreujat, no és una situació desconeguda, sinó el
resultat de la improvisació i la nul·la planificació per part del
Servei de Salut, dels escassos recursos humans amb els quals
compten a les illes, perquè, Sra. Consellera, la falta de previsió
davant la darrera ona denunciada per tots els sindicats és un
escàndol, és el resultat d’una gestió que voreja la negligència.

Hi ha professionals que renuncien a contractes per la
sobrecàrrega laboral que pateixen. La ràtio infermera/pacient
és desmesurada, hauria de ser d’1 professional per cada 7
pacients i actualment en tenen 12. Hem fet propostes en aquest
sentit, moltes, i vostès sempre els han votades en contra.

A Atenció Primària les plantilles es troben al 50%, si la
ràtio a Mallorca és de 1.800 per infermera, a Eivissa tenim una
infermera per a 3.800 pacients, una situació insostenible que
posa en risc la cura del pacient i la salut física i mental dels
professionals, i ara ho pateixen. Eivissa durant els 12 mesos ha
sofert una fugida de 200 infer... -perdoni-, de 100 infermeres
d’una plantilla ja deficitària. 

Després de 17 mesos de pandèmia la Conselleria de Salut
i vostè, com a màxima responsable, no ha ofert solucions a
llarg termini per contenir el greu problema de manca de
personal sanitari d’aquestes illes, únicament ha gestionat posant
pegats, apedaçant, en oferir contractes precaris de tres mesos,
infermeres sense lliurar, amb contractes de 170 hores més la
prolongació de jornada, condicions laborals totalment abusives
i indecents i amb amenaces de cancel·lar-los les vacances.

Sra. Gómez, aquest estiu ha estat prou desapareguda, però
quan ha fet declaracions s’ha escudat en què no hi ha
professionals disponibles, que si n’hi hagués els contractaria.
La solució no és encreuar-se de braços, la solució passa per
oferir mesures atractives amb millores que fidelitzin el personal
sanitari; cal potenciar el que té de bo viure i treballar a les Illes
Balears. I així nosaltres, per exemple, vàrem proposar que no
només les infermeres fossin les que s’encarregassin de la
vacunació, que es pogués contractar i fer convenis amb
empreses privades o que també hi hagués altres professionals,
com pediatres o dentistes, que poguessin vacunar, era
precisament per això, per alliberar efectius d’infermeres perquè
poguessin fer feina, per exemple, a les UCI.

Sra. Gómez,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, dur 9 minuts.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -gràcies, gràcies, presidenta-  Sra. Gómez, prou de maltractar
els sanitaris i equiparem la indemnització per residència amb
Canàries o estenguem el complement que s’ofereix a
Formentera també als professionals de la resta de les Illes, com
hem demanat des del Partit Popular, perquè vostè, com a
responsable política, té l’obligació d’assegurar el millor servei
sanitari possible a les Illes Balears, tant per als professionals
sanitaris com, i sobretot, per als ciutadans. I a vostè l’hem
d’avaluar no pel que digui que ha fet, que vostè diu que ha fet
moltes de coses i que han fet el màxim, idò no, a vostè se l’ha
d’avaluar pels resultats, Sra. Consellera, i aquests a dia d’avui
no poden ser pitjors.

Més exemples de com funciona la seva conselleria és que
el Servei de Salut convoca meses tècniques per a preacords
laborals i com que no arriben a bon port ja no convoquen la
mesa sectorial. 

D’altra banda, les urgències hospitalàries també es troben
en precari amb magnífics professionals, però insuficients per
poder donar a l’abast, de vegades el triatge es torba més d’una
hora d’espera quan hauria de ser de 10 minuts.

L’única solució no pot ser suspendre consultes, quiròfans i
vacances, és vital i fonamental contractar amb urgència més
professionals davant aquesta situació d’emergència i la manera
d’atreure’ls és oferir complements superiors i contractes
laborals dignes.

El fet que el Govern de Sánchez s’hagi negat a modificar la
Llei Orgànica de Salut Pública, com reclama el Sr. Pablo
Casado des de fa més d’un any, i que ara sembla que també ho
demana la Sra. Armengol, i com reclamam també i ho hem
reclamat també moltes vegades des del Partit Popular de
Balears, en aquest sentit hem registrat una PNL, ha provocat
que s’hagi passat de l’estat d’alarma a no tenir res. 

És evident que s’han equivocat, és evident que no han
planificat i és evident que com a conseqüència de la seva
imprudència en la seva gestió la sanitat pública ha col·lapsat. 

És o no és ja el moment d’assumir responsabilitats, Sra.
Consellera?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, vostè ha fet ús d’11 minuts i 11 segons en
aquest primer torn. Ara correspon contestar a la representant
del Govern, té la paraula la Sra. Gómez.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Continuam... continuam esperant
propostes del Partit Popular, vostè diu que en fa moltes i no en
fa cap a cap compareixença, ni vostè ni cap membre del seu
partit, però a això ja hi estam avesats, i com que és prou
previsible el cop de titular, jo també n’hi llegiré alguns: “El

sindicato de enfermería dice que esta medida no está
acompañada de la contratación del personal necesario para
atender a los pacientes”; “Hospital de Inca cierra 18 camas”,
Hospital de Inca, 6 de julio del 2013, “Los médicos afirman
que el cierre de camas pone en riesgo a los enfermos,
SIMEBAL”; “L’Hospital Son Llàtzer, 4 professionals, 2
infermeres i 2 auxiliars per atendre la planta de pediatria”;
“Allau de crítiques a la gerència de l’hospital pel pla de
retallades de l’Hospital d’Inca, juliol de 2013, 6 gerents entre
2011 i 2013"; “Salud camufla con la excusa del verano el
cierre de camas para ahorrar”, també a l’any 2013.

El 24 de juliol, “malestar entre los médicos de familia por
la falta de sustituciones”, “Nueva saturación en las urgencias
con 75 pacientes pendientes de ingreso”, USE, Son Espases 31
del 2013, jo també li puc dir molt més.

Però crec que, sincerament, és una posició que no té... no va
enlloc, Sra. Diputada, no va enlloc, i sap per què no va enlloc?
Perquè en els mateixos diaris també es parla que Espanya és el
país del món que més persones ha vacunat -que més persones
ha vacunat-, això també surt als diaris; als diaris també surt la
Defensora de l’Usuari amb una sèrie de propostes de millora,
també surt com es dóna resposta i es fan trasllats d’un ECMO
per exemple que requereix quantitat de professionals, això per
una banda. També surt als diaris i ja n’hi ha prou, la població
té necessitat de saber la veritat, el que realment passa i deixar
de fer un alarmisme innecessari i sense cap sentit des de la
política.

Després, vostè em diu que jo he estat amagada, ja que mira
els diaris, que em sembla molt bé, jo no sé si vostè ha tengut
vacances o no, m’és igual, la setmana..., miri l’hemeroteca
d’aquestes darreres setmanes a veure on he estat jo, però no em
digui que he estat amagada perquè és una altra mentida que
pretén... no sé si és que pretén confondre la població, però la
població mira la tele o mira els diaris, també m’ha vist aquestes
darreres setmanes.

Després, digui’m una sola persona que s’hagi quedat sense
atendre, perquè el més important és això al final. Però jo li torn
a repetir les xifres que li he donat abans: 3.639 professionals
més que al gener del 2020. Això és la realitat, Sra. Diputada,
que en lloc de 3.600 podrien ser 3.800? Si n’hi hagués les
contractaríem, una diferència abismal en la forma de gestionar.

Vostès quan gestionen la sanitat pública no fan més que
retallar, a l’any 2015 ens vàrem trobar que l’Atenció Primària
havia reduït el seu pressupost un 24%, sap quant ha augmentat
l’Atenció Primària el seu pressupost en els darrers anys des
de...? Idò un 60 i busques per cent..., ho tenc per aquí.

Evidentment, quan augmenta el pressupost és per contractar
més persones, és per posar més mitjans, és per posar nous
cotxes que siguin més còmodes, és per tenir més tecnologia i
poder tenir un eco... un aparell de fer ecografies a domicili i els
metges formats amb un programa, per exemple, pioner a tot
l’Estat. O hem estat pioners també a posar les UVAC en marxa
per atendre la gent al seu domicili i s’ha fet una contenció de la
pandèmia que no ha fet, no han fet en general les comunitats on
governa el Partit Popular, que menysprea la primària, l’Atenció
Primària una i una altra vegada més.
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Després, vostè em diu que s’han posat els pacients... no sé
on, miri, les unitats de reanimació, per si no ho sap, són cures
intensives, són unitats de cures intensives, i quan s’han hagut
d’obrir més unitats de cures intensives, idò s’han utilitzat els
espais de reanimació amb professionals suficients per
atendre’ls. Però ja li ho dic, afortunadament -afortunadament-
hi ha hagut moltíssima d’activitat, però afortunadament tothom
ha pogut ingressar al lloc que li corresponia.

La Unitat Bàsica de la Colònia de Sant Pere no ha estat
tancada. Puc afirmar -puc afirmar- que durant tot l’estiu una
unitat bàsica va estar tancada un dia, que va ser la de Can
Picafort, perquè un dels treballadores va ser positiu i la resta
eren contactes estrets, un dia, perquè al dia següent ja estava
oberta. Per tant, no hi ha hagut unitats bàsiques tancades durant
l’estiu, una altra cosa és que puguin faltar professionals a un
moment determinat.

I és clar, quan em diuen: contracti! No, si ja hem contractat,
és que hem contractat tot el possible, una diferència abismal
amb la gestió que fa el Partit Popular quan governa, perquè,
miri, quan vostès governaven, sap la diferència, Sra. Diputada?,
que les borses de feina estaven plenes de gent, estaven plenes
de gent per contractar i no els contractaven perquè no els
donava la gana. Nosaltres quan no contractam més és perquè ja
no n’hi ha més i s’han de plantejar altres mesures de gestió. 

Sap una altra diferència? Jo he estat infermera d’Atenció
Primària, a mi ningú no m’ha pagat activitat extraordinària per
quedar-me un dia perquè el meu company ha faltat o perquè
una altra persona ha faltat al centre de salut, m’he quedat
perquè m’he quedat i m’han reconegut aquell temps de feina,
sí, però ningú no m’ha pagat. En aquests moments es cobra
l’activitat extraordinària que es fa a Atenció Primària des que
governa aquest govern; afortunadament governa aquest govern
per gestionar una crisi sanitària i mundial.

No ho sé, és que li ho acab de dir, li puc donar dades més
concretes perquè de fet les tenc, me les passen, però..., tenc per
aquí totes les dades de llistes d’espera, però li ho he dit abans,
per fer un resum: ha augmentat el nombre de persones en llista
d’espera, sí, ha disminuït la demora mitjana. Això vol dir que
s’atén les persones d’una manera més ràpida, m’és igual que hi
hagi més o manco gent, el que és important és que s’atengui
més ràpid. I la demora mitjana en plena pandèmia en
comparació amb el juliol de l’any passat és més petita ara que
fa un any. Què és elevada encara? Home! i tant que és elevada
-i tant que és elevada i tant que és elevada-, però com es fa, Sra.
Diputada? Quan es fa? Com es fa? 

O sigui, jo el que vull que m’expliqui és què farien vostès,
què farien vostès? Concretament, què farien quan tenen 800 i
busques de casos, l’Atenció Primària que a més contracta..., -
ai!, perdó-, que només vacuna, que fa les proves, el seguiment,
el rastreig, etc., què més que no ha fet aquest govern faria? I
que sigui possibilista, és clar, perquè si això m’ho haguessin dit
el mes de juliol li assegur que nosaltres ho fem, fem tot allò que
és possible.

I després, perquè vegin un exemple que és paradigmàtic,
que és paradigmàtic i amb això acabaré aquesta intervenció,
sap quina quantitat va proposar com a esmena el Partit Popular

per pagar el plus COVID enguany als pressuposts del 2021? 2
milions d’euros, diputats i diputades, 2 milions d’euros. I ens
critica perquè nosaltres n’hem pagat 10? Coherència, Sra.
Diputada, és el que necessitam tots els polítics, dir la veritat -
dir la veritat-, ser-hi sempre i assumir la responsabilitat i jo
l’assumesc des del primer dia de la pandèmia, des del primer
dia de la legislatura passada fins al darrer dia que hi sigui, però
coherència.

El que no té sentit és que facin una esmena de 2 milions
d’euros i critiquin que nosaltres n’hem pagat 10 als
professionals.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc vull agrair la
compareixença de la consellera i la presència de tot l’equip que
avui l’acompanya també, com no pot ser d’altra manera, per la
feina que fan.

També vull tenir un record per a les persones que han
perdut la vida per mor d’aquest maleït virus, les que estan
malaltes ara i les que han desenvolupat la COVID persistent, un
col·lectiu que ha de menester una atenció especialitzada i sobre
el qual es va aprenent més i més cada dia, però que també
presenta uns reptes i unes necessitats específiques.

A Unides Podem no hem organitzat la nostra intervenció en
base a titulars de premsa, sinó a consultes a professionals, a
entitats i a la informació que hem pogut recaptar de la
conselleria.

Evidentment volem destacar i agrair la feina de tot el
personal del Servei de Salut de les Illes Balears tant del sanitari
com del no sanitari, que de vegades no es té en compte, però
que és fonamental perquè puguem sortir d’aquesta pandèmia i
atendre tota la població tant a especialitzada com a Atenció
Primària.

Ens plantejam moltes vegades què hagués estat de la nostra
terra si hagués governat la dreta en aquesta pandèmia. Vostè ha
explicat algunes de les dades, jo no reiteraré preguntes perquè
vostè ja n’ha respost algunes de les que nosaltres li volíem
plantejar, però n’hi ha prou a mirar la Comunitat de Madrid
quan ha tengut centenars de milers de vacunes a les geleres o
centres de salut que tancaven mentre es duia la vacunació al
Corte Inglés. Aquí, a les Illes Balears al Corte Inglés s’hi va a
comprar, no a rebre serveis sanitaris.

La nostra intervenció anirà adreçada a la vacunació i a
recursos humans al Servei de Salut. Vagi per endavant que hi
ha moltes qüestions que consideram positives, encara que ara
li demanarem per aquelles que ens han generat més inquietud
o més dubtes.
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Evidentment, molt positives les obres de millora a diversos
hospitals, com el de Manacor i el Verge del Toro, a més de
diferents centres de salut com el nou de Trencadors a S’Arenal
de Llucmajor, i per aquest motiu vàrem donar suport a
l’exempció de l’acompliment dels límits establerts a l’article
65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a
exercicis futurs d’aquestes despeses plurianuals. És evident que
si invertim en sanitat pública hem d’invertir en aquestes
infraestructures i això dóna resposta a moltes de les demandes,
no vol dir que no n’hi hagi més, però anam pel bon camí. Tant
de bo tenguéssim ja el REB aquí, tenguéssim més inversió que
poguéssim utilitzar, però com a mínim algunes d’aquestes obres
es faran amb el fons React-EU de la Unió Europea, que
consideram molt positiu, una iniciativa i un esforç per part
d’aquesta conselleria.

De la mateixa manera volem posar en valor els nous serveis
posats en marxa en els darrers mesos com per exemple el de
cures pal·liatives pediàtriques a Menorca, en ampliar la qualitat
assistencial i l’equitat en salut a les nostres illes. S’hi fa molta
de feina, n’hi ha alguna que es veu als titulars, n’hi ha que no,
solen ser més els escàndols, no?, aquelles notícies que són
cridaneres les que surten.

Evidentment, per acabar amb la pandèmia calen recursos -
com he dit- materials, humans i legislatius i és evident que
aquesta legislació ens hauria d’arribar i necessitam una
legislació estatal, i des d’Unides Podem treballarem en aquest
sentit. I és obvi que és imprescindible la vacunació obligatòria
a determinats llocs de feina amb atenció directa a col·lectius
vulnerables. 

Aquests recursos els necessitam aquí i a la resta del món,
per això hem exigit per activa i per passiva que s’alliberin les
patents d’aquestes vacunes, com més circuli el virus més risc
que sorgeixin soques que poden ser letals.

En aquest sentit, el negacionisme i les persones que s’han
manifestat en contra de la vacunació de la COVID-19 suposen
un greu risc per a la salut a les Illes Balears, per desgràcia hem
tengut alguna manifestació de representants públics en aquest
sentit.

I des d’aquí volíem aprofitar aquesta oportunitat per donar
un suport explícit a Joan Carles March, “salubrista” de la
nostres illes, davant les amenaces que sofreix i que s’han
intensificat darrerament en les darreres setmanes, és una
absoluta vergonya que les persones que es dediquen a lluitar
contra el virus vegin amenaçada la seva integritat física.

També tot el reconeixement especialment a les infermeres.
Vostè ha destacat les xifres de vacunació a les nostres illes, que
són capdavanteres, també com Espanya ho és arreu de la Unió
Europea, però aquestes infermeres han alçat la veu,
concretament des dels diferents representants, podem posar
l’exemple del SATSE, en reclamar més mans, en reclamar
millors condicions, en parlar d’estrès, de burnout i d’ansietat,
en parlar d’una sobreexposició, en parlar, per exemple, a
Atenció Primària de l’augment de jornada per haver de fer,
posem, els domicilis, no?, de la gent dependent. 

