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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença RGE núm. 2773/22, a iniciativa pròpia
(article 192.1) de la consellera de Salut i Consum, per
informar sobre el Pla d’Atenció Primària, el canvi de model
amb referència a la salut mental i l’Eina Salut.

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la
compareixença de la Sra. Patricia Gómez i Picard, consellera
de Salut i Consum, sol·licitada a iniciativa pròpia, d'acord amb
l'article 192.1 del Reglament, amb RGE núm. 2773/22, per
informar sobre el Pla de d'Atenció Primària, el canvi de model
amb referència a la salut mental i l'EinaSalut.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada de la Sra. Maria
Antònia Font i Oliver, directora general de Salut Pública; del
Sr. Juli Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut;
del Sr. Oriol Lafau i Marchena, coordinador autonòmic de
Salut mental de les Illes Balears -entenc que tal vegada és a
baix, a sala..., no?, no ha pogut assistir-; del Sr. Pedro Macías
i Rodríguez, cap de Gabinet de la conselleria; de la Sra. Núria
Togores i Fernández, cap de Premsa de la conselleria; del Sr.
Enaitz Iñán i Cladera, assessor del Gabinet; i de la Sra. Miriam
Muñoz i Resta, assessora parlamentària. 

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer la seva
exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.

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

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda, diputats i diputades.
Ens trobam, una vegada més, i agraesc aquesta oportunitat de
poder parlar de tres àrees fonamentals per a la Conselleria de
Salut i pensam que per a tots els ciutadans de les Illes Balears,
com són l'Atenció Primària, la salut mental i la promoció de la
salut, mitjançant la plataforma EinaSalut, que explicarem un
poc, i per això també hem demanat l'ordinador, per fer-ho un
poc més interactiu.

La veritat és que per a nosaltres són tres àrees que
conformen la part d'un model que es basa en la salut de les
persones, en donar resposta a les necessitats de les persones, a
la vegada que continuam gestionant la pandèmia. El nostre
objectiu continua essent -quant a la pandèmia- mantenir la taxa
de letalitat més baixa de tot l'Estat, protegir la salut de les
persones i contribuir, com no pot ser d'una altra manera, al
menor impacte possible, econòmic i social.

També és evident que en aquest temps hem continuat amb
la gestió de les llistes d'espera, amb la intenció de cursar-les
però avui centraré l’exposició en els tres temes que els he
comentat abans.

Pel que fa al Pla estratègic d'Atenció Primària, nosaltres
solem dir que no és la porta d'entrada, sinó que és la casa del
pacient, és on es resolen el 90% de problemes de salut de la

població i, per tant, per aquest motiu necessitam tenir una
Atenció Primària forta, i això és un objectiu des del 2015, s'ha
pogut anar reforçant, i en aquests moments hi ha una inversió
al voltant de 500 milions d'euros, el programa pressupostari
més elevat de tota la comunitat autònoma, i ja representa el
24% del percentatge del pressupost del Servei de Salut per a
enguany.

Durant la pandèmia hem après moltes lliçons, però una de
les més clares és que l'Atenció Primària ha estat un autèntic
mur de contenció i els seus professionals un dic enfront la
pandèmia. Vàrem començar amb els circuits diferenciats, en
posar les UVAC a disposició dels pacients per atendre a
domicili, ho vàrem fer també amb la vacunació -tenim, tots la
imatge de les infermeres entrant amb la gelera a les cases de les
persones, que hi anaven caminant perquè, al principi, doncs era
la recomanació-, jo crec que no s’ha deixat ningú enrera i que
s'ha donat una qualitat assistencial i també jo crec que els
professionals també han demostrat una humanització, que els
caracteritza.

Crec que no som conscients de quantes vides han salvat els
professionals d'Atenció Primària durant la pandèmia i, per tant,
per això no tendré mai paraules suficients d’agraïment.

Però passada aquesta fase, molt més dura, de molt més
impacte, idò ara tenim l'obligació, com deia, de donar resposta
a les necessitats de salut de la població, i el ministeri va
presentar a l'any 2021 ja, un pla d'Atenció Primària, fruit de...
l’elaboració va ser del ministeri, amb la participació de totes les
comunitats autònomes, i a partir d'aquí vàrem publicar el nostre
Pla estratègic 2022-026, que tenen a disposició de la plana web
de l'ib-salut, a l'apartat de professionals.

S'estructura en 6 línies: garantir la sostenibilitat i la
solvència; aconseguir que l'Atenció Primària tengui l’autèntic
paper de centralitat en l'atenció dels ciutadans; orientar els
serveis als ciutadans i a la comunitat; prestar una atenció
integral i de qualitat que aporti valor a la salut de la comunitat;
avançar en la transformació digital de l'Atenció Primària -això
és fonamental, també-; i impulsar al desenvolupament
professional, la recerca i la innovació. Aquests aspectes,
aquestes grans línies, ens permeten avançar cap a una nova
manera de fer feina en xarxa, una major participació de la
població, major participació també dels professionals i dels
ciutadans en la presa de decisions.

Això seria un poc les línies generals, que ja dic que estan
especificades al Pla penjat i a disposició, però sí que és cert que
per concretar-ho en fets més concrets de recursos humans i
d’infraestructures, hi ha un pla per a cada una de les de les Illes.

A Mallorca s'invertiran 47,7 milions d'euros en els propers
quatre anys, i les majors partides, evidentment, són dedicades
a consolidar i a incrementar la plantilla de recursos humans,
invertir en la reforma i creació de nous centres i unitats
bàsiques.

A l'apartat de recursos humans, l'increment de plantilla
estructural són 150 professionals, que es varen contractar per
necessitats de la COVID i que s’incorporen a la plantilla. A la
vegada, es fa tot el procés d'estabilització de passar de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202773


SALUT / Núm. 85 / 25 de maig de 2022 1497

professionals eventuals a interins, i s’estabilitzaran a Primària
de Mallorca, 298, i després... -perdó-, aquests 298 són
oposicions. I després la consolidació de 406 places que sí són
els que passen d'eventuals a interins.

En resum, passam de 2.890 llocs de feina de totes les
categories que teníem a Atenció Primària a l'any 2015 a 3.806
a finals del 2021, això és un increment de més de 900
treballadors, dels quals 788 són sanitaris, són només sanitaris.
I això vol dir també, a nivell global, un 35% més de plantilla
que teníem el 2015.

A l'apartat d'infraestructures, els projectes més avançats són
la licitació de les unitats bàsiques: les de Consell i Santa
Margalida ja s'han aprovat pel Consell de Govern, ara han anat
a fiscalització prèvia i podran treure’s els concursos aviat, en
unes setmanes. Ens quedaran les unitats bàsiques de Montuïri
i Sant Joan, que es treballa també amb els plecs del contracte. 

Els processos després que permetran la construcció de
centres de salut, com són Pollença, Artà, Son Ferriol o Bons
Aires, amb un pressupost..., amb un model de concessió, que
saben que això també ho hem explicat, és un contracte més
difícil, més dens, però també hi ha aquesta intenció. I després,
seguim treballant amb el Servei d'urgències de La Soledat a
Palma, els nous centres de salut de Pere Garau o Na Camel·la,
a Manacor, que seria el segon centre de salut, que ja saben que
duim molts d'anys, treballam amb l'ajuntament per a la cessió
del terreny; a la vegada quan tenguem aquesta cessió podrem
fer el projecte arquitectònic; a més de les unitats bàsiques de la
Colònia de Sant Jordi, de Son Ferrer i de Peguera; que en el cas
de Son Ferrer i de Peguera ja també hi ha solars a disposició.

Al mateix temps s'ampliaran i reformaran centres de salut
grans, com Son Serra, La Vileta a Palma, Martí Serra, Emili
Darder i Son Gotleu. I també les unitats bàsiques de
Portocolom, Pla de Na Tesa, Sant Llorenç, Bunyola i Arenal.

Això, pel que fa al Pla específic de Mallorca.

Ara, a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, els propers
quatre anys s'invertiran fins a 50 milions d'euros, dels quals una
part corresponen a Atenció Primària, també per estabilitzar
plantilles a les Pitiüses, són 42 places. I també a Atenció
Primària s'incorporaran 15 professionals sanitaris més, 9
metges i 6 infermeres. 

És evident que necessitam continuar treballant amb mesures
de captació i de fidelització per als professionals, com afavorir
que puguin gaudir de vacances fora del termini ordinari,
incrementar el pressupost en formació i així ens permet tenir
més residents; impulsar una campanya per captar professionals
a les universitats; també procuram facilitar un lloc de
residència, d'acollida als que vénen a reforçar l'estiu o de
manera temporal, saben que acabam de augmentar 14
habitacions més, en teníem 12, per tant, des del 2019 en teníem
12 i ara són 26; el 2017 en vàrem inaugurar 8, el 2019 12, i ara
26 tenim a disposició per als professionals i també per als
acompanyants dels pacients de Formentera o per als mateixos
pacients de Formentera, si ho necessiten. 

Des de l'obertura el 2017 han passat per la residència 150
professionals sanitaris de totes les categories.

A l'apartat d'infraestructures a Eivissa i Formentera en
Atenció Primària es reforçarà el centre de salut de Santa
Eulària, -es reformarà, perdó, és una reforma gran-, el centre de
salut d'Es Viver i la unitat bàsica de Puig d'En Valls. A més,
evidentment, en aquests grans plans hi ha millores en
infraestructures i millores tecnològiques de tota l'àrea de salut,
com poden ser diferents àrees de l'edifici J o gestió energètica
a diferents àmbits o una inversió de 600.000 euros a un segon
TAC d’alta resolució. 

Quant a l'àrea de salut de Menorca, comptarà amb una
inversió de 36 milions d'euros per a recursos humans i millores
dels equipaments sanitaris. Quant a Primària estabilitzarem 10
places: 2 d'infermeria, 1 de tècnic auxiliar de cures i 7
d’auxiliars administratius.