Llavors, li volíem demanar: quin pla tenen per donar
resposta a aquestes demandes i si pogués especificar
concretament, no són els únics àmbits on hi ha problemes, però
volem saber de l’Hospital de Son Espases, de Can Misses i
d’Atenció Primària.

Vostè ha parlat de brot del viatge d’estudis, no hi entrarem
perquè ho ha explicat. 

També volem destacar en positiu, igual que aquestes obres
de millora a diferents centres, que vàrem aprovar la setmana
passada els recursos necessaris, les millores que s’han fet a la
central del 061 al Polígon de Can Valero, són unes millors
condicions que pensam que són importantíssimes, de vegades
no es parla del 061, però fan una feina absolutament
extraordinària i important.

Entrem a una altra qüestió que també ha estat polèmica i
que va ser la proposta de retardar les vacances als centres
sanitaris. Els professionals varen acollir aquesta proposta amb
inquietud, nosaltres, com a formació política, ho hem dit,
rebutjam qualsevol retallada en drets i entenem que les
persones que han fet feina i han estat al front d’aquesta
pandèmia necessiten aquest descans, que és merescut i que no
és cap regal, sinó que és un dret, i ens agradaria que ens pogués
explicar si hi ha hagut personal que s’hagi acollit a aquesta
proposta de dilatar i agafar més tard les seves vacances i que
ens confirmi, per favor, si s’ha obligat algú a acollir-se a aquest
retard.

En relació amb una altra qüestió que també ja ha generat
inquietud, ha estat la manca de personal a Eivissa, s’ha fet palès
i s’ha dit per part tant del personal com de diferents
associacions i sindicats, voldríem saber quines actuacions
pensen dur concretament a aquesta illa, sempre mancada de
professionals, és una qüestió estructural que ve de molt enrere,
no és d’aquest govern ni molt manco, i concretament en
diverses qüestions: si tenen previst fer alguna actuació per
fidelitzar, per exemple, l’alumnat que es gradua a la seu
universitària, nosaltres pensam que fa anys existien, per
exemple, jornades de portes obertes o altres tipus de
conferències, etc., a veure si han pensat que seria una bona
manera de fer feina amb la Universitat de les Illes Balears.

I si tenen previst modificar els contractes que es fan de tres
mesos per fer-los més llargs, hi ha possibilitats per poder
fidelitzar d’aquesta manera més professionals i atreure’ls a una
illa que té un preu de l’habitatge que es troba entre els més
elevats d’Espanya.

Ja acabam. També tenim vacunació deficitària en alguns
col·lectius. En alguns dels col·lectius s’ha comentat i vostè
mateixa així ho assegurat en diferents ocasions, que el
col·lectiu que fa feina a hoteleria estaria dilatant o estaria
posposant la seva vacunació a acabar la temporada turística. A
nosaltres ens sembla una qüestió preocupant perquè són uns
treballadors que podrien estar exposats al virus, i li voldríem
demanar si tenen previst alguna actuació en aquest sentit, ja
sigui d’acord amb l’IBASSAL o de qualsevol altra manera, per
potenciar la vacunació en aquest col·lectiu que podria ser de
risc, i si han contactat, per exemple, amb els agents socials en
aquest sentit, per poder impulsar, sabem que és difícil, sabem
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que hi ha gent que no agafa el telèfon, que és complicat
contactar fins i tot per voluntat de la conselleria, de l’ib-salut
amb aquestes persones des dels centres de salut, etc., però
volíem saber si hi ha algun tipus d’iniciativa en aquest sentit, i
si no n’hi hagués, idò, convidaríem que es pogués intentar per
assolir el màxim de vacunació en aquest col·lectiu.

En relació amb el personal, hem parlat de personal sanitari
i no sanitari, també voldríem tenir un especial record per al
personal de serveis externalitzats en aquests moments, s’ha
parlat del plus COVID, s’ha parlat d’altres tipus de
compensacions als professionals que treballen en aquests
moments, però el personal que està a diferents contractes
assumeix també riscos, es troba en una situació problemàtica de
sobrecàrrega, etc., i voldríem saber si té en compte aquest
col·lectiu, si d’alguna manera es té previst qualque tipus de pla,
encara que no sigui en aquests moments que estigui en marxa,
però, tenen previst fer feina amb aquesta situació?

I amb això acabaríem la nostra intervenció. Agraïm de bell
nou al personal del Servei de Salut, també de les sots-contractes
que hi treballen tota la seva feina.

Consideram que... -i ho he de dir, em sap greu- és
reprovable el discurs que el sistema sanitari públic està
col·lapsat, no..., es poden fer campanyes de màrqueting de la
privada d’una altra manera, no importa atacar el sistema públic,
és una falta de respecte als professionals que cada dia, cada dia,
cada dia donen el millor de si perquè aquest sistema funcioni.

I acabaria la meva intervenció amb un record a..., que s’ha
comentat i ho volia haver dit al principi, un record a la Sra.
Marí, amb el desig que vagi molt bé l’embaràs i que d’aquí no
res ja puguem saber d’ella.

Així que moltes gràcies, presidenta, i qued a l’espera de les
respostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín, vostè ha fet en aquesta primera
intervenció ús de 10 minuts i 2 segons. Respon la Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Diputada, és un poc de vegades la diferència
d’estil, no? Ha fet menció d’alguns dels projectes que s’han
presentat també aquests dies, alguns tan importants com és
l’obertura de l’Hospital Psiquiàtric i tota la feina que es fa en
salut mental o les noves instal·lacions del 061 o un projecte de
formació del 061 per a les escoles, etc., és a dir, es poden
trobar també titulars positius als diaris, i jo entenc que són aquí
per fer una crítica constructiva al Govern, que és un poc el que
demanam, la construcció, que entre tots puguem construir i no
fer una destrucció.

Ha anomenat la COVID persistent i jo crec que també és
molt important i encara n’hem parlat relativament poc, però
cada vegada hi ha més persones afectades i suposen també un
àmbit d’atenció considerable.

També vull donar les gràcies a tots i a totes els que varen
donar... tots els partits excepte VOX, varen donar suport a la
construcció o a l’aprovació per a la construcció dels deu
centres de salut, de l’Hospital de Manacor i de l’Hospital Verge
del Toro, crec que això és una gran notícia per a tota la societat
i així és com pensam o jo pens que s’hauria d’entendre la
política, que aquells projectes que siguin positius per a la
població, idò que tots puguem d’una manera conjunta donar-hi
suport i al final veurem començar aquestes obres que és cert
que tenen un procés administratiu llarguíssim.

També tot el meu suport a Joan Carles March i a la meva
directora general de Salut Pública, hi ha situacions que no són
explicables i realment crec que de vegades es fa massa ús de la
visceralitat en determinats àmbits.

Quant als professionals, miri, a Atenció Primària es varen
començar a contractar sobretot infermeres a l’inici de la
pandèmia per donar suport a tot els processos. La previsió és
que aquestes més de 200 infermeres que s’han contractat per la
pandèmia es puguin mantenir després de la pandèmia, perquè
sabem que són més que necessàries per a tota la resta de
tasques.

Ara, el mes que ve, el mes d’octubre s’incorporaran ja les
infermeres després d’haver fet tot el procés d’oposició, que és
cert que també ha estat un procés molt llarg sobretot per la
baremació dels milers i milers de currículums que es baremen
en aquests moments, però finalment conclourà un dels
processos d’oposició més llargs que afecta més de mil
infermeres.

Això és estabilitzar i és cercar aquesta estabilització també,
i treballam en el pla d’estabilització que proposa el Govern
central d’Espanya... el Govern central, perdó, el Govern
d’Espanya en l’estabilització que també ens ajuda a reconèixer
una plantilla real que en aquests moments no està reconeguda
i que ens consten com a increments de plantilla o sobreplantilla
i, per tant, creiem que hem d’anar a poder tenir aquella plantilla
autoritzada que realment es necessita.

A Atenció Primària s’han contractat uns 815 professionals
més durant aquest temps i jo crec que això també dóna una
mostra de la voluntat. Ara, entenc perfectament... crec que la
cinquena onada -i ho vaig dir el dia de... el mes de juliol quan...
el 7 de juliol quan vaig comparèixer la darrera vegada- crec que
aquesta onada ens ha sobrepassat a tots en el sentit de no
esperada i les vacances estaven planificades; és clar, ningú no
diu què haurien fet, idò llevar les vacances de manera
obligatòria? Idò això és el que hem volgut evitar perquè
entenem que les vacances són un dret, com vostè bé deia, i
s’han de poder mantenir.

Sí que hi hagut professionals que han renunciat a aquestes
vacances, no en tenc la xifra ara mateix, però hi ha
professionals que han renunciat perquè no han tingut
inconvenient a agafar-les a un altre moment de l’any, però en
cap cas no s’han llevat les vacances de manera obligatòria, en
cap cas.

Després..., perdó, quant a Eivissa. Quant a Eivissa treballam
un pla específic de fidelització perquè és un problema real, és
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un problema real que ens trobam en molts d’àmbits no només
en el sanitari, però en sanitari també, que ens consta fidelitzar,
i així i tot hem pogut augmentar plantilla, hem pogut fer
oposicions i estabilitzar i millorar el complement de
fidelització, però sí que hem de continuar fent contractes el més
llarg possible dintre sempre d’un procés d’eficiència i totes les
mesures de fidelització que es puguin posar en marxa, i és l’illa
que sempre ens preocupa més perquè és cert que el dèficit és
superior que al de la resta d’illes, no?

Després, em demanava per la vacunació. Jo em puc
equivocar, em puc equivocar però és cert que moltes persones
que fan feina a l’àmbit dels serveis ens diuen que no es vacunen
per no faltar a la feina, per si tenguessin un poc de reacció. Tan
de bo, esper que ara al mes de setembre es pugui vacunar part
d’aquestes persones que estan molt dedicades a la temporada
turística i és cert que nosaltres diem que millor no ajornar ni un
sol dia la vacunació, perquè ens trobam persones joves
ingressades a les unitats de cures intensives, però també
entenem la problemàtica; ara bé, per això donam moltes
facilitats per a la vacunació amb campanyes, amb l’obertura
dels centres, la vacunació sense cita, és a dir, intentam facilitar
el màxim possible. I qualsevol idea o proposta és benvinguda
i la utilitzam, és a dir, en poques setmanes, per exemple, vàrem
vacunar... a les persones, se’ls va ocórrer, no?, perquè hi ha un
grup de persones molt centrat en tot el procés de vacunació i
posen en marxa moltes mesures i per exemple se’ls va ocórrer
vacunar les persones que ingressen als hospitals per altres
motius, aquesta és una de les coses que vàrem començar a fer
aquí i, bé, és una forma també d’arribar.

Ens crida l’atenció la quantitat de persones que no tenen...,
amb les quals no podem contactar, perquè s’ha fet una repesca
de persones majors de 50 anys, s’ha telefonat una a una, però
hi ha moltes persones encara a les quals no hi tenim accés, no,
no ens contesten el telèfon. Per tant, en això sí crec que s’ha de
fer una crida específica que tothom tengui les dades ben
actualitzades. 

Després quant a les empreses externes, és clar, es fa un
seguiment de totes les contractes de manera permanent, però
ara, per exemple, començam a treballar amb la possibilitat
d’internalitzar el transport programat, que és un acord de pacte
que pensam que hem de treballar. La internalització del
transport urgent ha anat francament bé, ha anat molt bé, diria,
i la possibilitat de tenir GSAIB ara també ens ha obert
moltíssimes portes. Per això, crec que és tan important de
vegades la feina política que es fa d’aprovació als pressuposts
o després amb les possibles lleis o creació d’empreses
públiques, perquè també record que no hi va haver suport de
tots els grups en aquest sentit, i ara ens ha permès GSAIB tenir,
fer aquest control efectiu a ports, a aeroports i als grans centres
de vacunació poder tenir més flexibilitat en aquesta
contractació que és tan important. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom, membres
d’aquesta comissió i membres de l’equip de Govern. 

Miri, consellera, sempre li he dit a les meves intervencions
que vostè té una oportunitat, n’ha tengudes quasi 20 en
compareixences, per donar resposta no tan sols als grups
parlamentaris que fem control, que ens pertoca, sinó que té un
altaveu important per traslladar a la ciutadania correccions o
respostes que vostè ens consta que el seu equip dóna als
representants sindicals perquè té espais i comissions i llocs per
fer-ho. I dic que té una oportunitat per donar una resposta a la
ciutadania, que és l’usuària del Servei de Salut públic, i que va
tenir la iniciativa després al principi, i en duem cinc d’ones,
divuit mesos de pandèmia, des del primer moment varen tenir,
no nosaltres sinó ells, la iniciativa de sortir a aplaudir i
reconèixer la tasca del personal sanitari.

I el que veuen als mitjans de comunicació són situacions de
denúncies dels seus representants en condicions de precarietat
o en condicions d’inseguretat o en condicions de desmotivació
que, evidentment, com a qualsevol usuari del Servei de Salut,
li preocupa que això transcendeixi a la seva qualitat de resposta
o fins i tot una empatia de preocupació pel seu metge de
referència o pel seu infermer o fisioterapeuta de referència. 

Per tant, això, tot i que és una compareixença perquè
s’expliqui la situació denunciada per aquestes entitats aquest
estiu de saturació, evidentment crec que vostè, a la vegada que
reconeix a cada intervenció l’esforç que fan i dóna les gràcies,
ha de donar una resposta, crec que ha de donar una resposta a
cada una d’aquestes denúncies. Jo no li trauré un directori de
titulars de premsa, perquè vostè, el seu gabinet, els té i ens
consta que dóna resposta a les entitats professionals.

Miri, aquí varen venir el mes de març i abril dues
associacions professionals i aquí érem no tan sols els grups de
l’oposició, no només el meu, hi havia dos grups que donen
suport al Govern, i si recuperam el Diari de Sessions es va
traslladar l’empatia i la voluntat de resoldre situacions
denunciades, fins i tot a un estudi que advertia, entre d’altres
coses, que tornaria a passar si no s’augmentava la plantilla, si
no es prenien..., si no es donava una resposta a una mancança
que es produïa important, que no eren només les baixes per una
qüestió d’aïllament o de COVID, sinó que es produïa perquè la
contractació des de les gerències hospitalàries, quan
consideraven que aquests treballadors públics no eren
necessaris, no els prorrogava la contractació. Per la qual cosa,
aquests treballadors què feien? Cercar lloc a altres comunitats
autònomes i quan tenien lloc allà, quan vostè ha de menester
aquí treballadors, a més a més del que costa la borsa d’aquí de
vida, ja tenien per ventura un contracte. I per això és difícil
tenir davant una necessitat urgent més treballadors, a part que
n’hi ha que no són suficients.

També vostè sap, però, allò de la fatiga de la pandèmia i el
perjudici de la salut mental d’aquests treballadors i
treballadores de la salut pública, consellera, i tot això ho
denunciava i ho advertia i això ho feia el mes de març, abans de
la cinquena ona. 
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Curiosament, però, després de la compareixença hi havia
evidències anunciades pel ministeri d’una possible arribada
d’una cinquena ona. I què ens passa a aquesta comunitat
autònoma amb una cinquena ona si es produeix,
independentment que també s’anunciava que la variant seria
més agressiva i es produirien variants que fins i tot no es
coneixien, però que serien més transmissibles? Que tenim una
població fluctuant importantíssima, que tenim accidents de
trànsit, que tenim baixes de treballadors no d’aquesta cinquena
pandèmia, sinó de les anteriors per contagis, per aïllaments, etc.
A més a més, li afegesc aquí, a més de les vacunes, les
incidències que hi ha hagut a les residències de persones en
situació de discapacitat i dependència on vostès han hagut
d’actuar i on s’han hagut d’aïllar fins i tot treballadors.

És a dir, no dic que fos una situació previsible amb aquestes
condicions, però evidentment programable, evidentment
programable. I jo crec que la conselleria, i el meu grup
parlamentari està convençut que la conselleria no ha tengut una
planificació atenent el dèficit estructural que té aquesta
comunitat autònoma en resposta a personal sanitari vinculat a
targeta sanitària, que vostè sap que ho ha defensat en el
ministeri, que aquesta comunitat autònoma necessita minvar, i
associacions que ho han denunciat, minvar el nombre de..., no
el nombre de targetes evidentment sinó l’augment de personal. 

I vostè sap que nosaltres li hem fet propostes
pressupostàries al seu pressupost del Servei de Salut per
augmentar precisament la dotació de plantilles, ho vàrem fer el
2019, li hem fet el 2020, consellera, però és que vostè
arrossega un problema estructural, aquesta comunitat
autònoma, de legislatures d’enrere. Però no un problema
estructural només en una qüestió de pressupost, sinó de
fidelitzar i de tenir recursos tant a les universitats com unes
condicions diguéssim de fidelització per a aquests treballadors
quan vénen aquí, i vostè ho sap, sobretot els mesos d’estiu i
especialment, especialment, a l’illa d’Eivissa.