I quant a les infraestructures, les inversions més importants
són la reforma de Canal Salat de Ciutadella, les obres
d'ampliació i millora del centre de salut de Dalt Sant Joan a
Maó, reforma del centre de salut de Verge del Toro, per ubicar
bàsicament les urgències, reforma de la unitat bàsica d'Es
Mercadal, per ampliar la zona de rehabilitació, i un nou centre
de salut a Alaior.

Per a Atenció Primària, a més de totes aquestes inversions,
evidentment, és molt important engegar, que ja estan en marxa,
tots els projectes d'atenció a la cronicitat, continuam donant
suport a les residències; és a dir, hi ha professionals que
formen, que s'han incrementat places i formen part de la
plantilla, però també hi ha professionals encara prou dedicats
a la COVID, com és el cas dels equips que donen suport a les
residències. 

Per una altra banda, la proactivitat ha de ser una eina
fonamental per a l'atenció dels pacients crònics i els sistemes
d'informació que permetin mesurar els resultats i, sobretot
anticipar-se a les demandes. La gestió de la demanda també és
fonamental, una citació professionalitzada ens demostra que
permet derivar el professional més adient i no tan sols el metge.
D'aquesta manera, en aquests moments són cinc centres de salut
que estan en aquest projecte de pilotatge i veiem que la
demanda a aquests centres de salut es reparteix d'una manera
distinta fins ara, que és quan el pacient telefona i demana quasi
sempre pel metge.

Quant a les activitats comunitàries, com les rutes saludables
o els tallers per deixar de fumar o la Consulta Jove a les
escoles, s'han pogut reprendre i incrementar-ne la participació.

Fins aquí seria l'apartat de salut mental, ai!, perdó,
d'Atenció Primària.

Ara passaríem a salut mental. Són temes molt llargs i
segurament després tendrem ocasió de poder aprofundir un poc
més.

La salut mental també saben que és una línia estratègica, un
pla estratègic fonamental per a la Conselleria de Salut i
Consum, i també per a tot el Govern. És cert que ha assolit més
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protagonisme a conseqüència de la COVID, però ja des de l'any
2016, que no hi havia COVID, hi ha un pla que està fet, que
acaba enguany i que ja s'ha pogut avaluar una part
considerable, i els donaré algunes dades. Ara ja treballam en el
següent pla estratègic, que començarà a l'any 2022 fins a l'any
2029, i parlam ja no només de salut mental sinó també de
benestar emocional, i està fonamentat en l'estratègia del
ministeri que fa molt d’esment en l'atenció integral per part de
totes les entitats, administracions, etc. Hem de garantir el
projecte de vida d'aquestes persones en facilitar la detecció,
l'avaluació, la integració socioeducativa i també laboral de les
persones que ho pateixen. 

És per aquest motiu que la presidenta ha volgut liderar
aquest projecte, en el sentit de crear un comitè tècnic
interinstitucional, una oportunitat que ens donarà una visió
compartida, transversal, holística i global. Hi participen les
conselleries següents: Presidència, Funció Pública i Igualtat;
Hisenda i Relacions Exteriors; Model Econòmic, Turisme i
Treball, sobretot per la part de treball, que cada conselleria
evidentment és per a un àrea més concreta; Afers Socials, que
ha fet una feina magnífica des de fa molts d'anys sobretot quant
als habitatges, o sigui, tot el tema d'habitatge per a les persones
amb trastorn mental greu i integració; i la Conselleria
d'Educació i Formació Professional, amb Educació tenim un
projecte que es CoorEducaSalut, salut mental, i es treballa
també moltíssim amb ells. I com a darrera conselleria, amb
Fons Europeus, Universitat i Cultura, perquè hi ha molts de
projectes que pensam que es poden presentar a fons europeus,
o com a mínim tenir l'oportunitat de fer-ho.

A més, evidentment, hi ha tots els consells insulars, la
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIB,
l'Ajuntament de Palma, per la grandària, i entitats
publicoprivades, que són bàsicament entitats gestores de salut
mental.

Tots aquests professionals participen i actuen com a
portaveus de les seves institucions. Vull dir-los que ja s'han fet
tres reunions en aquest sentit, la participació és molt intensa, és
molt proactiva, crec que es fa una bona feina amb una visió
prou distinta de la que teníem fins ara. Hem de treballar tots en
la mateixa direcció.

I també m'agradaria fer una referència al Pla de prevenció
i actuació i abordatge de la conducta suïcida, perquè saben que
té especial rellevància, no només en aquests moments, sinó en
els darrers anys, però que, a més, són problemes que s'agreugen
amb el pas del temps. S'han incrementat els recursos de manera
important; volem sensibilitzar molt més la població, i per això
es va crear l'Observatori del Suïcidi, que consta aquest
observatori amb més de cinquanta institucions públiques i
entitats del tercer sector i l'objectiu fonamental és, evidentment,
la prevenció de la conducta suïcida, la detecció precoç i
l'abordatge a la població general i als col·lectius més
vulnerables, en particular. 

Llavors, es treballa en derivació de circuits més àgils i
potenciar recursos, posar més professionals, tractaments
especialitzats, reforçar la presència de les famílies amb les
persones en risc i s’afegeix un quart nivell dedicat a la
prevenció.