Miri, vostè ha contest..., no, no ha contestat, a vostè li han
formulat preguntes que jo duia preparades i les hi ha fetes un
soci de Govern, no li ha contestat; a mi el que em sorprèn és
que es plantegin aquí i no al Consell de Govern i vostè ja pugui
tenir la iniciativa i respondre qüestions que vostè sap que li
demanen. M’ha sorprès, simplement dir que m’ha sorprès,
esper que en el debat de consellers del Consell de Govern
contesti les preguntes a un dels seus grups que li donen suport
i que formen part del Consell de Govern. 

Però és que ha anunciat, no he estat jo, situació de
col·lapse. Vostè en tot moment ha negat la situació de
col·lapse, negada, tensional i tal, ha estat un dels membres
d’aquesta comissió, ha dit col·lapse, eh!, de la situació. Que
nosaltres entenem..., doncs, no sé si dir-ne col·lapse o situació
de tensió, però crítica sí, crítica, perquè els sindicats
professionals, que són quatre persones o cinc persones que
estan a part, però és que són treballadors i treballadores
professionals sanitaris, com vostè. Llevem-li un 50% del grau,
diguéssim, d’exageració o d’interpretació un poc alarmista, i
dic, llevem-li, en queda un altre 50, i quan diuen que la
saturació a les urgències afecta els usuaris per on estan ubicats
o perquè no s’han pogut respondre aquestes vuit hores d’espera
el que tocaria. Evidentment, consellera, vostè sap que el cap de

setmana, que l’estiu i que els vespres és quan més incidència hi
pot haver per mobilitat, per activitat nocturna, etc. Tot això és
el que crec que no ha contestat vostè a les intervencions. No li
dic que vostè hagi improvisat, el que vostè no ha previst una
cosa que es coneix des de les gerències hospitalàries, això és el
que em sorprèn.

M’agradaria que em contesti el perfil de la persona que ha
acudit a urgències, si segueix passant que hi va gent que no
passa pel que en diem els PAC, tenen un altre nom ara, o que
no criden abans i expliquen al 061 la situació, sinó que
acudeixen. Ens agradaria que ens expliqués quin és el perfil i
què fan vostès si realment se satura de gent que no és necessari
que acudeixi als hospitals de referència, perquè això també ho
denuncien els treballadors i no com a dret sindical sinó com a
una situació.

També s’ha denunciat el tema de les PCR, és a dir, que de
la situació d’urgència que hi ha i de poder atendre es pujava a
planta persones de les quals no es tenia els resultats. Crec que
és important que vostè digui: ha passat, amb el percentatge que
sigui, o que ho negui. Perquè és el que li dic, consellera, els
usuaris ho llegeixen pels diaris, tenen la informació del que surt
als mitjans de comunicació, a diferents, eh!, i això és el que
crec que és preocupant. 

Presidenta, no sé quin temps duc d’intervenció, si és tan
amable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vuit minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, quan dugui 11 minuts m’avisarà, si és tan amable?

Consellera, vostè té una oportunitat en els pressuposts, i el
seu equip, i nosaltres li seguirem donant suport perquè necessiti
el pressupost necessari per a contractació i per a
infraestructures, però vostè ha dit que no ho necessitava cada
vegada. Li ho record per a quan arribi el debat de pressupost,
que no ho necessitava cada vegada, que era suficient. Això ho
ha dit en el pressupost 2020, sí, li puc recordar, em va
sorprendre molt, li vaig dir que jo no m’ho creia i que vostè ja
ho rebutjarà, però nosaltres li proposarem; però sobretot no per
una qüestió només de contractació, de més contractació, sinó de
fidelització d’aquesta contractació, de fidelització d’aquesta
contractació.

I vostè sap que aquí la diputada Martí i jo, i uns altres
diputats, hem donat suport que Formentera tengui els mateixos
recursos que puguin tenir, això ho ha sentit de nosaltres també
i això té una lectura pressupostària. Per tant, té vostè una altra
oportunitat per fer-ho. 

Ens agradaria d’aquesta contractació, li he de valorar molt
positivament aquests 3.639 nous professionals contractats des
de..., en un any, ha dit que n’hi havia que havien quedat en
contractació fixa. De quines categories sanitàries són? És a dir,
infermers i infermeres, fisioterapeutes, auxiliars, tècnics de
cures d’infermeria i metges i metgesses, si ens pogués donar...,
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és a dir, si en aquest volum hi ha personal de serveis generals,
personal administratiu o un altre.

Vostè sap que nosaltres li hem fet una bateria de preguntes
com sap que nosaltres habitualment li fem les preguntes i li
hem demanat quin plans tenia vostè, consellera, precisament
per a aquest tipus de resposta quan hi havia vacances. Jo em
sum..., no ha contestat vostè a la diputada Martí, crec que és
important, del personal que s’ha acollit a renunciar a les
vacances, quants n’hi ha hagut? I quines mesures han hagut
d’adoptar vostès? Li he fet una pregunta per escrit, tal vegada
té una oportunitat i nosaltres la podem retirar o tal volta ens la
tramita, però si ens la pot anunciar.

I quina mesura ha hagut de prendre l’ib-salut quan no ha
arribat a la ràtio que vostès demanaven de renúncia explícita
per poder atendre amb qualitat i amb eficàcia aquests llocs de
treball dels infermers i dels metges?

Crec que això és important, consellera, que ho contesti avui.

Però realment l’objecte de la compareixença és la situació
de les urgències i les denúncies, no és el tema de la vacunació.
Evidentment afecta Atenció Primària, és a dir la resposta que
doni Atenció Primària, el fet que hi hagi perfils que encara no
acudeixen al 061 telefònicament o a Atenció Primària, sinó que
van a urgències. I quins plans tenen vostès per a aquesta
situació que es produeix a urgències? Perquè ens trobam en el
mes d’agost, aquesta activitat es prorrogarà encara i tenim
sanitaris encara en situació d’aïllament i malalts pel tema..., o
aïllats almanco pel tema COVID i no poden acudir als seus
llocs de feina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha exhaurit 11 minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bé, crec que agafaré un minut, no sé si tenc qualque
pregunta més anotada ara, però, en tot cas, vostè està d’acord
que les gerències dels hospitals encara, atesa la situació, siguin
les que determinin si ha de contractar només tres mesos uns
treballadors per plantilla i llavors ha de dir: no els necessit?
M’agradaria que contestés el protocol que segueixen quan un
gerent d’una gerència, un director de gerència hospitalària li
diu: aquests mesos no els necessitaré. Sobretot amb
l’experiència acumulada de vostès amb el que ha passat, que
quan han d’anar corrensos a demanar-los pels pics que pugui
haver-hi o incidències no els han trobat.

Seguiré en el segon torn fent-li més preguntes. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, diputada..., gràcies, presidenta, gràcies diputat per
les seves consideracions. Miri, jo entenc les reivindicacions

sindicals, és clar que les entenc, però em sembla injust, injust,
parlar només d’aquells titulars negatius que han sortit com a
reivindicació d’un sindicat, dos o tres sindicats, em sembla
injust. Em sembla injust perquè a la vegada també hi ha hagut
molts d’esforços, molta gent que s’ha deixat la pell i molts
d’altres projectes en positiu. Llavors, puc entendre, és clar que
entenc les reivindicacions sindicals, tal vegada fa uns anys no
tenien un altaveu tan gran amb els mitjans de comunicació, avui
el tenen, avui el tenen.

I tampoc no entenc, i li ho dic sincerament, i ja com a
professional sanitària, no entenc que a un hospital un dia hi
hagi una afluència gran de persones i es cridi als mitjans de
comunicació per prendre imatges o per denunciar saturació.
Saturació i col·lapse vol dir incapacitat de donar resposta i mai
no hem tengut en el sistema públic balear, ni privat, incapacitat
per donar resposta. I ho neg, neg el col·lapse, però
categòricament, ho neg, perquè col·lapse voldria dir això, i mai
no s’ha produït aquesta situació.

Que es produeixen moments de molta d’activitat? Sí. Que
els professionals estan molt cansats? És clar que sí. Que hi ha
molts de professionals que han estat molt en contacte amb
COVID, els que han estat més en contacte amb COVID que
pateixen per la seva salut, per la del seu entorn, per les
situacions d’estrès; és que fer feina amb un EPI les vuit hores
de feina o set hores de feina són moltes hores i genera tensió,
i això un mes, un altre mes, un altre mes. I si a això hi afegim
que hi ha dies, o sigui que..., que, doncs, com deia abans, un
dia es va tancar la unitat de Can Picafort, però és que un dia
que el metge o un professional era positiu i els altres eren
contactes estrets. És que també ens passa a Salut, és a dir, no
tenim el cent per cent de la plantilla habitual, tenim situacions
excepcionals.

Llavors, que els sindicats aprofitin o utilitzin aquesta
situació per reivindicar una sèrie de drets laborals ho entenc
perfectament, és clar que ho entenc, i posar blanc damunt negre
doncs que hi ha mancances, perquè és clar que n’hi ha, és clar
que n’hi ha, però això no vol dir ni col·lapse, ni no donar
resposta ni donar-la de baixa qualitat; això vol dir que hi ha
professionals que estan més cansats o que se’ls demana més.
Però, també li ho diré: sempre ha estat així, sempre ha estat
així.

Perquè, és clar, parlam que en un any s’han contractat 3.639
persones. Vostè em diu: no hi ha planificació. Carai!, doncs
d’on traiem 3.639 persones? D’on treu el Servei de Salut... a
què respon aquesta contractació si no és a una planificació
exhaustiva de cada un dels moments de la pandèmia?

Hem gestionat situacions, Sr. Diputat, totalment noves per
a nosaltres. Hem contractat hotels, que després ens diuen que
per què els contractam, és clar; hem contractat hotels, nosaltres
no en sabem d’això, i hem aconseguit donar suport sanitari,
medicalitzar hotels, muntar unitats..., s’han fet coses des del
sistema sanitari totalment noves també i s’han fet amb una sèrie
de professionals que fa un any i vuit mesos que treballen per a
aquesta pandèmia. Altres no. 

Ara, jo no entenc, jo no ho entenc i no som partidària, no ho
he estat mai, no ho he estat mai partidària de denunciar
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situacions d’un dia un increment de feina, com he vist avui a
uns diaris. És cert que hi ha més activitat els mesos d’estiu,
sempre hi ha més activitat els mesos d’estiu, per això es
reforcen els serveis els mesos d’estiu, per això es reforcen. Per
què es reforça la Unitat Bàsica de Cala d’Or els mesos d’estiu
o la de Can Picafort o totes les que són costaneres i els propis
serveis d’urgències?

Ara, digui’m-ho vostè!, perquè quan jo ho analitz dic: 100
urgències diàries, 5 metges el matí, 4 metges l’horabaixa, 3
metges el vespre amb 1 resident, cent urgències? A mi és que
no em surten ni a 10 per professional. Això és un excés? Que
pugui ser un titular? Jo no li neg que sigui un titular, però n’hi
ha d’altres, afortunadament també n’hi ha d’altres. Vostè em
diu: aquests són els que arriben a la població. Miri, la població
el que veu, el que vol és veure que les coses milloren i no
utilitzar ni uns mitjans de comunicació alarmistes ni una
posició alarmista, ni uns professionals alarmistes..., perquè crec
que les coses s’han de posar en el seu lloc, no? I de vegades...,
jo no dic que no hi pugui haver -ja li dic- situacions realment
complicades.

Vostè creu que podem preveure que un ferri pegui un cop
a una illa i haver d’atendre totes les persones que hi eren en
aquell moment i que es varen haver de traslladar? I es varen
atendre! Hi havia mitjans per atendre una emergència com
aquella? Es mobilitza el que faci falta. I quina és la realitat?
Que els professionals sanitaris sempre responen. Sempre.

Però, és clar, quan xoca un ferri, quan hi ha una primera
onada, una segona, una tercera, una cinquena, la gent està
cansada, és clar que sí, és clar que sí, és que només anar a fer
feina ja et cansa perquè és que la tensió que tens emocional,
personal, social, econòmica, en tots els sentits del que passa
doncs evidentment també ho pateixen els professionals
sanitaris. Però no em digui que no està planificat. 

En relació amb les residències. En aquests moments tenim
dues residències..., una, la d’Eivissa, la residència d’Eivissa,
dia 26 vàrem acabar la intervenció, no hi ha cap usuari positiu.
I ens queda la de Calvià, que un dia d’aquests també acabam
amb la intervenció, ja no hi ha cap usuari positiu. En aquests
moments hi ha una vintena d’usuaris positius i una cinquantena
de professionals sanitaris positius a les residències. 

És així a totes les comunitats autònomes? No. Es pot saber
quants d’usuaris positius hi haurà? No. Es pot saber si realment
després d’haver treballat molt aquest tema, no totes les
residències han tengut usuaris positius, quan es troben amb una
situació d’aquesta envergadura idò evidentment necessiten
suport i crec que sempre l’han tengut per part nostra. 

Nosaltres el que volem, quan li parlava de..., o sigui,
nosaltres sabem -i ho he reconegut, és clar que sí- que la ràtio
de metges i d’infermeres d’Atenció Primària és de les més
baixes de tota Espanya, no als hospitals però sí a Atenció
Primària. Què volem? Que aquestes més de 200 infermeres que
s’han incorporades per a vacunació, per fer tests, per a temes de
COVID, a la Central COVID, etc., aquestes infermeres puguin
quedar com a plantilla estable dels centres de salut, i ho
lluitarem, és clar que sí, però el pressupost no és infinit, no és
infinit, sap? Si fem això deixarem de contractar docents, o

deixarem de contractar..., no sé què dir-li, inspectors de medi
ambient o agents de medi ambient, és a dir, no es pot fer front
a totes les mancances, es va fent de manera gradual, de manera
progressiva i per això crec que podem estar satisfets d’aquest
increment de professionals. 

Una cosa que és molt important i que se’n parla poc i que
és determinant és el tema dels metges especialistes, sobretot.
Ara ja començarem a tenir problemes amb les infermeres
també. Vostè em deia... Bé, primer els metges especialistes.
Ens ho hem de prendre molt seriosament, un metge es torba 4
o 5 anys a formar-se, des que jo som consellera, Sr. Diputat, el
que li puc dir és que any rere any les places de metges en
formació han augmentat, i des que hi ha un govern socialista o
de pacte en el Govern d’Espanya, també s’ha augmentat el
nombre d’unitats docents acreditades. És que si no tenim les
unitats acreditades no podem formar professionals.

Hi havia un atasco! Atasco és incorrecte..., sí, hi havia un
caramull de sol·licituds d’unitats docents que no estaven
acreditades, per tant no podíem formar metges. Això es va
arreglar jo crec que en els primers mesos del Govern
d’Espanya, es va arreglar..., va millorar, com a mínim es varen
autoritzar totes aquestes unitats. I nosaltres cada vegada que
tenim unitats autoritzades demanam més residents. L’any passat
vàrem incrementar pràcticament un 50%, vàrem doblar, el
nombre de metges residents de família. Però, és clar, es
torbaran 4 anys en formar-se, d’aquí 4 anys els tendrem. I
després els hem de fidelitzar. 

És que és molt greu, és que per això dic que crec que és
molt important comparar què és el que fan uns quan governen
i què és el que fan la resta, després que la gent decideixi, és clar
que sí!, que la gent decideixi, però és molt important explicar-
ho perquè de vegades les mancances venen de temps enrere per
no preveure això, sí. 

Després em deia això de les PCR. Em sap greu, em sap greu
que es puguin generar aquestes situacions de confusió. Per què?
A qualsevol persona que entra a les urgències d’un hospital se
li fa una PCR. Què és el que passa? Si jo entr perquè m’han de
llevar un càlcul al ronyó, que no té res a veure amb la COVID,
i em fan la PCR, no esperen a tenir el resultat de la PCR per
pujar a planta, em poden posar a una habitació amb una altra
persona, si jo no tenc símptomes de COVID ni té perquè pensar
ningú que jo sigui positiva, m’ingressen i em poden ingressar
amb una altra persona, i després aquesta PCR ser positiva. Si
aquesta PCR és positiva, llavors em reubicaran, em posaran a
una altra banda, a una unitat on hi hagi pacients COVID
positius. Però la PCR es fa, el que passa és que no es pot
esperar al resultat de totes les PCR perquè és que, si no, no
ingressaríem a temps, tampoc. 

Ara bé, els que tenen simptomatologia respiratòria s’espera
al resultat de la PCR, però si no, és clar, és poc freqüent però
pot passar, evidentment així com estam ara pot passar que
qualcú sigui positiu. 

Després em demanava per quantes persones han renunciat
a les seves vacances. No ho sé per categories, no ho tenc, no és
una dada que..., venc sempre carregada amb tots els
argumentaris que se m’ocorren però aquesta dada en concret no
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la sé, però si ens la demana per escrit -o l’ha demanada- li
contestarem. No són moltes persones, però n’hi ha, n’hi ha. 