El document que els hem lliurat, que n’estam molt
orgullosos perquè és ver que en els darrers mesos, quan ha
disminuït un poc la incidència de la COVID, doncs es
publiquen ja molts de plans i molts de projectes que, bé, que es
treballen malgrat la pandèmia, doncs aquest document proposa
campanyes de sensibilització, potenciació de programes i
accions de promoció de la salut; proposa un telèfon de
seguiment, que saben que el ministeri va posar en marxa també;
atenció i suport a les persones en risc de suïcidi, hi ha molts de
professionals ja formats, fins i tot el 061 té professionals
experts en la matèria; periodistes per al tractament de la
informació sobre la conducta suïcida, i és destacat el pla
formatiu de tots els professionals.

No podem deixar de treballar contra l'estigma, un aspecte
que crec que va detallar perfectament el doctor Oriol Lafau a
la seva compareixença, per tant, no hi entraré en profunditat,
però sí que hem de continuar amb aquesta línia de feina. 

Quant a la formació, a les Illes Balears s'han format en
quatre anys més de 5.000 professionals de diferents àmbits:
sanitari, educatiu, social, emergències, cossos de seguretat, etc.

I voldria destacar algunes de les accions que ja han estat
avaluades i que sorgeixen del Pla de salut mental actual,
diguéssim, que acaba enguany; és clar, una de les coses més
importants va ser la creació de l'Oficina de Salut Mental que,
com saben, dirigeix o coordina el doctor Oriol Lafau, i la
reforma integral del parc sanitari de Bons Aires, una fita que és
determinant per lluitar contra l'estigma també de les persones
que allà s'hi troben, que ja no en volem dir Hospital Psiquiàtric
i que és un projecte de justícia per a pacients, per a
professionals i per a tota la ciutadania, perquè la reforma
integral d'aquest recinte suposa una inversió de 10 milions
d'euros; ja s'han remodelat íntegrament les unitats de Lluerna
i d'Alfàbia; s'ha climatitzat l'Hospital Psicogeriàtric.

I jo crec que una de les coses més importants és que en els
darrers sis anys, amb la col·laboració, evidentment, de la
Conselleria d’Afers Socials i els recursos socials també dels
consells, s'ha reduït un 40% les persones que estaven
ingressades més de sis mesos, hi havia persones que duien tota
la vida pràcticament allà i se'ls ha trobat un recurs més adient.
Aquesta és una fita molt important. 

També el projecte autonòmic de prevenció de la conducta
suïcida, amb un equip de detecció ràpida de la conducta
suïcida, multiprofessional, es diu APS, Atenció i Prevenció al 
Suïcidi. Després, hi ha un equip APS al 061, com els deia. A
més del protocol que els hem lliurat, també hi ha la posada en
marxa de Temps de Nins, que és un programa de prevenció
primària per a les famílies de pacients amb diagnòstic de
trastorn mental greu i els seus fills menors a càrrec, perquè els
infants entenguin que el seu pare o la seva mare o el seu tutor
té un trastorn mental greu i què vol dir i perquè ho entenguin. 

A continuació també s'han posat fins a 14 dispositius nous
en marxa, com l'equip de suport assertiu comunitari de Llevant
i de Menorca; la unitat de conductes addictives a l'illa de
Formentera, pioner per a nosaltres a tota la comunitat; l'entrada
en funcionament de l'hospital de dia de salut mental de Llevant;
la creació d'accés directe a recursos mitjançant interconsulta in
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situ al Patronat Joan XXIII, AMADIP, PRODIS, ASPACE,
Mater Misericordiae i Son Güells.

Quant a salut mental infantojuvenil, augment dels recursos
destinats a salut mental infantojuvenil amb tres professionals
més de psiquiatria, dos de psicologia clínica, dues infermeres
especialistes en salut mental i un treballador social. 

Quant a adults, la posada en marxa de la unitat
d'hospitalització, hospital de dia per a la patologia dual a l'illa
d'Eivissa, també el Parc Sanitari Bons Aires i la creació de les
unitats de salut mental de Son Servera, Felanitx, Muro,
Alcúdia, Sineu, Sa Pobla, Es Blanquer i Pollença. Tot això amb
un increment de professionals, que en suposen 62 més, una
inversió de 2,2 milions d'euros més cada any i un augment de
les ràtios per 100.000 habitants, que era, pensam, necessari i
continua essent necessari augmentar el nombre de
professionals. 

Seguim incrementant la unitat docent multiprofessional,
forma més residents també, i serem la quarta comunitat
autònoma a incorporar la figura del psicòleg clínic a Atenció
Primària. Fins aquí serien els temes de salut mental. 

Per acabar, i no menys important, els volíem explicar la
Plataforma d’EinaSalut, que crec que és més gràfic si ho fem
amb la pantalla perquè es pugui veure directament, però vull
dir-los que és un projecte que vàrem engegar amb moltíssima
il·lusió, la passada legislatura es va començar a parlar i en
aquesta legislatura s'ha aconseguit fer el contracte d'EinaSalut.
Aquesta plataforma és molt ambiciosa i és tant així que no hi
havia res en el món que hàgim estat capaços de trobar que
respongués al que consideràvem des del Departament de
Promoció de la Salut que era idoni. Hi ha projectes un poc
semblants a Regne Unit, però no exactament tan amples com
aquest.