Igual que a la passada compareixença hi va haver qualque
comentari que havíem contractat fins i tot jubilades. Idò sí, hem
contractat infermeres jubilades, i no passa res, estan
perfectament, i s’han contractat per donar resposta. O sigui, és
que hem contractat tot el que hem pogut contractar. I personal
de tot tipus, d’aquests 3.600 jo no li puc dir, jo sé..., tenc 800
i escaig són de primària, la resta són dels hospitals, però per
diferents categories; evidentment n’hi ha que han donat suport
a la vacunació i n’hi ha que no tenen res a veure amb la COVID
i s’han ampliat també.

I si no tenim personal, és a dir, si no es pot contractar doncs
es cobreix amb les persones que hi ha. Però en tenim 3.639
més, però si un dia falta un metge de família d’un centre de
salut idò es crida, o un altre metge dobla, o un metge que tenia
lliure, o un metge que..., doncs se substitueix amb el propi
personal que hi ha, per això és clar que s’ha de reconèixer el
gran esforç que estan fent, no?

I, després, em demanava com a darrera cosa l’autonomia
que tenen les gerències. Idò per suposat que tenen tota
l’autonomia per decidir en els seus centres quants treballadors
són necessaris. 

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

(Intervenció inaudible per mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, se sent, se sent bé. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

És que semblava que... Ara, ara sí. Bé, moltes gràcies Sra.
Presidenta, i moltes gràcies Sra. Consellera per aquesta nova
compareixença. És a dir, vostè abans ho deia: jo vaig venir dins
el juliol quan hi va haver tota la crisi de la gent que estava
confinada dins l’hotel Bellver, i és vera que en període no
parlamentari ha comparegut dues vegades. Fins i tot la setmana
passada a la Junta de Portaveus vàrem aprovar el plurianual que
regularà les obres a diferents centres sanitaris: a Manacor, a
Can Misses, a El Toro -em sembla que era- i, per tant, també
això evidentment denota una activitat important i especialment
també -crec que és important ressenyar-ho- una voluntat de
donar explicacions.

Ho dic perquè quan alguns grups polítics diuen que hi ha
com a un afany d’amagar-se, de no donar explicacions, jo no ho
acab d’entendre perquè precisament crec que si qualcú ha donat
explicacions en aquest cas és vostè, tant a petició seva directa,
que ha vengut les vegades que ha considerat oportunes, com
sempre que se li ha requerit per part de qualsevol grup

parlamentari. Crec que això és una qüestió que s’ha de posar en
valor. 

També em voldria, per començar, sumar evidentment al
capítol de suport a totes les famílies d’aquella gent que ha
perdut la vida, especialment per la COVID, i d’aquella gent que
també evidentment ha quedat més afectada per una qüestió que
ha estat totalment sobrevinguda i que evidentment ha posat en
prova moltíssimes qüestions. El funcionament del nostre
sistema sanitari -evidentment el principal- fins i tot al nivell de
salut democràtica que pugui tenir la nostra democràcia, no?,
perquè evidentment dins situacions límit és allà on es veu el
tarannà de les persones i el tarannà dels partits polítics, i quins
han tengut aquella actitud constructiva i tots aquells que han
tengut una actitud destructiva, que anava amb un objectiu més
d’aconseguir rèdit polític que no de donar solució a un dels
desafiaments més grossos que haurem tengut dins de la nostra
història recent i professional.

I crec que en aquest sentit, quan tot això acabi n’hem de fer
una lectura, n’hem de fer unes conclusions i crec que n’hem
d’aprendre molt, de tot allò que ens ha tocat viure. 

I escoltant detingudament els diferents grups polítics,
evidentment amb algunes coses hi podem estar més d’acord,
amb altres no hi estarem d’acord, per part del partit Popular ha
intervengut la Sra. Durán, ho sol fer la Sra. Marí, jo passava
pena perquè, com que la Sra. Marí parla eivissenc i com que va
venir el Sr. Casado i ens va dir que aquí no parlam el mateix,
que parlam mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterense, dic:
per ventura no ens entendrem, del darrer pic que ens vérem a
ara, no? Però bé, després ha parlat la Sra. Triay que ve de
Menorca i bé, l’he entesa, l’he entesa, és com a un mallorquí...,
parlen un mallorquí un poc més clar..., bé, a Menorca rallen, a
Mallorca rallar és una altra cosa, a Mallorca rallam una poma
quan anam un poc desbaratats; a Eivissa és un mallorquí un poc
més valencià, però bé, ens hem entès. I crec que en aquest
sentit estic content que ens entenguem, no?, estic content que
amb els eivissencs i amb els menorquins, tot i parlar diferents
llengües, ens entenguem. Crec que qui no ens entenem són els
mallorquins, que ve qualcú de fora i ens diu unes pardalades
immenses i a sobre li fem mamballetes, a sobre li fem
mamballetes!

Però bé això són altres qüestions també que denoten... és a
dir, mira que hi havia coses per poder parlar, eh?, mira que n’hi
havia de coses per poder parlar i per venir i per fer propostes en
positiu, aquí n’han sortides un parell: hem parlat de plusos de
fidelització -era una qüestió que haguessin pogut parlar-, de
plusos d’insularitat, de finançament de la comunitat autònoma
que amb un millor finançament evidentment també tendríem un
millor finançament per a la nostra sanitat -n’haguessin pogut
parlar-, d’aquests 200 milions d’euros que deixarem de
percebre l’any que ve en els pressuposts de l’any que ve, que a
veure també com ho farem, també n’haguessin pogut parlar; és
a dir que hi havia moltíssimes coses de les quals poder parlar
evidentment en positiu, des d’una perspectiva que vostè deia
constructiva i no destructiva. I crec que en aquest sentit és el
que per ventura enyoram més, no?, de fer una lectura sempre en
negatiu, sempre en destructiu, fins i tot dels mitjans de
comunicació, en posar en valor especialment aquells que tenen
unes connotacions negatives i no unes altres de positives, com
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per exemple que respecte de la comunitat educativa som de les
comunitats autònomes amb una taxa més elevada de gent
vacunada respecte d’aquestes franges d’edat que corresponen
a la comunitat educativa, i això també és una cosa que hem de
posar en valor perquè darrere hi ha l’esforç de moltíssims
professionals.

Però jo sempre ho he dit, crec que aquí entre els polítics ens
podem dir el nom del porc si volem, però hem de ser molt
escrupolosos i molt respectuosos amb la feina que fan els
nostres tècnics. 

I crec que respecte del que ha originat la seva
compareixença, que també per ser escrupolosos i per
especialment reconèixer aquest esforç que han fet els
professionals, que vostè a més crec que a cada una de les
intervencions ho ha posat de manifest, em referesc que fins i tot
avui mateix amb cada un dels diputats que han intervengut i
que m’han precedit hi ha hagut un esforç important, fins i tot de
gent que ha duplicat i ha triplicat torns precisament perquè es
respectassin els torns de vacances, i especialment a un moment
on les borses de feina ja no donen més de si perquè són buides,
entre d’altres coses.

I crec que no només és un tema que afecta la nostra
comunitat autònoma, crec que és un tema que afecta altres
comunitats autònomes, fins i tot aquelles que només tenen una
llengua oficial, perquè qualcú evidentment també ha volgut fer
polèmica d’aquesta qüestió quan això no té absolutament res a
veure amb aquesta qüestió, perquè a altres comunitats
autònomes on just hi ha una llengua oficial existeix exactament
el mateix problema. 

I evidentment això ens du a una paraula màgica, que crec
que n’hem parlat prou avui aquí també, que és la fidelització,
que evidentment va molt més enllà de cobrar un plus de
fidelització, i que vostè també ho deia abans, també va de cara
a aconseguir unes millores en les condicions laborals que això
és bàsic i això suposa una tipologia de contractes que sigui més
definida, suposa convocar oposicions, suposa que la gent tengui
assignat un lloc de feina i per tant no hi hagi una itinerància
excessiva -que això es produeix quan són contractes de poca
durada o eventuals- i evidentment de seguir complementant
aquesta feina que es va fer des que va començar aquell pacte de
progrés a la passada legislatura, on de les primeres iniciatives
que es varen dur a terme va ser revocar aquell decret
ignominiós que negava la sanitat pública a la gent, a tota la
gent, és a dir, no només a aquells que estaven d’alta a la
Seguretat Social. I què hagués passat, fer front a una pandèmia
amb aquelles circumstàncies?, o després d’una legislatura de
retalls on s’havia prescindit d’un nombre important de
professionals dins l’àmbit sanitari? Evidentment, la diferència
hagués estat abismal, no?, tot i que s’entén la contextualització
de tot allò, però al cap i a la fi es tracta de prioritats que un
pugui tenir des de la perspectiva política, o creure en un model
o creure en un altre model, que d’això es tracta al cap i a la fi,
que uns ho farien així, els altres ho fem així deçà. 

Evidentment també hi ha una qüestió que segueix sent clau
que és el tema de la vacunació, on sí que s’ha fet un esforç
brutal, i on efectivament hi ha un percentatge -jo entenc que és
massa elevat- de gent que s’estimen més no vacunar-se, i crec

que en aquest sentit s’ha fet un esforç important de crida de la
gent de dir, escolta, és que és important que us vacuneu,
precisament per no posar en risc la vostra salut ni la de la gent
que teniu devora. I crec que en aquest sentit la consellera
Santiago va dir una frase, que a mi em sembla molt encertada,
va dir: si en lloc de morir-se els vells es morissin els infants i
els joves, per ventura a hores d’ara la vacunació ja seria
obligatòria. I és vera, bé, com va passar amb la grip de l’any
18, no?, on la població més afectada precisament va ser la
població de gent jove, no de gent major, de gent jove i
d’infants. I crec que en aquest sentit també hauríem de fer un
pensament.

I per acabar, evidentment, també, que ho volia dir al
principi, em sum al capítol de suports a la directora general de
Salut Pública; efectivament, crec que hi ha coses que no
s’entenen, que, jo evidentment no venc de l’àmbit jurídic, però
tot allò que s’escapa del sentit comú és molt mal d’entendre i
aquesta crec que és una d’aquelles qüestions que s’escapen del
sentit comú, per molt ajustades a dret que estiguin, i que quan
tenim un dret que s’escapa del sentit comú qualque cosa
hauríem de revisar, no? Així com també hauríem de revisar
l’actitud que tenim o que tenen determinats pares davant el
comportament dels seus fills, però això evidentment són altres
qüestions i especialment la jurídica -per molt que me
l’expliquin- jo no l’entendré i, per tant, per part del nostre grup
polític tot el suport a la nostra directora general de Salut
Pública. 

Res més per ara. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Vostè ha exhaurit 10 minuts i 16 segons. Respon
la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Em crida la directora general de Salut
Pública, li hauran xiulat les orelles. Gràcies pel suport. 

Jo crec en l’actitud constructiva i no crec que tenguin rèdit
polític, no m’ho crec. Hi ha un article d’opinió avui a El País,
l’editorial, que diu: “La apuesta de Casado por el ruido es
inoperante como alternativa”, i ho crec fermament, o sigui, jo
crec que fer molt d’enrenou al final pots fer renou una
temporada però quan grates una mica més i veus que no n’hi ha
més, idò evidentment no és una alternativa.

Estic totalment d’acord amb la comunitat educativa, han fet
un esforç brutal i ara estan preocupadíssims per l’inici de
curs..., bolcadíssims, més que preocupadíssims, no?, o sigui
estan amb moltes ganes de fer les coses molt bé, ens demanen
molta d’informació, actualitzar els protocols, revisar-ho tot, les
distàncies...; és a dir, estan totalment centrats en començar el
curs el més normalitzats possible i estan fent molta feina perquè
els nostres infants puguin anar d’una manera més segura, i jo
esper que surti molt bé també. 

Crec que, és clar, la mancança de professionals afecta tot el
país, i és cert que abans no he contestat una pregunta que
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m’han fet sobre que se’n van a les seves comunitats autònomes
d’origen, és que és normal, és que abans hi havia més feina, hi
havia més capacitat de feina, nosaltres teníem molta gent
d’Andalusia, de València, de Catalunya manco, però també...,
i de Madrid teníem molta gent. Ara és veritat que la gent pot
escollir, pot triar i evidentment en una situació de pandèmia, on
fa falta gent pertot, si pot estar a ca teva doncs hi ets, a no ser
que tenguis altres raons per quedar-te, però ja la garantia de
feina es troba a les seves comunitats autònomes, per tant, és
normal que hi hagi més professionals que se’n vagin.

És cert, però, que després no totes les comunitats responen
de la mateixa manera, a Madrid els falten professionals i
tanquen centres de salut, decideixen tancar no sé quants de
centres de salut, ho deuen trobar més fàcil que cercar
professionals per tenir-los oberts, quan, ja dic, a Balears no
s’ha tancat una unitat bàsica en tot l’estiu, ni una. Bé, una un
dia, és que si no, és que a més, ho he demanat i redemanat
perquè, dic: no vull fer cap afirmació que pugui ser falsa.

I després, és clar, nosaltres estam amb els processos
d’oposició amb totes les mesures i, ja dic, amb molts projectes
que també són beneficiosos per a la ciutadania. Els processos
d’oposició esperam poder ser un poc més àgils, la meva
sensació és que anam lents, però no és que anem lents és que
baremam milers i milers de currículums.

I després els donaré unes xifres perquè vegin que..., jo crec
i esper que realment no hi hagi negacionisme..., o sigui, el
negacionamisme sobre la vacuna que sigui minori..., pens que
és minoritari. L’altre dia em varen passar unes dades, varen
telefonar a 2.586 persones, per això deia, no varen contestar
1.067, i ho intenten diverses vegades, és a dir, quasi la meitat
no varen contestar al telèfon, per tant, és clar, aquestes
persones no sabem per què no es vacunen, simplement no les
trobam. Perquè, després, 1.200 es varen citar, és a dir, varen
aconseguir telefonar-les, parlar i citar i només 126 varen dir
que no de cap de les maneres, de 2.586. Per tant, vull pensar
que la gent que falta per vacunar, és cert que nosaltres tenim
una població més jove, és més fàcil que el percentatge de
població més gran de gent vacunada sigui a aquelles comunitats
més envellides, com passa a Astúries, per exemple, però esper
que aquesta gent a poc a poc poder-la repescar i aconseguir
vacunar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días a la consejera y a todo su
equipo que le acompaña. Ha empezado la consejera, y buenos
días también al resto de miembros de esta comisión, ha
empezado la consejera diciendo que son ya 16 comparecencias
las que lleva en este parlamento. Claro, aquí tendríamos que
distinguir si son a petición propia o si son a petición de los
grupos porque, como usted sabe, cuando le piden una
comparecencia los grupos es porque ha sido aprobada además

por una mayoría suficiente para que usted venga aquí, y en ese
caso está usted obligada a venir aquí a comparecer, y además,
para conseguir esa mayoría suficiente normalmente es porque
hay un motivo que ha saltado a la opinión pública y que hace
que haya pues una demanda social de que usted dé
explicaciones por eso; no son sólo normalmente hechos para
felicitarla sino todo lo contrario, ¡eh!, lo que estamos viendo es
que son hechos que lo que hacen es poner en el punto de mira
la gestión que está realizando usted en su conselleria, por
supuesto de una forma crítica.

Habla usted también de que ha mejorado las condiciones
laborales de los sanitarios y de los médicos, pero yo lo que he
vivido en esta legislatura es que ha borrado de un plumazo sus
derechos consolidados, les ha bajado el sueldo un 2% en el
complemento específico, mediante decretos ley han regulado
sus condiciones laborales al margen de la negociación
colectiva, y vemos diariamente manifestaciones en contra de su
gestión por parte de asociaciones profesionales de la salud,
incluso aquí han venido y han comparecido sindicatos, un
sindicato médico y un sindicato de enfermería, que ha sido todo
lo contrario lo que han tenido que decir sobre su gestión y
sobre cuáles son sus actuales condiciones laborales.

Por tanto, creo, Sra. Consejera, que el fracaso de su gestión
es algo evidente, creo que es consecuencia de no retribuir
adecuadamente al personal sanitario; creo que también tiene
mucho que ver que hayan establecido barreras de entrada que
no existen en otras comunidades autónomas, para acceder a la
profesión por parte de médicos y de sanitarios, como son las
barreras lingüísticas que no existen en otras comunidades
autónomas, eso es una barrera más, como puede haber otras; no
destinan los suficientes recursos a la sanidad pública, el
Gobierno Armengol sigue con sus despilfarros, como si la
pandemia no fuese con ustedes, manteniendo servicios
improductivos y direcciones generales que son un autentico
paripé, que no sirven para nada, y tienen que colocarse una
serie de personas, una serie de cargos públicos para atender a
las cuotas de partido, de los partidos que forman el pacto de
gobierno, y evidentemente esos son recursos que se
despilfarran por otros lados, y no se dedican a lo importante,
como es la salud, y más en tiempos de pandemia.