Per tant, es va fer un procés de compra pública innovadora,
la meitat dels fons són fons FEDER, duem invertits més de mig
milió d'euros, i ara ens toca fer aquestes presentacions, que ja
s'han fet a alguns professionals, que pensàvem també abans de
difondre a tota la ciutadania que vostès tenguessin l'oportunitat
de veure-la, de consultar-la, d’interactuar i d’emprar-la i
ajudar-nos a la seva difusió. 

Llavors, a veure, -abans ho he obert..., devia ser l’altra, sol
passar. No, bé, ho torn a escriure. Aquesta seria la pàgina
principal d’EinaSalut, aquí explica què és EinaSalut, què és i
per a què serveix, però, bàsicament, per no estendre'm massa,
aquesta plataforma pretén interactuar amb els ciutadans,
determinats col·lectius com poden ser centres sanitaris,
educatius, escoles, instituts empreses, xarxes comunitàries,
determinats ajuntaments o..., determinats no, ajuntaments per
exemple o decisors polítics i tècnics ja a nivell institucional. És
per engegar un objectiu de l'Agenda 2030, de totes les
estratègies de promoció de la salut, que és la salut en totes les
polítiques i permet des d’una avaluació individual, que seria
aquesta part d'aquí, diu “EinaSalut per a la ciutadania”, i llavors
explica què es pot fer, per exemple, menjar millor, moure’t
més, deixar de fumar, beure menys, sentir-te millor t’ajuda.
Llavors, aquí hi ha un apartat, que és “vull millorar la meva
salut”, a l'apartat de ciutadania, qualsevol ciutadà, “vull saber

com estic”, o, per exemple, això, “vull saber com estic” per si
hi ha un qüestionari que s’emplena i es torba aproximadament
cinc minuts. “Vull estar millor”, per exemple, vull menjar
millor, vull fer més exercici, vull beure manco, etc. També hi
ha apartat de receptes.

I l’interessant és que tota la informació que aquí
s’emmagatzema ara les properes passes són que es pugui
interactuar amb aquesta informació. 

Després hi ha l'apartat de pacients i persones cuidadores,
saben que també tenim el projecte de pacient actiu, de pacients
cuidadors o pacients crònics. Llavors necessitàvem un espai, o
un lloc on es troben totes aquestes associacions. També tenim
un observatori de pacients, que tenim més de 150 entitats en
aquest observatori, i transmetem molta informació, a través de
diferents mitjans de comunicació amb els pacients i les entitats,
però aquí, si, per exemple, ja tenc una malaltia crònica, doncs
parla del pacient actiu, molt important, associacions de
pacients, informació sobre la meva malaltia, per exemple si
tenc diabetis què he de fer, etc. Això seria l'apartat de pacients. 

Després hi ha l'apartat de comunitats i, per exemple, salut
en un centre educatiu, tenim els centres educatius promotors de
la salut, no són tots els de les Illes Balears, treballam perquè
n'hi hagi de cada vegada més, i com et podem ajudar? Idò
t’explica què és un centre educatiu promotor de la salut, si
volen ser un centre educatiu promotor de la salut, etc. Però això
arriba a un nivell que, per exemple, un professor d'educació
física pot demanar als seus alumnes que emplenin determinats
qüestionaris, per exemple sobre la dieta que fan; aquests
qüestionaris, el professor podrà rebre de manera anònima, si a
la seva classe resulta que hi ha molts d'infants que no berenen
o que mengen brioixeria, o que no tenen hàbits saludables.
Llavors, s’ha anonimitzat, evidentment, però es pot saber i
s'arribarà a saber si s’empra per part de tota la ciutadania, si a
determinades barriades hi ha més gent fumadora o hi ha més
gent obesa, etc. Per tant, arribarà a donar moltíssima
informació. 

Això seria..., he posat l’exemple d'un centre educatiu, però
pot ser un barri o pot ser una empresa, perquè també tenim el
projecte d'empreses saludables, per això també hi ha la
Conselleria de Treball, i com millorar la salut de la teva
empresa, per tant, per als empresaris també és interessant i es
pot entrar i sempre hi ha professionals a disposició per poder
resoldre dubtes.

Com a darrer apartat, són quatre blocs molt grans, EinaSalut
per a les institucions, que és el que dèiem, per exemple, doncs
arribarà un moment, crec que haurem de valorar, quan es fa
habitatge, si aquell habitatge té en compte els conceptes de
salut, també, ja no dic una carretera, però mitjans de transport
o determinats projectes, i aquí explica un poc aquest projecte
de salut amb totes les polítiques, com pot avançar i com una
institució es pot convertir també en promotora de la salut.
Bàsicament, això és EinaSalut. 