Entonces, volviendo al motivo de esta comparecencia que
va sobre la saturación de la sanidad pública, usted dice, ha
dicho aquí que no hay una sola persona que no haya sido
atendida. Claro, el tema es, ¿cuándo son atendidos? Porque
determinadas patologías requieren intervención inmediata, y
mire por donde yo sí conozco, justamente yo sí conozco un
usuario que requería una ambulancia este verano y al final tuvo
que tirar del seguro privado porque el 061 estaba saturado.
Hablo en concreto de un caso que conozco, entonces, ¿qué
pensará esa familia cuando la escucha a usted diciendo aquí
que la sanidad pública en Baleares es un modelo de éxito y que
no existe saturación y que no hay ningún problema?

Como algún diputado de izquierdas que me ha precedido se
ha preguntado qué habría pasado si hubiese gobernado la
derecha en esta crisis sanitaria, bueno, pues yo puedo hacerme
una idea recordando la que liaron los estómagos agradecidos de
la izquierda cuando en España hubo una vez un perro que
murió a consecuencia de un brote de ébola, en el que, por
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cierto, no murió ningún trabajador sanitario. Por tanto, tanta
suerte tiene usted ahora que gobierna frente a una oposición de
derechas ante un millar de seres humanos fallecidos por
COVID bajo su mandato.

Pero, mire, es que además lo que le venimos a decir aquí,
que aparece en los medios de comunicación, usted luego lo
niega. Entonces, ¿no es cierto que el 17 de junio había
saturación en las urgencias de Son Espases? Esto lo dijo SAE,
un sindicato de técnicos de enfermería, pidieron expresamente
igualar el plus de insularidad con Canarias como una fórmula
para poder conseguir que haya más personal médico o sanitario
en Baleares. Entonces, también decían que es imposible
mantener las distancias de seguridad por COVID en los centros
de salud y, en concreto, también en el hospital Son Espases,
porque había demasiada gente que estaba acudiendo y se
estaban acumulando en las urgencias.

El 9 de julio 98 personas en urgencias, 42 pendientes de
cama, a la vez. El 10 de agosto el mismo sindicato SAE dice
que se ingresan pacientes sin confirmar que son negativos en
COVID. Usted aquí lo ha intentado justificar, pero, claro, es
que si las pruebas PCR tardan tanto que al final hay que
ingresar a la persona sin saber si es o no negativo o positivo y
está conviviendo con otra persona y le puede contagiar la
enfermedad por vivir en la misma habitación, tampoco es un
modelo de éxito, creo yo; o sea, lo suyo sería que las pruebas
PCR en estos casos fueran prioritarias y establecer un sistema,
usted es la que tiene los recursos para ello, para que fueran más
inmediatas y de esa forma poder saber si a quien está
ingresando pues tiene COVID o no tiene COVID, y no luego
ya veremos si al final es positivo pues ya lo cambiaremos de
habitación con otro paciente COVID, o no, o aislado, no lo sé,
pero, en fin. El caso es que no considero que eso sea una buena
gestión o algo de lo que podríamos incluso presumir, porque es
que usted viene aquí y nos dice pues que es maravilloso que se
ingrese a la gente, y que luego ya veremos si tiene COVID o no
tiene COVID. En fin.

No hay personal que controle el acceso de las visitas a la
gente que está ingresada, entonces, ¿qué pasa?, que limitar las
visitas es importante para evitar aglomeraciones de persones,
pues están entrando más de una persona a la vez a ver un
paciente y es imposible controlarlo.

Luego, tampoco hay ambulancias de soporte vital básico,
son insuficientes las que hay.

Entonces, todos estos fallos yo lo que veo es que usted
luego cuando viene aquí a comentarnos cuál es su gestión o qué
es lo que va a hacer o no va hacer, pues resulta que nos sale
usted con datos del año 2013, es que es curioso, ¡eh!, cada vez
que le trasladamos estas denuncias, de las carencias de nuestro
sistema de salud público, viene aquí a hablarnos de hace una
década, y resulta que ni estamos en 2013, ni el responsable de
la sanidad autonómica es el mismo que entonces; estamos en
2021 y aquí la responsable es usted. Entonces, en 2013 el que
era el responsable tendría que dar cuenta de sus fallos de
gestión ante este parlamento y ante los ciudadanos, ¿verdad?,
o sea, creo que eso ya ocurriría en su momento, y exactamente
igual ahora es a usted a quien le toca responder de lo que está
ocurriendo, pero negar la mayor no sirve, porque se están

produciendo fallos que evidencian su falta de capacidad para
gestionar su consejería, y no querer reconocerlos no hará que
dejen de existir esos fallos: saturación, falta de personal,
incumplimientos en materia de contratación, intentos de
gestionar al margen de la Constitución y las leyes para comprar
medicamentos que luego les tumba el ministerio, porque no son
capaces de gestionar correctamente su consejería sin incumplir
con la legalidad vigente. 

Tal vez pueda indicarme algo más sobre esto, hasta dónde
sabemos ahora mismo por la prensa hay una comisión bilateral
entre el Estado y Baleares para resolver las discrepancias sobre
este asunto. Así lo han vendido ustedes en la agencia de
noticias en la que lo pude leer. Lo cierto es que han invadido
competencias estatales y quería saber si tienen intención de
reconocerlo y volver al cauce de la legalidad, o si pretender
seguir gobernando al margen de las leyes, por su incapacidad
para hacer las cosas bien. Como ocurrió, por cierto, que no
pensaba mencionarlo, pero como un diputado que me ha
precedido lo ha hecho, bueno, pues como ocurrió también con
el caso de los menores secuestrados en el hotel COVID y que
ha acabado con la imputación de la directora general de Salud
Pública. 

Alguno también ha hablado del sentido común y de que el
derecho a veces no coincide con el sentido común. Bueno, las
cosas deben hacerse como mandan las leyes y lo que debería
hacer usted es utilizar los recursos que tiene a su alcance para
ordenar la sanidad pública autonómica sin que se produzcan
saturaciones y sin que nadie tenga que acudir a su seguro
privado para ser atendido, si es que lo tiene, y sin que nadie sea
atendido tarde hasta el punto de fallecer esperando una prueba
diagnóstica. Y cuando las leyes no gustan, pues lo que se hace
es que se cambian por los cauces adecuados, pero no se actúa
nunca por la vía de hecho, porque para eso existe una
democracia, lo contrario es precisamente el totalitarismo y lo
que ustedes luego dicen de otros, pero, bueno, aquí alguno se
ve que cuando la ley no le gusta pues es que va en contra del
sentido común, y por eso pues nada, nos la podemos saltar,
¿verdad? En fin.

Nada más por ahora. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, vostè ha exhaurit 9 minuts i 57 segons. Respon
la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, pues he comparecido y
compareceré todas las veces que sean necesarias y entiendo que
en una situación de pandemia mundial lo normal es que yo
comparezca, por supuesto que sí. También le puedo decir que
en otros momentos no ha sido así.

Ha dicho varias veces, y me ha llamado la atención,
sanitarios y médicos. Los médicos son sanitarios, para mí y
para todos, quiero decirte que no sé esa diferenciación muy
bien a qué responde. 
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De la misma manera que me dice que esa persona que usted
conoce tuvo que esperar no sé, un tiempo y acudir a la privada,
me dice, ¿qué pensará esta persona? Pues espero que lo mismo
que el millón y medio de personas que han sido trasladadas de
manera efectiva por el 061, con un incremento de actividad
importante y con una mediana de atención muy por debajo del
resto de España. Se supone, se piensa que es un buen indicador
por debajo de 30 minutos y nosotros estamos alrededor de los
15, 16 minutos en acudir a una emergencia. ¿Que puede darse
la situación de que en un momento dado esa unidad móvil esté
atendiendo a otra persona y se pueda aumentar? Sí, pero la
mediana es ésta, la mejor de España, por lo menos
últimamente.

Luego me llama la atención de que si para usted es tan
importante la salud pública, que no lo es, pero si dice que es tan
importante, ¿por qué vota en contra de la creación, por qué su
partido vota en la creación del hospital de Manacor, diez
centros de salud y el hospital Verge del Toro? Porque esto es
una demanda de los profesionales, tener espacios adecuados,
modernos, con tecnología, renovados, eso es imprescindible
para poder dar una buena calidad a la atención, pero usted, su
partido, es el único que ha votado en contra en este parlamento.
Por lo tanto, pierde absolutamente la legitimidad cuando intenta
defender la salud pública, la pierde de golpe, de golpe. 

Y luego, bueno, podemos hablar de muchas otras cosas.
Creo que la sanidad pública es un modelo de éxito. También
me ha hecho gracia cuando ha dicho: le trasladamos nuestras
denuncias. Ya se ha asociado al Partido Popular para gobernar,
que ya se sabe que, si no, no gobiernan, pero espero que no
gobiernen, dice: le trasladamos nuestras denuncias con los
recortes de prensa; bueno, pues lo ha hecho otro partido
político, que yo sepa hasta el momento.

Y desde luego, para acabar, si yo no cumpliera con la ley no
estaría donde estoy.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades, hola, bon
dia. Sra. Consellera, gràcies per la seva presència una vegada
més a aquesta sala i a aquest parlament per explicar tot allò que
té a veure amb aquesta pandèmia i pel motiu que avui ha estat
sol·licitada la seva presència. També saludar a tot l’equip que
avui l’acompanya. Li agraïm la seva presència a aquesta
comissió i també per parlar d’aquesta saturació i manca de
personal a l’hospital de Son Espases i a altres centres sanitaris
de les Illes Balears. 

Record que històricament sempre hi ha hagut col·lapses i
sempre hi ha hagut problemes en temporada alta a aquesta
comunitat autònoma i jo no sé fins a quin punt és lícit donar la
culpa a aquest govern o li hauríem de seguir donant al Govern
central quan ens ha finançat tan malament la nostra salut, a una

població o a una comunitat autònoma que té una població fixa
que res no té a veure amb aquella població flotant que ens
arriba en temporada alta. Així és que crec que per aquí també
podríem reivindicar de cara a Madrid que siguin més solidaris
com nosaltres ho hem estat històricament.

Una vegada més volem reiterar el nostre suport i
reconeixement al personal sanitari per la seva feina i la seva
dedicació incansable durant aquesta pandèmia. Crec que no ens
hem d’acostumar ni ens hem d’oblidar de donar les gràcies a
aquest personal, que no són herois, com ells mateixos diuen,
sinó que són treballadors que hi deixen la pell, que hi deixen
les emocions, que tenen fatiga, que estan cansats i que així i tot
continuen salvant vides a les nostres Illes Balears. Així que
vagi des del Grup Parlamentari El Pi el nostre reconeixement,
que no ens hem de cansar mai de recordar qui són aquells que
fan la feina a aquestes illes a un moment de pandèmia. Un
record també, com sempre, per a les persones mortes, massa,
moltes més de les que voldríem i també per a aquelles
recuperades.

Voldríem fer també d’entrada una crida a la responsabilitat
individual i col·lectiva, la pandèmia segueix aquí, el virus
segueix aquí, muta per guanyar-nos la partida. I també vull
donar tot el suport a les persones vacunades i convidar aquelles
que no hi estan encara que es vacunin per al bé de tots.

Precisament en relació amb la vacuna és la meva primera
pregunta, consellera, que li vull fer: fins on perilla, si és que
perilla, la salut col·lectiva quan persones no es vacunen? És a
dir, no passa res si hi ha un col·lectiu petit de persones que no
es vacunin? Ens hem de vacunar tots? Quina seria la situació
envers totes aquelles persones que han decidit que no es
vacunen, però que estan protegides en certa manera perquè la
resta sí hem fet els deures?

Estam d’acord amb vostès que sense salut no hi ha
economia. Nosaltres compartim que allò més important era
salvar vides i d’economia en podem començar a parlar perquè
sembla que aquest 2021 tots aquells que no s’han atrevit a
altres indrets han vengut a ca nostra, cosa que és un bon senyal. 

Vostè m’ha parlat, o ens ha parlat, d’una quarta comunitat
autònoma amb major incidència. Tot i això, crec que els
turistes, he llegit avui un titular de premsa, res de crítica
destructiva, vostè sap que nosaltres no anam així, que un 0,1%
de turistes estrangers s’han contagiat de COVID; és una xifra
creiem que petita, de la qual ens hem d’alegrar, però com és
possible que amb totes les restriccions que hem tengut, que hem
fet, que hem patit i que podem compartir siguem la quarta
comunitat amb major incidència? Té a veure amb si no són els
turistes internacionals són els nacionals, té a veure amb el
comportament dels joves, té a veure... o amb el comportament
de la gent gran, té a veure amb aquesta societat de bones
temperatures que gaudeix de l’oci i que vol passar gust anant al
carrer i sortint de festa, o quina seria aquesta explicació que ens
pot donar?

També s’ha parlat aquí del nombre de pacients ingressats
per altres patologies sense COVID que s’han contagiat en els
hospitals. Entenem que si estàs malalt t’han d’ingressar, et fan
la prova PCR i que després d’unes hores tens els resultats, però
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hi ha qualque mecanisme que pugui evitar que això passi? Si
vostè té les dades m’agradaria conèixer-les. 

Hi ha moltes coses de les que ja s’han parlat aquí però, bé,
incidiré en algunes d’elles. 

El Sindicat de Tècnics d’Infermeria ha dit que hi ha hagut
col·lapse en algunes plantes. Vostè ha dit que hi havia hagut un
dia de col·lapse, crec que he entès, i ells asseguren que és la
manca de control en els accessos que ha provocat la falta de
recursos personals. Què pensa de les afirmacions, si hi està
d’acord, si ens pot explicar quin és el protocol per a aquest
control d’accessos, quines són les causes d’aquesta manca de
personal? Ho ha explicat, una mica aquells que tornen a la seva
comunitat d’origen, que els borsins de feina estan minvats, que
són pràcticament buits -com també deia el Sr. Ensenyat del
Grup Parlamentari MÉS- però quin esforç s’ha de fer per
aconseguir això?

És a dir, voldria que apuntàs o que afinàs la punteria perquè
em digui exactament en aquest moment quin és el problema que
tenim i quina és la solució que hi veu. Aquesta seria la gran
pregunta que crec que amb aquesta ja podria acabar la meva
intervenció. 

Hi ha hagut o no hi ha hagut manca de planificació de les
vacances? És a dir, la cinquena onada ens ha agafat per
sorpresa, vostè ho ha dit d’aquesta manera o d’una altra
semblant, i no es pot obligar, efectivament, que aquestes
persones no vagin de vacances, però es pot planificar millor
una nova temporada de cara que no ens trobem amb situacions
com aquestes o és que són faves comptades i no tenim més
persones per poder contractar?

El SAE apunta dues conseqüències: pacients que ingressen
a planta sense fer-los les proves PCR, vostè ha dit que això no
era així, i acumulació i descontrol de familiars que visiten els
pacients a planta. Hi ha control o no hi ha control d’aquests
familiars en els hospitals de les nostres illes?

Nosaltres, com a grup parlamentari, vàrem registrar dijous
passat una proposició no de llei perquè es restableixi el servei
mèdic a la Unitat Bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere,
l’ha anomenada per sobre, però m’agradaria saber què és el que
ha passat i si realment tenim una mala situació en aquesta
Colònia de Sant Pere, a un moment de temporada alta i allà on
es multiplica molt la seva població. 

Després, baixa la cinquena onada? Hem d’esperar una
sisena? Estam ja preparats per a una sisena? No acaba mai
aquesta pandèmia o amb la vacunació pensam que hi pot haver
qualque tipus de solució o final, a curt o a mig termini?

Ha parlat també de la variant Delta, es veu l’horitzó d’un
control per a aquesta modalitat de coronavirus?

I després moltes coses que volia demanar-li ja li han
demanat els meus companys i per a mi ja estan contestades,
però sobretot dues preguntes més: una, si vostè és partidària de
la dosi de reforç, anam cap a una tercera vacuna o no?

I, per altra banda, com espera..., ha dit que estava
preocupada molt per l’inici del curs escolar, com esperam que
sigui: podrà ser presencial del tot? Esperen que aquesta
vacunació a partir dels 12 anys dels nostres infants farà que el
curs es pugui dur amb presencialitat? Perquè sí que hi ha
activitat a altres -diguem- llocs econòmics de la nostra
comunitat autònoma, com és, per exemple, restauració, passarà
això amb els centres? Perquè la salut mental, com vostè sap
perfectament, és important i aquests nins necessiten interactuar
amb la resta i també amb els professors. 

De moment en aquesta primera intervenció no li faré més
preguntes, gràcies. No sé quin temps duc, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Sra. Pons vostè ha fet ús de 7 minuts i
42 segons. 

Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Ha fet una referència a la població
flotant i jo crec que és molt important, perquè a Formentera
multiplicam per 3, a Mallorca per 1,7..., vaig poder veure unes
xifres, no?, i així a totes les illes. Evidentment, aquesta
població no es tradueix després a l’hora de mirar indicadors, és
a dir, nosaltres tenim els casos que tenim positius amb la
població que tenim sempre tot l’any. 