A la borsa que els hem regalat hi ha un QR, que si es llegeix
el QR doncs ja entra directament, així ja el tenen, i els
convidam que hi entrin i que facin els qüestionaris que els
puguin interessar.
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Fins aquí aquests tres projectes, són projectes ambiciosos,
amplis en els que evidentment participen moltíssims
professionals, molts professionals que jo crec que hem d’agrair,
no deix de fer-ho, tots aquells professionals que, després de la
pandèmia, encara es dediquen..., són admirables perquè tenen
la voluntat de continuar amb tots aquests projectes, que han
sofert diferents alentiments en funció de l'àrea de treball, i que
desitgen posar tot això en marxa i fer-ho de la manera més
ràpida i, sobretot millor possible.

Som, ho volem dir, perquè creiem que és molt important, la
comunitat autònoma que té una major esperança de vida,
pensam que el sistema sanitari... no és que ho pensem, és que
l’evidencia demostra que el primer requisit per tenir una major
esperança de vida és tenir un sistema sanitari fort, un sistema
sanitari equitatiu i accessible per a tothom.

 Qued a la seva disposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa, es demana als portaveus, si
volen una suspensió de la sessió, o si podem continuar. Els
portaveus i les portaveus em diuen que sí, que podem
continuar.

Per tant, començaran pel Grup Parlamentari Popular, com
a primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Borrás.
Recordam que és una compareixença interactiva. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, bona tarda diputats, diputades.
Consellera, bona tarda, a tot el personal que l’acompanya, molt
bona tarda i molt benvinguts a aquesta sala. Moltes gràcies.

Bé, moltes gràcies per totes aquestes explicacions, que cada
una de les parts podria haver tengut una compareixença per si
mateixa, per com de llargues i importants són.

 Jo, en aquest moment l’únic que puc dir és que estic un poc
decebuda consellera, perquè li promet que esperava molt més,
esperava sobretot, començaré per Atenció Primària, ha fet un
relat del que ja sabem, dels recursos humans que ha posat, els
que posarà dels centres de salut, dels que hi havia, els centres
de salut que hem tengut moltes vegades i moltes vegades ho ha
dit en el ple, o ho ha dit aquí, ho va dir en els pressuposts, i no
hi ha cap altra novetat, i això m’ha decebut un poc, perquè
només ha parlat tres paraules de gestió de la demanda i dues
d’activitats comunitàries. I m’agradaria saber-ne un poc més,
perquè jo sí que m’he llegit i m’he estudiat un poc aquest Pla
estratègic d’Atenció Primària i l’he comparat un poquet amb la
moció que vàrem fer el mes de març, el Partit Popular, i crec
que si seguim punt per punt la moció que vàrem aprovar tots els
grups parlamentaris, crec que en trauríem com a més aguller.

La moció tenia 12 punts i crec que eren per implementar a
curt o mig termini i a mi el que m’estranya més d’aquest Pla
estratègic 22-26 és que és un pla que ens va encomanar el

ministeri, és un pla que teníem tres mesos per fer-lo i l’hem fet
un poquet tard i té 6 estratègies, 19 objectius, 82 accions i una
vintena de plans. Però el que em preocupa més de tots, és el Pla
d’implantació, el Pla d’implantació que encara no s’ha
començat a fer, amb la qual cosa això sí que preocupa, em
preocupa a mi, supòs que preocuparà els ciutadans quan ho
vegin, i molt més els professionals, perquè tots aquests plans
que diu aquest Pla estratègic, s’han d’implementar, i com
implementarem tots aquests plans si només tenim 5 minuts per
malalt i una demora mitjana d’una setmana i ara tenim fins i tot
demora per visites telefòniques?

Jo ahir li deia que a l’estiu haurien de tancar llits perquè no
hi havia infermeres. Els llits s’han tancat avui de matí, s’han
tancat 30 llits a Son Espases per falta d’infermeria. Tot això
què significa? Significa més malalts per a Atenció Primària,
més urgències, més pressió, més esgotament per a un personal
que ja està suficientment esgotat.

I també ens deia ahir que s'havien cobert totes les places de
residents, i és cert, totes les places s'han cobert, però de 25
residents que han acabat només n'han quedat 6 a Primària. Això
és molt preocupant, el per què n'han quedat 6 crec que ho hem
d'analitzar, què ha passat, per què no es queden, per què se’n
van a Urgències, per què se’n van a altres comunitats. Si no
analitzam això, no ho podem arreglar, ja en podem tenir 50, si
només en queda un 20%, anam malament. No tenim cap estudi
dels residents a tres i a cinc anys; diem: és atractiu, es queden,
però, bé, no hi ha cap estudi que ens digui als tres anys quants
n'han quedat, i als als cinc anys, tampoc. 

Crec que al Pla li falta concreció, li falten percentatges, no
hi ha números de gestió de personal, ni de què necessitam, ni -
com dèiem a la moció- quants fisioterapeutes, quantes comares,
quants podòlegs, quants dentistes, totes aquestes coses jo crec
que són importants, perquè el que necessitam ja -a més de
doblers, a més de pressupost-, que no ho deia així Amnistia
Internacional, a l’informe d'avui de matí, deia que no s’havia
apostat tant i posat tants de recursos econòmics -entre altres
coses-, amb aquests 500 milions hi posaven la farmàcia, i si hi
posam la farmàcia ens fem trampes al solitari. No, ens n’hem
de fer, nosaltres. 