És cert que són pocs els que també..., he llegit la notícia de
les persones que s’han contagiat..., o sigui, els estrangers que
han donat positiu. I jo crec que seria l’afirmació correcta, els
estrangers que han donat positiu; que no vol dir que s’hagin
contagiat aquí, podien venir amb el virus del seu país i venir
amb una prova negativa però amb el virus indetectable, per tant
no vol dir que s’hagin contagiat aquí, però sí que quan han estat
aquí han donat positiu. Jo crec que el tipus de turisme, en
general, també és un turisme més familiar, més que interactuen
manco amb els habitants de les Illes Balears en general i, per
tant, el contagi entre població visitant i població autòctona és
més baix, en general. 

Em demanava pel perill de les persones no vacunades. El
que diuen els experts és que el 70% no és suficient, no és
suficient, i hi ha diagrames de risc i ja es parla que hem d’anar
cap a tota la població vacunada. Per què? Perquè ara, per
exemple, amb aquesta variant Delta, que vostè també em
demanava fins quan, idò, no ho sé, però quasi que m’estim més
lo malo conocido..., que no el que queda per conèixer perquè,
és clar, poden venir mutacions que també tenguin el seu perill
i el que veiem ara... hem tengut campaments de 40 infants
positius, o sigui, de 40, amb 40 positius, és a dir: tots positius.
És clar, això preocupa, però aquesta és la diferència amb altres
variants. Si ens hagués agafat aquesta variant sense vacunar
estaríem..., hi hauria moltes persones mortes, moltíssimes
persones mortes. Afortunadament la gent que s’ha mort que
està vacunada és gent amb moltíssima patologia o molt greu,
amb moltes altres morbilitats.
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I, és clar, aquesta major incidència ve per un cúmul
d’explicacions: una variant molt contagiosa, un increment dels
contactes entre les persones, que els grups són més nombrosos
i desgraciadament passa això, que quan entra a una família
pràcticament tots són positius, per tant augmenten el nombre de
positius. 

Jo no he dit que hi hagués un dia de col·lapse, jo neg el
col·lapse, el col·lapse és la capacitat..., o sigui que no pots
donar resposta i que traslladen un pacient i que no..., o que
entra un pacient per la porta i no tens on atendre’l, jo crec que
això és una paraula que és molt cridanera però que és totalment
equivocada, utilitzar aquesta paraula. Que hi ha dies de molta
intensitat, activitat? Per suposat que sí, per suposat que sí. Hi
ha hagut molts accidents de trànsit, accidents nàutics, accidents
diversos, n’hi ha hagut moltíssims més, això ens diuen des del
061, han traslladat molts més pacients, i també han hagut
d’ingressar sobretot per temes de traumatismes, etc. Per tant,
això és una patologia que ha augmentat molt enguany i que
conviure amb això i amb tota la resta... i que tenim a dia d’avui
58 professionals positius que, de 20.000, semblen pocs, però
depèn de la categoria i del lloc que ocupen poden ser
considerables, i 97 en vigilància encara, perquè els nostres sí
que fan quarantena.

I després, és clar, jo crec que la solució és polièdrica, és a
dir, el problema? Doncs els problemes..., el que tenim són
moltes situacions a resoldre i hem tengut durant tot el mes
d’agost hi ha hagut una activitat molt intensa amb moltes
situacions a resoldre; jo el que veig és que els equips directius
hi han estat sempre; s’han fet reunions de gerents dia sí i dia no,
per part dels directors dels serveis de salut, del director general
i de la resta de l’equip directiu amb les gerències, dia sí i dia
no, des de fa mesos però sobretot el mes de juliol i el mes
d’agost, i, és clar, hi ha moltes solucions que es poden donar a
moments concrets. Ara, la solució global, la fi de la pandèmia?
Idò ja tenim moltes ganes de veure que ja es converteix en una
situació endèmica, no pandèmica, i llavors en ser allà serà quan
puguem relaxar altres mesures, i això.

Em deia una manca de planificació de les vacances.
Simplement les vacances s’han planificat amb aquests milers de
professionals més que tenim disponibles però s’han planificat
perquè la gent pugui tenir vacances, perquè era una petició
també, hi ha molta gent que han estat de dia, de vespre i a totes
hores, però també ens han dit que necessitaven descansar i que
les vacances per favor no les tocàssim perquè la gent
necessitava descansar. 

A la Colònia de Sant Pere, idò un dels metges va emmalaltir
greu i un altre metge se’n va anar, el centre ha estat obert, la
unitat bàsica ha estat oberta amb infermeres i administratius, i
si s’ha requerit doncs s’ha requerit la..., s’ha derivat al centre
de salut.

Hi haurà una sisena onada? Probablement, probablement sí,
perquè el virus muta, canvia, el que no sabem és quin virus pot
entrar en aquests moments i sigui el majoritari, i com afectarà.
Però el que sabem és que la vacunació és clau i les persones
vacunades passen la malaltia d’una altra manera, per tant aquí
rau una de les claus. 

I la tercera dosi de reforç idò en teoria a final de mes, o
sigui que no crec que es torbin, però es torben un poc més del
que s’havien compromès, és ver. L’EMA, l’Agència Europea
del Medicament va dir que faria el pronunciament sobre a qui
s’ha de posar aquesta tercera dosi de reforç. Sembla -sembla,
eh?- que de moment, a nivell mundial, posar una tercera dosi
als països occidentals o en els països més rics i no posar-la a la
resta del món idò, primer, que és d’una inequitat absoluta i que
tampoc no acabaria amb la pandèmia mentre pugui existir el
virus a altres zones, per tant es va per a aquesta segona dosi i
la tercera dosi a col·lectius determinats que és el que falta que
es pronunciïn. 

I l’inici del curs escolar, doncs es treballa amb moltíssima
il·lusió i amb moltíssimes ganes, i ho dic, des de la Conselleria
d’Educació, hem tengut reunions diverses aquestes setmanes,
i un poc el que compartim o el que compartesc amb el conseller
Martí March i amb tots els nostres equips és en fer un inici de
curs el més segur possible. Sabem que hi haurà casos, perquè
ara mateix entre 0 i 15 anys tenim un nombre de casos
considerable encara, és una franja d’edat en la qual el nombre
de casos continua essent important, per tant és impossible que
no hi hagi contagis, però sí que l’escola ha estat un mur de
contenció.

Serà presencial, la incorporació és a partir de dia 11 i tenen
fins a un màxim de 5 dies per fer una incorporació gradual, i les
mesures es mantendran, en els menjadors escolars, per
exemple, les màximes mesures de seguretat. Probablement el
primer trimestre mantendrem mesures prou estrictes, avui
mateix s’ha aprovat la compra per part de la conselleria
d’Educació de filtres HEPA per a les aules, ja en teníem, ja
hem fet un concurs per a 1,5 milions d’euros, però s’aniran
incorporant perquè es pugui renovar l’aire. S’ho han pres molt
seriosament en aquesta comunitat autònoma des d’Educació el
tema de la renovació de l’aire i totes les mesures que puguin
garantir que vagi bé a l’inici de curs, que ara és el que ens
ocupa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Seguim. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies, Sra. Consellera per les
seves explicacions i, una altra vegada, siguin benvinguts vostè
i tot el seu equip a aquesta comissió. 

Jo crec que parlar de saturació d’urgències, bé, açò ja és un
clàssic, no?, al final, vull dir, vostè ho ha comentat: tenim una
població flotant i a més a més jo crec que -o almenys jo parlaré
des del vessant de Menorca- hem tingut un estiu molt carregat
de gent. De fet, jo record que en aquest mateix Parlament
alguns grups parlamentaris el mes de juny parlaven que teníem
la temporada perduda. Que totes les temporades perdudes
siguin com aquesta, també li ho dic.
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A més a més, en el cas -torn a insistir- de Menorca hem
tengut especialment molt de turista nacional, i sabem que el
comportament del turista nacional, en cas d’haver de recórrer
a urgències es recorre a la sanitat pública, açò vol dir encara
incrementar més aquesta pressió assistencial dins d’aquesta
pressió hospitalària. 

Però jo no puc deixar de continuar..., vostè, Sra. Consellera,
veurà que el nostre discurs manté una coherència des dels inicis
de la pandèmia i és: nosaltres no podem deixar de continuar
apel·lant a la responsabilitat individual, a banda de la
col·lectiva, a la individual també. En quin sentit? A nivell de
vacunació, a nivell de respectar les mesures de seguretat; vull
dir, com a individus nosaltres hem de fer també. Evidentment
que l’Administració té moltíssima obligació, no la posam en
dubte, però és que el que no podem evitar..., o no podem,
millor dit, oblidar, és la nostra responsabilitat pròpia. 

Jo crec que al final haurem d’aprendre a conviure amb
aquest virus, Sra. Consellera, no ens en quedarà una altra, i serà
doncs una altra malaltia estacional com pot ser la grip -entenc-,
supòs que derivarem en una vacunació segmentada per
població més vulnerable, com passa amb la grip, però fins que
no arribem a aquest punt encara ens queda camí, i és aquí on
hem de continuar apel·lant -insistesc- a aquesta responsabilitat
individual. 

Sí que ens preocupen -i estic convençuda que a vostè també
li passa el mateix- els danys col·laterals que provoquen aquesta
pandèmia a nivell del sistema sanitari. En quin sentit? Doncs,
en aturar diagnòstics o retardar diagnòstics, retardar proves
importants per especificar quin és el diagnòstic d’una malaltia.
Per què? Perquè tenim uns hospitals que tenen pacients greus
de COVID i l’Atenció Primària, que dona resposta a aquests
casos lleus i a la vegada fa el rastreig, també. Açò, ho torn dir,
ha provocat retard en consultes, diagnòstics demorats, és a dir,
hi ha una pèrdua del contínuum assistencial, perquè també hem
de pensar en tots aquests pacients crònics. De fet, tenim...,
aquest estiu ens vam assabentar que va morir una dona, a
Menorca també, una pacient oncològica per un problema amb
una prova TAC que no s’havia fet i que em sembla que
s’investiga actualment. Jo no vull entrar ara en aquesta
investigació en concret, sinó que és un dels efectes col·laterals
d’aquesta pandèmia.

Jo ara em centraré a fer-li tres preguntes, Sra. Consellera,
seré breu, com sempre. M’interessa moltíssim com es planteja
el tema dels seguiments i el protocol per al tema de la COVID
persistent. De fet, la companya de Podemos n’ha fet una
referència però crec que és un d’aquests plans no sé si dir-ne
plans de contingència o protocol, però que s’haurà de fer molta
de feina perquè després d’aquestes onades que vivim ve la
ressaca de l’onada.

Ens preocupa també moltíssim l’esgotament emocional dels
professionals sanitaris. Ho comentàvem poc després que
comencés la pandèmia, imagini’s com deuen estar des de
llavors. També m’agradaria saber si s’ha establert qualque
mesura per ajudar-los, qualque dispositiu, alguna cosa perquè
aquestes persones tinguin un suport emocional, que segurament
el millor suport emocional seria donar-los dies per descansar,

amb açò segurament coincidirem tots, però entenem la situació,
Sra. Consellera. 

Sí que li volia fer un comentari i açò ho pos una mica així,
agafat amb pinces, però és que em va preocupar: un parell de
persones que han vingut de Barcelona que s’han fer proves
PCR a laboratoris privats, certament no els havien fet la PCR,
havien signat un paper. Com que no tenc el nom exacte del
laboratori no ho puc comentar, però quin tipus de control, de
seguiment es fa a aquests laboratoris? Perquè si m’ho han dit ja
dues persones potser el forat és més gros del que ens pensàvem,
i crec que açò també és prou important, tot i que ja sabem com
es desenvolupa aquesta malaltia que per molt que la PCR te la
facin avui, demà pots donar positiu perquè encara...

Llavors, m’agradaria sobretot centrar-nos en els dos primers
punts que li he demanat: COVID persistent i esgotament
emocional del personal sanitari. 

Gràcies, Sra. Consellera. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Sra. Font, vostè ha fet ús de 5 minuts i 6 segons.
Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per les seves paraules.

Crec que haurem d’aprendre a conviure amb el virus, és
cert.

I després, també vull posar en valor la gran capacitat que
tenen de reacció tots els equips directius. Avui mateix es
publica una nota de premsa en relació amb Eivissa, per
exemple, que ho han passat, bé, idò prou..., o sigui jo crec que
és dels centres que hem de reconèixer que la situació ha estat
més dura, i avui mateix es publica una nota de premsa amb
recuperació de l’activitat quirúrgica programada. És a dir que
tot d’una que es pot retornam a l’activitat ordinària, per no tenir
aquest retard que em deia en els diagnòstics. 

Quant al seguiment de la COVID persistent, hi ha una
comissió amb diferents especialitats; és cert que hi ha prou
persones afectades que sorgeixen a mesura que passa el temps,
que també succeeix en persones més joves, és a dir que això
que he sentit a qualque mare o pare dir: el meu fill que passi la
COVID i no fa falta vacuna; alerta!, perquè hi ha
conseqüències que poden ser a mig i a llarg termini. Però hi ha
una comissió de diferents especialitats i es van tractant els
casos, o sigui, requereixen d’una activitat així, de diferents
especialitats. 

Després, el tema de l’esgotament dels professionals
sanitaris. Han tengut suport psicològic, l’altre dia em deien de
l’Oficina de Coordinació de Salut Mental que no se n’ha fet ús,
pràcticament no se n’’ha fet ús, o sigui s’ha posat a disposició,
no sé si és que no ho hem explicat prou o publicitat suficient,
però se n’ha fet molt poc ús. De vegades ens passa però, no?,
que dius: no estic bé però tampoc no tenc la capacitat de
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demanar ajuda o pens que no necessit més ajuda, a part
d’expressar que no em trob bé.

Jo crec que també amb la vacuna, veient que les
complicacions són menys greus idò això també ha ajudat a
molts de professionals sanitaris que tenien més por a relaxar un
poc, no? I després també pens que l’entorn i les condicions són
molt importants, és a dir que el més important per a quan un fa
feina és l’equip amb el qual treballes, i si és un equip altament
competent, si la gent gaudeix d’anar a fer feina, és a dir, si les
condicions són bones normalment se cerca més el suport en el
propi equip. I per això no volem deixar projectes de banda ni
deixar de fer obres ni deixar de fer inversions, que també són
imprescindibles per poder tenir les millors condicions, crec que
és el que més valoren els professionals és tenir les millors
condicions per poder fer feina. 

I després el que em comentava dels controls dels
laboratoris, sempre que ens arriba una denúncia per part de la
Direcció General d’Acreditació i Recerca, però duen la part
d’acreditació, es fa una inspecció d’aquesta situació. Hem
tengut denúncies de..., bé, personalment m’han arribat de
Formentera o d’altres laboratoris, i sempre es trasllada a la
Direcció General d’Acreditació i les inspectores revisen la
situació, són els mateixos inspectors que acrediten els centres
sanitaris. 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Consellera. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Bona. 

EL SR. BONA I CASAS: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per tota la informació i
explicacions que ens aporta i per sempre estar disposades vostè
i el seu equip a venir a aquesta comissió. 

Una compareixença la d’avui provocada per la conjunció
aquestes darreres setmanes de dos fets que incideixen en la
pressió assistencial, com són la pandèmia de la COVID-19 i la
temporada turística, dos termes que fins fa no gaire semblaven
absolutament contradictoris, de fet per a la majoria de regions
han estat efectivament un oxímoron i malauradament s’han
quedat únicament amb el primer. 

Balears, en canvi, és la comunitat que més redueix els
ERTO, l’aeroport de Palma és l’aeroport amb més vols del país
els caps de setmana, hem recuperat el 80% del trànsit del 2019
i la nostra comunitat lidera el creixement econòmic regional
enguany del país, i segons les previsions ho farà també de l’any
que ve, tot gràcies a la gestió d’aquest govern que ha sabut
preservar la salut i això ha permès instaurar confiança als
mercats emissors i ens ha dut una temporada turística que ha
superat totes les previsions. Però, és clar, això té les seves
contrapartides i un augment de la població flotant, com bé s’ha
dit aquí, du associat un increment en el consum de serveis com,
per exemple, l’atenció hospitalària, com bé ha explicat vostè,
Sra. Consellera. 

I de fet aquest govern ha sabut gestionar l’increment de
població millor que cap altre: per primera vegada ha davallat
el fracàs escolar en època de creixement econòmic; i, tot i que
queda molt per fer, s’afegeixen més de 1.000 habitatges al parc
públic; s’ha millorat el conveni col·lectiu d’hostaleria, i la Sra.
Consellera ens acaba d’explicar com han millorat les
condicions laborals dels professionals sanitaris i també com han
augmentat en nombre després de l’estat lamentable en el qual
van quedar els serveis públics d’aquestes illes amb el govern
del Partit Popular. 

Per tant, el fenomen de la població flotant no és un fet nou,
ja el coneixíem, el que sí és completament nou és la conjunció
d’una temporada turística intensa amb una alta incidència d’una
malaltia respiratòria. La nostra experiència prèvia amb el grip
era la d’un virus estacional que arribava amb la davallada de
temperatures i no l’havíem vist coincidir mai amb el nostre
augment de població a l’estiu, però el SARS-CoV-2 sembla
més resistent, això ho sabíem de l’estiu passat en què vam patir
una onada de COVID-19, però és que a l’estiu passat la
població no estava vacunada. 