Jo, d'Atenció Primària, crec que no diria gaire més, perquè
hi ha molta manca de concreció.

Del Pla de salut mental, també pensava que ens explicaria
el Pla que ve, no el Pla que s'ha fet, perquè al Pla que s’ha fet
sí que ens el va explicar molt bé el doctor Lafau.

Sí que ens ha dit tota la quantitat de gent que hi ha al nou
Pla de salut, i li he de donar l'enhorabona. Enhorabona per la
transversalitat, crec que és molt important. Ja quan el doctor
Lafau ens ho va explicar van quedar molt clares totes les coses
que havien de fer, i el que creiem que és important és el que
s’ha de fer i el que hem de millorar. Una de les coses que, per
exemple, varen venir del Col·legi de Psicòlegs i ens varen
preocupar perquè varen dir que no havien comptat amb ells, i
nosaltres creiem que és una figura importantíssima.

A mi em segueix preocupant que en el pressupost hi hagi
més doblers, més recursos, per a infraestructures que per a
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recursos humans. I si tenguéssim més recursos econòmics
podríem augmentar les plantilles de psicòlegs, li record, per
exemple, que a Atenció pal·liativa només tenim un psicòleg,
podríem fer-nos càrrec dels psicòlegs, psicooncòlegs, que se
n'han de fer càrrec les entitats bancàries i altres entitats i, a més,
són persones que no les podrem estabilitzar mai perquè, com
que no pertanyen al Servei de Salut, no seran interins mai i no
els podrem estabilitzar, i crec que és important.

També m'agradaria saber quins plans tenen respecte de la
Unitat docent de psiquiatria infantojuvenil, quants pediatres
han previst que hi aniran o quants psiquiatres se’n aniran de
Psiquiatria d'adults o de Psiquiatria infantil, per anar-se'n a
Infantojuvenil?

També em preocupa molt la investigació a Psiquiatria.
Durant aquests darrers cinc anys només s'han passat 39
projectes d’investigació per al CEI-IB, i és preocupant.

I bé, també em preocupa un poc totes les iniciatives que
s'han pres en aquesta Comissió de Salut, que no s'han dut...,
unitats de salut mental, atenció a trastorns alimentaris, que no
s'han pogut dur a terme, que encara hem comprovat que no
estan fetes.

I, per finalitzar, també m'agradaria saber quants psiquiatres
necessitam, quants psicòlegs, quants infermers de salut mental,
quants treballadors socials i quines accions farem per captar i
fidelitzar tots aquests professionals? Ahir sentíem, la meva
companya del Partit Popular deia que se n'havia anat un
psiquiatre d'Eivissa.

I quant a l’Eina els he de donar l'enhorabona, crec que és
una gran eina. Ahir jo hi vaig..., diumenge ho vaig intentar des
de ca nostra i no vaig poder, i ahir des de la conselleria tampoc,
però el que he vist és que s'han recollit coses que ja hi havia,
com l'Associació de pacients, com el Consell de salut, com
dietes, com receptes que s'han recollit i s'han posat a una
plataforma, i està clar que, avui en dia, els beneficis de la salut
electrònica per a la promoció de la salut són inqüestionables, i
hem d'anar per aquí, hem d’anar per eines que puguin ajudar la
ciutadania.

Em preocupa un poc la ciberseguretat i si hi ha un marc
normatiu d'aquestes eines, i si està ben assegurat i, sobretot, si
les dades de les persones que puguin ficar-se aquí sempre
guardaran la Llei de protecció de dades. 

Res més, de moment. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Borràs, vostè ha fet ús de nou minuts i cinc segons en
aquesta primera intervenció. Ara respon la Sra. Consellera. 

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

A veure, els projectes són molt amples, de vegades un
pretén, és a dir, el Pla estratègic de la Conselleria de Salut es
conforma de múltiples plans estratègics a la vegada; el Pla
estratègic d'Atenció Primària està composat per diferents plans,

i aquests plans s’implementen. És clar, tenim projectes
d’Atenció a la cronicitat, s'havia avançat molt, començant
perquè hi hagi una sots-direcció en el Servei de Salut i, per tant,
persones responsables en definir quina és l'estratègia d'Atenció
a la cronicitat; és clar que es fa una feina que va començar i es
continua, i totes estan imbricades de qualque manera, jo totes,
difícilment els les puc explicar en un horabaixa -ni crec que en
tots els dimecres que queden de legislatura-, però hi ha molta
feina que s'ha començat a fer i s'ha de continuar fent, i el Pla
estratègic d'Atenció Primària no és “començam ara”, és que ja
duim anys, com a mínim, 7, en els que sí que s'ha demostrat que
l'Atenció Primària és una prioritat, que s'han millorat les
condicions de feina dels professionals, i que tenim mancances.