Enguany, si miram el que ha passat amb el grip a l’hivern,
hem vist que administrar la vacuna antigripal als grups més
vulnerables i prendre mesures de distància, mans i mascareta,
ha estat suficient perquè la grip no ens visitàs, ni ganes que
torni. I a l’hivern el que vam tornar a tenir va ser COVID-19
perquè tampoc no estàvem vacunats. I aquest estiu l’havíem
començat amb la població més vulnerable vacunada de forma
massiva, tots veníem més entrenats de posar en pràctica les
mesures d’autoprotecció i podíem i crec que tots volíem ser
optimistes, si havíem aconseguit perdre la grip de vista a
l’hivern... però el virus ha anat infectant sectors de població
que fins ara no atacava, com és la població més jove. 

Com bé ha explicat vostè, Sra. Consellera, vam començar
amb un 80% de casos que eren de menors de 40 anys i, és clar,
a partir d’aquí el virus ha aconseguit infiltrar-se en altres
sectors de població i ha afectat pacients immunodeprimits, que
només aconseguirem protegir amb una immunitat de grup, i
també altres pacients que no s’havien volgut vacunar.

Hi ha una dada que crec que no s’ha dit avui aquí i crec que
és molt important ressaltar-la, és de dia 5 d’agost, amb un 26%
d’ocupació COVID a UCI, i no era el pic d’ocupació que ha dit
vostè Sra. Consellera, que va ser dia 13, però pràcticament, i la
dada és que el 75% dels ingressats a UCI a Balears en aquell
moment no estaven vacunats, i el 85%, no tenia la pauta
completa.

No sé si aconseguiré transmetre la importància d’aquestes
dades però almanco m’agradaria intentar-ho: que només hi hagi
un 25% de gent vacunada a UCI en un moment, dia 5 d’agost,
que un 75% de la població diana de les Balears ja havia rebut
almanco una dosi, és espectacular; 3 de cada 4 persones majors
de 12 anys en el carrer estaven vacunades, i a la UCI la
proporció no respectava per res la de la població general, a la
UCI només hi trobam 1 vacunat de cada 4. Això ens dona una
efectivitat pràcticament del 89% respecte d’evitar l’ingrés a
UCI amb una sola dosi, en condicions reals i variant Delta per
enmig, no és que les vacunes funcionin, és que són

 



1088 SALUT / Núm. 61 / 30 d'agost de 2021 

magnífiques. I és per això que la vacunació és un fet
diferencial.

La decisió de ser els primers en obrir la vacunació de 16 a
29 anys i de 12 a 16 anys és una decisió que tots els grups
polítics haurien d’aplaudir si fa falta amb les orelles, era la
decisió que s’havia de prendre en el moment que s’ha vist que
el virus afecta la població jove, i vostès l’han presa abans que
ningú; ha estat, és, de fet, encara una cursa entre un virus que
ha trobat via lliure en un sector de la població que fins ara
encara no havia explorat i, malgrat el virus ha anat molt ràpid,
un 2% dels joves entre 15 i 25 anys s’ha infectat aquestes
setmanes, se li han anat tancant portes ràpidament, no només la
dels joves, també la porta de les embarassades: davant de la
notícia de 6 ingressos i 1 avortament, s’ha fet una crida a la
vacunació, s’ha permès vacunar sense cita i s’han arribat a
vacunar 97 embarassades en un sol dia.

Tota aquesta capacitat de reacció del Govern s’ha vist
reflectida en la incidència. A cap ona de les anteriors que hem
viscut abans els contagis no havien davallat de forma tan ràpida
sense haver d’augmentar dràsticament les mesures
d’autoprotecció, el virus ja no troba espais per propagar-se i a
mesura que augmenta la població immunitzada.

I la vacunació aquest estiu no només ha tengut impacte en
la incidència sinó també en l’hospitalització. Malgrat ara hem
detectat un nombre de casos més elevat que a l’hivern
l’hospitalització ha estat menor. I tot això s’ha aconseguit amb
unes mesures molt menys restrictives que les que havíem
viscudes el darrer any i mig, gràcies a una població que ha
respost com cap altra al món a la crida de la vacunació:
Espanya és el tercer país de l’OCDE que té major percentatge
de població amb com a mínim una dosi administrada, just
darrere Portugal i Islàndia. I les Balears som la comunitat amb
el major percentatge de joves entre 12 i 19 anys amb dues dosis
i, per tant, la que millor preparada estarà per a l’inici del curs
escolar, és un fet a destacar perquè les dues conselleries, com
bé s’ha comentat aquí, treballen en total coordinació.

Per tant, creiem que queda molt clara la importància de la
vacunació per tal d’evitar la sobrecàrrega hospitalària. 

Des del Grup Parlamentari Socialista el que demanam és
que, si hi ha un vertader interès per part del Partit Popular en
què la situació dels hospitals i centres de salut de la nostra
comunitat millori, que aquest vagi més enllà de sol·licitar la
compareixença de la consellera i es col·labori amb el Govern
a fer crides a la vacunació, com s’ha fet per exemple des del
Grup Parlamentari Socialista.

Costa moltíssim, per exemple, trobar a xarxes socials
alguna fotografia d’algun representant del Partit Popular de
Balears vacunant-se o algun missatge encoratjant la vacunació.
Jo mateix vaig anar a vacunar-me a un centre de salut en haver
dinat i ho vaig publicitar a totes les xarxes animant tothom a fer
el mateix.

He de dir que no sé si amb un govern del Partit Popular
l’hauria trobat obert els horabaixes, i és que aquest és un
requisit indispensable perquè hi hagi gent a un centre sanitari:
que estigui obert. I veient la seva deriva a altres comunitats,

tampoc no sé si l’hagués trobat obert encara que hi hagués anat
el matí, segurament hauria acabat vacunant-me a una entitat
bancària, i esper que la seva intenció no sigui que també hi
haguem de passar per l’entitat bancària, si ens posam malalts. 

I respecte de les solucions que es poden plantejar més enllà
de la vacunació, si bé és cert que l’activitat a urgències ja se
sap que és variable i és difícil de preveure perquè sempre hi ha
dies puntuals que la pressió s’incrementa, el Govern ja ha
manifestat en diverses ocasions que de la mateixa manera que
a altres regions pateixen un problema de repte demogràfic, la
sobrepoblació que patim és també una qüestió que cal adreçar
en el canvi de sistema de finançament autonòmic, precisament
per poder dimensionar els nostres serveis de forma més adient.
Malgrat això, s’ha reduït la demora assistencial i és, o almanco
a mi em sembla absolutament increïble, que el partit que va
reduir el nombre de sanitaris d’aquesta comunitat reclami més
efectius al govern que precisament ha millorat les condicions
i incrementat el nombre de professionals sanitaris i soluciona,
per tant, els problemes d’aquesta comunitat, juntament amb
l’esforç encomiable dels professionals. 

Moltes gràcies. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Bona. Vostè ha fet ús de 8 minuts i 4 segons.
Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. Bona. Crec que és important i és cert que jo no
he fet massa..., no he fet cap al·legació en el discurs, però sí
que és molt important la quantitat de persones que han
recuperat la feina i com va la temporada turística, no?, però
sobretot la recuperació econòmica vol dir més feina i la gent fa
feina i per tant tots els altres hem d’ajudar.

De la mateixa manera diem que ara comença el curs escolar
i si necessitam encara tenir un poc més de cura i més seguretat,
l’objectiu prioritari és aquest inici de curs escolar. 

Moltes gràcies per les seves paraules. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors i senyores diputats, abans d’iniciar el segon torn
farem un breu recés de tres minuts.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Segon torn. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Durán, per un temps de 2 minuts i 49 segons.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Si no vaig equivocada em pens
que em queden uns quatre minuts, no és veritat? d’acord. Bé,
com que tenc poc temps intentaré anar al gra perquè tendríem
moltes coses per dir-li, Sra. Consellera.

Consider que vostè ens ha contestat poc a la intervenció que
he tengut i jo intentaré rebatre moltes de les afirmacions que
vostè ha fet. Vostè diu que no hem fet avui aquí cap proposta
a la seva compareixença. Nosaltres, el nostre grup parlamentari
fa les propostes on toca i com toca, és a dir, amb proposicions
de llei i amb proposicions no de llei, i si vostè avui mira el
Diario de Mallorca veurà que el Partit Popular és el partit que
ha fet més propostes en proposicions no de llei a aquest
parlament. Els qui no fan propostes precisament són els
diputats del PSOE, i n’hi ha prou que miri el Diari de Mallorca
avui. 

Quina pena, Sra. Consellera, que vostè hagi tirat de dades
de l’any 2013, nou anys enrere, vostè hauria de treure pit de la
seva gestió des de fa 6 anys i no ho ha fet, ha anat ben alerta.
Dic quina pena per totes aquelles persones a les quals han llevat
una intervenció, que fa deu mesos que esperen un especialista,
que han hagut d’esperar més de 10 hores a urgències, que han
hagut d’esperar dos dies a un passadís per poder tenir un llit.
Això no els soluciona que vostè vengui a aquí i parli de l’any
2013.

D’aquests contractes que vostè ha dit que han fet, quants
d’aquests contractes són fixos, perquè vostès moltes vegades
parlen de contractació de personal i parlen de nombre de
contractes?

Vostè deia que nosaltres li denunciam en negatiu, i vostè...,
a mi no m’ha agradat gens que vostè digués que els sindicats
que a vostè li sap greu que es queixen d’una saturació d’un dia.
No, miri, n’hi ha prou que culli els diaris, vostè veurà que la
primera notícia, de les primeres notícies que surten el dia 30 de
juliol, una nota de premsa conjunta que fan els sindicats
SIMEBAL, SATSE, USAE, CSIF, Comissions Obreres, UGT,
STEI i FESP, es dirigeixen al gerent de Son Espases, a Atenció
Primària i també al director de l’ib-salut, al Sr. Juli Fuster, aquí
present, i el que criticaven era una pèssima gestió a Son
Espases i a primària. 

Nosaltres no hem parlat de saturació, qui parla de saturació
són tots els sindicats que han parlat de saturació, com per
exemple SAE, el Sindicat d’Auxiliars d’Infermeria, que critica
que s’ingressin pacients a planta sense confirmar que siguin
negatius. I ells sí parlen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, hauria d’anar... ah!, no, ah!, no ho havia entès.
Perdoni.

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Havia passat molt aviat. D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï.

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Em pot dir que em queda encara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Moltes gràcies. D’acord. Seguim. Ells sí parlen de
saturació: “la saturación está convirtiendo Son Espases en un
hospital de campaña”. Ells deien això, no ho hem dit nosaltres,
ho han dit ells. 

Vostè diu: menteixen. No, si menteixen, menteixen els
sindicats, i li ho repetesc, no és una nota de premsa d’un dia, hi
ha notes de premsa de juliol, de 30 de juliol, 7 d’agost, 9
d’agost, 10 d’agost, 13 d’agost, 12 agost, 19 d’agost, 17
d’agost, 20 d’agost, per tant, és tot el temps que hi ha hagut
aquesta saturació. Fins i tot avui el Diario de Menorca diu que
hi ha saturació a urgències, i li podria llegir la portada d’avui
del Diario de Menorca, que diu que esperen més de vuit i deu
hores per ser atesos i que en un dia atenen més de 120
persones. 

Jo li he dit que estava amagada perquè, escolti’m, una
compareixença demanada dia 11 d’agost que comparegui dia
30, és que sempre (...) al màxim perquè qui dia passa anys
empeny. 

Hi ha hagut o no hi ha hagut saturació a la UCI? Hi ha
hagut o no saturació a Son Espases? Hi ha hagut o no hi hagut
saturació a Atenció Primària? Falten o no falten infermeres?
Falta o no falta personal sanitari a Eivissa, Sra. Consellera?
Vostè utilitza les dades com vol perquè vostè parla que ara
tenen 20.000 persones contractades o 20.000 contractes, que no
ens queda clar, però quan l’any 2016 teníem 13.116 contractes
fixos, segons les dades del ministeri a Balears, vàrem baixar
1.240 sanitaris perquè a l’any 2019 en vàrem tenir 11.876. No
ho dic jo, ho diu el Ministeri de Sanitat. Per tant, vostès en el
temps de màxim auge econòmic a les Illes Balears varen baixar,
varen retallar, varen reduir 1.240 sanitaris a aquesta comunitat
autònoma. 

Per tant, vostè diu: actitud constructiva. Nosaltres actitud
constructiva la tenim, fem propostes en positiu; diem: escoltin,
vostès tenen ara per davant una vacunació, que, per cert, Sr.
Carlos Bona, jo mateixa he posat una fotografia a la meva
piulada, ho ha fet també la presidenta del Partit Popular de
Balears, la Sra. Margalida Prohens, estam d’acord que la gent
s’ha de vacunar, faltaria més, però si tenien per davant la
vacunació haguessin pogut vacunar veterinaris, haguessin pogut
vacunar dentistes, haguessin pogut vacunar primer de tot, fa sis
mesos que li vàrem proposar que deixassin vacunar a les
empreses i es varen negar en un principi, i haguessin pogut
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llevar una càrrega de feina important que tenien les infermeres.
Què ha de fer? Perquè vostè ha arribat un moment que ha
perdut els papers. Em diu -perdoni, li dic amb tot el respecte-,
i què hem de fer, què he de fer més? Digui’m, què he de fer
més, doni’m solucions! He apuntat textualment el que vostè ha
dit. 

Escolti, vostè és la consellera, vostè té les eines, vostè té els
mitjans i vostè és qui ha de donar solucions. Què ha de fer?
Planificar i organitzar, això és el que ha de fer, no només li ho
diem nosaltres, li ho diu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, Sra. Durán, acabi perquè el seu temps ja ha exhaurit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

D’acord. Doncs, només dir que..., només per acabar dir que
treure pit quan just ahir ens varen treure de zona de risc
Alemanya i Anglaterra, treure pit d’una temporada turística que
ha anat bé, primer de tot, perquè tenim un tresor que són les
Balears, però, segon, gràcies al nivell de vacunació
d’Alemanya i Anglaterra, si Alemanya i Anglaterra no
haguessin tengut el nivell de vacunació que tenen estant en
zona de risc pel nombre de contagis a les Illes Balears
haguéssim tengut una molt mala temporada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:    

Gràcies. Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Crec que no es tracta de treure pit o no,
Sra. Diputada, crec que es tracta de donar les dades reals del
que passa i de les persones que s’han contractat, de l’activitat
que hi ha hagut, el per què hi ha hagut un increment d’activitat
i per què hi hagut moments de molta tensió als hospitals, i n’hi
ha haguda, li ho puc assegurar.

Ara bé, hi ha titulars negatius als diaris? Sí, també n’hi ha
de positius. Jo el que li dic, o sigui, al mateix diari on veu
aquests titulars en trobarà de positius també que fan referència
a la feina feta de gestió per part de Salut o per part del Servei
de Salut en benefici sempre de la població.

Vostè em diu: quants són fixos? Des de quan a
l’administració podem fer contractes fixos? Però miri, ara a
l’octubre s’incorporaran 1.000 i busques de persones fixes.
Quantes oposicions va fer el Partit Popular?

És que a mi..., és clar, em diuen, treu..., no, és que és la
primera vegada que ho faig en sis anys, eh!, treure notícies del
2013, la primera vegada que ho faig, perquè ja sé que vostè em
treurà totes les notícies en negatiu d’avui, d’aquests dies, i és
una forma ridícula, des del meu punt de vista, de contestar, la
meva, eh!, la meva mostrant-li aquestes notícies. Però és el que
li dic, el mateix director del Diari de Menorca, que no és que

sigui precisament d’esquerres, el mateix director del Diari de
Menorca al seu editorial d’avui diu: “situació que es repeteix
any rere any”, que a l’estiu hi hagi dies on hi hagi més activitat
a les urgències perquè depèn de la quantitat de població flotant
que tenim, i això també ho hem explicat, és a dir que no és nou.
És el que he volgut dir.

I jo, després, ja li dic, crec que hem parlat de tot: de
l’activitat, dels professionals que hem tengut de més i dels que
han pogut faltar a un moment determinat i com la resta s’han
carregat de feina. Ara sí, s’ha compensat aquesta feina, no
faltava més, però a altres moments no es feia també. I jo l’únic
que vull és posar en evidència els models de gestió i que
cadascú pugui defensar el que defensa i que aquest govern
defensa els serveis públics doncs és una realitat, no d’ara, sinó
des del 2015.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Martín, per un màxim de 5 minuts i 58 segons.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En relació amb les PCR, que s’ha
comentat abans per part d’altres portaveus, comentar que s’ha
d’agrair molt l’esforç que s’ha fet pel personal de laboratori de
tots els centres sanitaris, ha augmentat molt la seva càrrega de
feina, s’han reforçat, però és cert que fan una gran tasca i no els
havíem anomenat amb anterioritat per part del meu grup. 

Aquí no es tracta de fer enginyeria de llenguatge, si és
saturació, si és col·lapse, cadascun d’aquests termes té en
compte tota una sèrie de variables i d’ítems per poder-se dir,
però jo en cap cas no he dit que hi hagués hagut col·lapse, a la
meva primera intervenció, he dit que hi havia gent que
utilitzava aquest tipus de termes i aquestes declaracions per fer
màrqueting d’altres tipus de sanitat; jo no he dit, en cap cas,
que s’hagués dit ni per part de la consellera ni per part del meu
grup polític que hi hagués hagut col·lapse. Però evidentment
quan hi ha problemes de saturació s’han d’aplicar mesures,
mesures per solucionar la situació, tant el reforç de personal,
imprescindible a les àrees d’urgències, perquè és cert que
durant tota la pandèmia han sofert una sobrecàrrega de feina
molt important a tots els centres sanitaris de les nostres illes i
també, sense culpar els usuaris, també fer campanyes de
conscienciació d’utilització correcta de tots els serveis, però
sempre sense donar la culpa als usuaris.

Si hi ha un centre de salut que té una llista d’espera per ser
atesos per metges o per infermeres elevada, evidentment la
gent, perquè no pot esperar per la seva situació de salut, acudirà
a urgències, i això ajudarà que hi hagi una saturació major del
sistema. 

En aquest sentit, consellera, nosaltres pensam que seria molt
important reprendre aquest tipus de campanyes que es feien fa
uns anys i que evidentment ara amb la pandèmia doncs s’han
prioritzat altres tipus de situacions, però és molt important que
es puguin reprendre aquestes campanyes d’utilització de com
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anar, què es trobaran als PAC i quin tipus d’atenció, perquè
realment hi ha una molt bona adequació d’aquest tipus de
serveis i es poden resoldre moltíssimes coses que no farien
embós dins les urgències sanitàries. Llavors aquesta seria una
de les propostes que nosaltres li faríem. 

Dins els Acords de Bellver nosaltres vàrem pactar
l’augment de les infermeres i també la disminució o..., perdó,
l’augment del temps d’atenció a Atenció Primària. Si afrontam
una possible tercera dosi no de tota la població, però sí de
grups vulnerables, si tenim l’atenció a crònics és imprescindible
reforçar Atenció Primària i serà imprescindible contractar més
infermeres, sí o sí, falten infermeres a la nostra comunitat
autònoma. Sé que vostè n’és conscient, el nostre grup n’és
conscient i hem de fer un esforç i aplicar mesures per poder-ne
tenir.

I evidentment hi ha una línia vermella, la vacunació la fan
infermeres, i punt, i això és una línia vermella per a la nostra
formació política, evidentment. Posar una vacuna no implica
posar una injecció, s’ha de saber què es fa, com es fa, per què,
de quina manera i com s’ha d’actuar en cas que hi hagi
qualsevol tipus de complicació o problema amb aquella
persona. Les infermeres són els professionals qualificats que
han de fer aquesta feina a la nostra comunitat autònoma i arreu
de l’Estat, i no hi ha altra opció.

I aquí vull reivindicar aquest col·lectiu el qual dóna el
millor de sí, i si tenim les xifres de vacunació que tenim i la
cobertura poblacional que tenim en aquests moments és perquè
les infermeres ho han fet, s’han esforçat a totes les Illes, a totes,
començant per una i acabant per l’altra, totes, a totes les Illes.
I les infermeres tenen un rol cabdal en la promoció de la salut,
en l’atenció, en la prevenció de seqüeles i en l’acompanyament
fins a la mort, a totes les etapes vitals.

I crec que hem de rompre una llança a favor d’aquest
col·lectiu que és fonamental dins la nostra sanitat. Hi ha altres
professionals? Evidentment que sí, però sentir dir que la
vacunació la poden fer altres col·lectius, em sap molt de greu,
però aquesta intervenció l’havia de fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Sí, estic d’acord evidentment amb tot el que ha plantejat i
també crec que hem de reprendre, com ja hem començat a fer,
l’estratègia d’Atenció Primària de millora, d’enfortiment dels
serveis d’Atenció Primària a l’Estat, a tot l’Estat, i a aquesta
comunitat autònoma seguirem perquè hi hem participat
moltíssim els professionals de primària i sabem cap on anam i
cap on hem d’anar i hem de posar els mitjans necessaris.
Totalment d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, presidenta. Consellera, jo li he demanat quin era el
perfil d’usuari que acudia a les urgències hospitalàries i li he fet
amb una proposta retòrica, evidentment quin pla té per
conscienciar la gent i quin itinerari seguien per haver d’anar
allà, per evitar 8 hores, com denuncien alguns, o pel fet de no
saturar les urgències per aquest motiu. Veig que la diputada li
ha plantejat, ja em va bé, ja em va bé, però jo li he demanat
perquè he centrat la meva intervenció en l’objecte de la
compareixença.

Per una altra banda, vostè ens ho ha reiterat, i ho diu de
vegades en general, per tant, em don per al·ludit com a grup de
l’oposició, que no manifestam els èxits, per dir-ho d’una
manera. Home, consellera, nosaltres tenim una tasca de control
del Govern i tenim 15 minuts i jo li he plantejat coses aquí que
no li he plantejat a les preguntes que li he fet, envers la tercera
dosi, quin era el moment, què li diria el ministeri sobre aquest
tema, quins col·lectius serien prioritaris, però no és objecte de
la compareixença, però li he fet i esper també aquestes
respostes.

Vostè, per altra banda, sap que hi ha una oportunitat en
tramitació pressupostària i que hi ha una oportunitat també en
proposicions no de llei que han estat objecte de debat a aquesta
comissió, això són propostes proactives des del nostre grup
parlamentari, vostè les coneix. No surten? Les reiteram, si
podem cercam consens, però propostes en positiu sí que les
hem fetes. I suport pressupostari crec que ha estat un grup que
ho ha fet, llavors vostès han dit que era suficient el pressupost
-d’acord-, el control posterior a l’execució pressupostària quan
nosaltres entenem que no ho ha estat i que no han estat les
mesures que nosaltres trobàvem prioritàries o urgents per evitar
segons quins tipus de situacions. 

Sra. Martín, si no ha dit vostè col·lapse, jo llegiré el Diari
de Sessions, jo ho reiteraré a la propera comissió i reiteraré les
al·lusions que he fet, però m’ha donat la sensació que vostè
parlava de col·lapse, i m’ha sorprès, per això ho he dit, m’ha
sorprès. Res més, ho ha negat la consellera que no n’hi ha
hagut, ja ens val, ja ens val com a resposta.

També li demanam una cosa que és preocupant, consellera,
i és de la situació d’esgotament que té el personal, si vostè creu
suficient la resposta de suport psicològic que es dóna des de les
unitats creades, atès que hi ha una incidència important a la
cinquena ona, si és proactiva i si és continua, perquè se suposa
que per a la seva salut mental d’estrès, d’angoixa, de quadres
tal vegada prou greus, si és suficient la resposta que dóna el
Servei de Salut a aquest personal sanitari.

També voldria saber, crec que és important perquè és una
preocupació d’aquesta comissió des de l’inici de la legislatura,
si s’han donat casos en la situació de major tensió, per dir-ho
d’una manera també presencial de pacients i d’acompanyament
de pacients, si s’ha produït major nombre d’agressions al
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personal sanitari a tots els àmbits, no només física, si s’ha
produït i si vostè té constància d’aquesta situació.

Miri, nosaltres creiem que hi ha d’haver més contractació
de personal i vagi vostè a cercar-lo on pertoqui, li donarem
suport, sigui personal jubilat o no sigui personal en situació de
jubilació, per què? Perquè no és una qüestió d’urgències
hospitalàries, no és una qüestió només de la -ja acab,
presidenta, si em dóna deu segons per concloure...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sí, perquè ha exhaurit el seu temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

...-, i és que hi ha una tensió també a Atenció Primària que és
important, i quan un no troba la seva resposta se’n va a
urgències. Però també hi ha llistes d’espera que s’han trobades
ajornades, tornades a activar. La gent, la seva referència és
urgències, siguin allà on siguin, si vostè tengués les urgències
en lloc d’un hospital a un altre lloc anirien allà on posi
urgències. I en això és el que nosaltres entenem que hi ha
d’haver una programació i una previsió major que la que hi ha
hagut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies. Miri, és que em demana de vegades..., algunes
preguntes són tremendament concretes, el perfil del pacient
d’urgències jo el que he pogut explicar fins on sé és el perfil
que hi ha molts d’accidents de trànsit, per exemple, o sigui,
això sí que és una constatació dels trasllats que fan des del 061.
Que hi ha hagut més patologia en general, hi ha hagut més
infarts, hi ha hagut més ictus, hi ha hagut..., que li dic que són
trasllats del 061 que són persones que s’han traslladat com a
urgències greus. 

Perquè després el perfil de les persones que van a urgències
aproximadament és el mateix, o sigui, pot ser qui té mal a un
ronyó o qui s’ha torçat un peu que aquestes persones haurien
d’anar al centre de salut, que hi van també, és a dir, les
urgències dels centres de salut també han augmentat de manera
molt important. 

Els col·lectius prioritaris per a la tercera dosi, ja li dic, està
pendent d’autorització de l’EMA aquests dies, i jo pens que
anirà cap a població immunodeprimida, persones que tenen un
risc, major risc perquè estan immunodeprimides, en general
malalties greus que causen aquesta immunosupressió, o
tractaments tipus trasplantaments en què també un pren
immunosupressors per a precisament no fer un rebuig de
l’òrgan trasplantat. És el que es parla, però està pendent
d’autorització de l’EMA abans de poder posar aquesta dosi.

Després, el pressupost és finit. O sigui, sempre dic que a mi
m’agradaria molt que ens donassin un pressupost que pogués
estalviar, que a final d’any poguéssim estalviar. Crec que
qualsevol dels qui som aquí que duim molts d’anys gestionant
pressupost públics i ens donen un pressupost que permeti
estalvi. Però no és el que succeeix habitualment, perquè les
necessitats són moltes, són moltes, i també he dit, i ho he dit
públicament, si nosaltres tenguéssim el pressupost que té
Navarra o que té el País Basc per habitant, nosaltres
estalviaríem, però no tenim aquest pressupost. Llavors, bé,
doncs és una comunitat que és cert que té la pressupostació des
de l’inici, doncs, no és un pressupost molt generós. 

També crec que s’ha de posar en valor tot l’esforç que fa el
Govern d’Espanya amb tots els plans, tant real amb tot el que
suposa fons europeus, tot el que suposa ajudes als empresaris
o als treballadors que han tengut problemes durant tot aquest
any i mig de pandèmia o any i vuit mesos ja que es dóna suport;
ara, mai no es dóna el suficient suport ni mai tenim el
pressupost suficient per poder arreglar totes les mancances que
hi pugui haver. El que passa és que amb el pressupost que
tenim hem de fer una sèrie de..., hem d’atendre una sèrie de
prioritats.

Estic d’acord amb els temes de salut mental. Crec que per
a nosaltres ara tenim temes prioritaris i la salut mental és d’un
ells, tant en ampliació de professionals com en cartera de
serveis, és importantíssim per a tota la població.

I després per al personal sanitari, és que de vegades també
ens costa més, o crec que li costa més al personal sanitari
demanar ajuda en determinades situacions, i hem tengut aquest
personal de suport d’atenció psicològica, però no se n’ha fet ús,
no s’ha fet molt d’ús, pens que se n’haurien pogut beneficiar
més professionals, però no ha estat així. 

I el major nombre d’agressions, que crec que sí que hi ha un
major nombre d’agressions, doncs, forma part de..., crec que és
un reflex de la crispació social que hi pugui haver en un
moment de tensió, i evidentment, tolerància zero a totes
aquestes situacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Correspondria el torn al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, però no hi són. Per tant, passam al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Consejera, usted me ha dicho que cree
que a mí no me importa la sanidad pública, o a nosotros, a
VOX no nos importa la sanidad pública porque hemos votado
que no a la reforma y ampliación del Hospital de Manacor,
pero es que eso no es cierto, eso es falso; nosotros hemos
votado en contra de la exención al límite de gasto plurianual,
que es muy diferente. Cierren ustedes IB3, cierren ustedes la
Dirección de Política de Soberanía Alimentaria, cierren ustedes
tantos y tantos chiringuitos y tantas cosas que no sirven para
nada y podrán hacer un hospital cada año sin necesidad de
comprometer los presupuestos de la comunidad autónoma para
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dentro de cinco años, que es lo que han conseguido ustedes con
ese acuerdo.

No me ha contestado tampoco sobre cuál es la postura del
Ministerio de Administraciones Públicas sobre el método de
contratación que han adoptado ustedes al margen de la
Constitución y de las leyes, que hemos sabido de pasada, por
una noticia muy escueta en los medios de comunicación, que
hay esa negociación entre el Estado y la comunidad autónoma
para ver cómo solucionan este problema que han generado
ustedes creando normativa en contra de la Constitución
Española. Me gustaría saber en qué fase está esta negociación
y cuál es la postura del Estado.

Y tampoco he escuchado en toda su comparecencia, y es
muy curioso porque es precisamente el motivo de esta
comparecencia, cómo explica que si la saturación de los
servicios de salud es algo que viene ocurriendo cada verano
desde hace décadas, según usted misma acaba de manifestar,
bueno, pues ustedes no hayan adoptado medidas para
solucionarlo, y más en los tiempos de pandemia que estamos
viviendo donde la sanidad pública debería ser más prioritaria
que nunca.

Estas tres cosas son más o menos lo que me conformaría
con obtener alguna respuesta y nada más por mi parte.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Bueno, pues tenemos una ley en la que
planteamos la posibilidad de la vacunación obligatoria a
determinados colectivos y la negociación es con el Gobierno de
España para redactarlo de tal forma que ellos interpretan que
no vulnere las competencias del Estado, o sea, ellos lo que
argumentan es que hay unas competencias que son estatales y
otras que son de administración autonómica y con nuestra
redacción entendía el Gobierno de España que podíamos entrar
en conflicto competencial. Nada más.

Después me dice que cómo los solventamos los incrementos
de actividad. Es algo que sucederá, o sea, yo ahora ya le digo,
se lo digo ahora, probablemente si hay gripe este año, si la
gripe nos afecta y hay gripe, el año pasado no hubo, pero hay
gripe este año, habrá días en los que en las urgencias habrá de
repente un día pues que hoy en el Mateu Orfila si hay 100
urgencias pues habrá 120, pasará. ¿Cómo lo hacemos? Pues
reforzando los servicios, porque si hemos contratado 3.639
personas es precisamente para reforzar los servicios.

Ahora, como le he dicho antes, es totalmente imprevisible
que un ferry choque contra una isla y que tengan que
desplazarse cuatro ambulancias o cinco más profesionales del
cero. Pues en esos momentos se tiene que hacer frente con los
recursos disponibles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement agrair de bell nou a la
consellera la seva presència al dia d’avui, ja parlarem durant
aquest període de sessions i els propers pel que fa a la gestió
que faci la conselleria.

Simplement quedar-me amb una informació que ha donat,
que el 70% de la població vacunada no és suficient. I vull fer
de bell nou una crida per part del Grup Parlamentari El Pi a la
població, que es vacuni, perquè de moment és l’única garantia
que tenim de poder tirar endavant, tant des del punt de vista de
la salut com des del punt de vista emocional i també econòmic.

Gràcies a vostè i a tot l’equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

No en farà ús la consellera. Per tant, passam al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, és que volia fer
una petita reflexió que m’havia oblidat de fer abans.

Aquí s’ha parlat molt avui del sistema públic sanitari, s’han
fet grans asseveracions, jo el que crec és que si realment, si
realment creiem en aquest sistema sanitari públic de veritat el
que hem de fer és, legislatura rera legislatura, governi qui
governi, seguir augmentant el pressupost, seguir millorant les
condicions dels treballadors, seguir contractant gent, i així
demostrarem que realment creiem en el sistema sanitari públic,
perquè si no el que fem és una altra cosa, és criticar per criticar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb el Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per acabar, des del Grup
Parlamentari Socialista, tal com hem posat de manifest al llarg
de tota la nostra intervenció, volem també fer una crida a la
vacunació de tota la població que encara no s’ha vacunat, és
molt senzill, és deixar clar que no vacunar-se no és una opció
política, no és una opció vàlida per anar contra cap govern
perquè simplement és una opció que condueix anar en contra
de tots, ha quedat demostrat que és la mesura que més impacte
té per pal·liar els efectes de la COVID-19 i, per sort, ens
permet recuperar moltes coses que havíem perdut aquest darrer
any i mig, i podem, gràcies a elles, començar a aprendre a
conviure amb el virus. I si seguim augmentant el percentatge de
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població immunitzada, tot i que ja és molt elevat no és
suficient, podrem recuperar també la normalitat hospitalària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputats i diputades.
Poden estar ben segurs que prenem nota de totes les opinions,
consideracions i si podem ser més clars, més transparents i
estar més a disposició, doncs, així ho farem tant jo com el meu
equip.

Moltíssimes gràcies i ànims.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència de la Sra. Patrícia Gómez i Picard, consellera de
Salut i Consum, i a tots els seus acompanyants.

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