Tenim mancança de professionals a Atenció Primària, sí,
sobretot de metges. Quant a les infermeres, doncs l'altre dia em
comentaven que l’objectiu que s'havia marcat aquesta gerència
a l'any 2019 ja està complert en nombre d’infermeres, per
exemple. Però, és clar, tot i que en posàssim 3.000 de cop, que
de vegades diuen, és que en falten 3.000, no sé què faríem
d'entrada, ni on els posaríem, s'han d'incorporar per donar
suport a tots els projectes.

El d'Atenció a la cronicitat està totalment no només en
marxa, sinó que s'ha redirigit i millorat, amb el suport, per
exemple, a les residències: continuam tenint un equip
d’infermeres d'atenció a les residències, que continuen donant
suport i continuaran, aquestes ja les deixam, perquè ja hem vist
el que podem trobar a una residència i, per tant, és
imprescindible que quedin.

Els plans d'Atenció comunitària són un poc el mateix, jo he
posat alguns exemples: les rutes saludables s'han tornat
engegar; la Consulta Jove a les escoles; tota l'acció comunitària
s’ha engegat també.

Vostè diu “vàrem entregar tard...”, vàrem ser els primers en
entregar el Pla al ministeri, els primers, del Pla d'Atenció
Primària, vàrem ser els primers; el teníem treballat, de vegades
no tenim tots els plans publicats, perquè es treballen i perquè
són vius, a més, i jo crec que tot el que puguem aportar -i
continuen sent vius, tot i que estiguin redactats-, o sigui, tot el
que es pugui aportar, ara els posaré un exemple de Salut
mental, no?, però que va ser una iniciativa de la presidenta
d'aquesta Mesa, seguesc amb Atenció Primària, bé, això, vàrem
ser els primers en entregar-ho.

Per tant, a mi de vegades em dol quan sent determinats
comentaris, i és un poc el que em pot, perquè saben que
paciència en tenc una estona, però quan sent determinats
comentaris que arribam tard, i tu dius: però si vàrem ser els
primers.

Després, vostè em diu: hi ha 30 llits manco a Son Espases.
Cada estiu -cada estiu- es tanquen llits perquè no són
necessaris, es tanquen els llits quan no són necessaris perquè a
l'estiu hi ha molta patologia i molta més patologia lleu, però no
hi ha tanta patologia per ingressar. Llavors els llits s'adapten en
funció de les necessitats que hi pugui haver. Afortunadament,
les cirurgia són de cada vegada més ràpides i també més
cirurgia ambulatòria. Per tant, els llits s'obrin i es tanquen en
funció de necessitat, no es tanquen perquè manquen infermeres,
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que és el que vostè ha comentat, es tanquen perquè no són
necessaris. Llavors el que no podem tenir són plantes de llits
obertes i els llits buits de pacients, perquè això sí que seria una
ineficiència absoluta.

I no s’acomiada a ningú, o sigui els recursos es
redistribueixen i es distribueixen d'una altra forma, per ser més
eficients. 

Miri, fa una estona em passaven una notícia, que no sé si és
certa o no, o sigui, supòs que sí, però, ja dic, no m'agrada
normalment fer ús de les notícies, perquè jo em fiï del que
expliquen evidentment, però no ho he comprovat jo: “Los
nuevos médicos no quieren trabajar en la Atención Primaria
de Ayuso, solo se cubren 21 plazas de las 128 ofertadas”. Això
acaba de sortir al diari, m’ho acaben de passar, m’ho han passat
fa una estona.

Aquí teníem 25 residents de família que han acabat i que
queden. 3 es pensen a veure on se’n van, però queden. Sra.
Diputada, necessitam metges d'urgències, necessitam metges a
urgències de Son Espases, necessitam metges a Son Llàtzer,
necessitam metges al 061, es necessiten metges a la privada i es
necessitam metges a Atenció Primària. I queden 7 metges a
Atenció Primària. I, bé, a mi m’acaben de dir 7, si són 6, són 6,
no ho sé, m’acaben de dir 7, i n’hi ha 3 que es pensen si queden
a Atenció Primària de Mallorca.

Però la resta de metges queden, perquè aquí els metges
habitualment queden. Hi ha casos de persones que se’n van a
la seva comunitat autònoma, és clar que sí, però de la mateixa
manera hi ha gent de Balears formada a altres comunitats
autònomes que també vénen i que tornen aquí. Per tant, això
són anades i vingudes dins un sistema nacional de salut, i ho
repetiré les vegades que faci falta, però sembla que aquí tenim
un èxode de professionals, quan no és així.

I aquest èxode sí es produeix a altres bandes, de fet, és que
hi ha fins i tot comunitats on no es cobreixen ni tan sols les
places de MIR de formació, que ens afecta a tots, perquè al
final, si aquestes 200 places de medicina de família es
cobreixen, tal vegada d'aquests 200 d'aquí 4 anys vendrà algú
a Balears a fer feina. 

Ara, la realitat ha canviat moltíssim. Miri, quan jo feia
feina, i fa 7 anys d'això, a Atenció Primària els meus companys
metges, metges, ja no li dic infermeres, els metges tenien
contracte de dilluns a divendres, per no pagar-los els caps de
setmana, perquè no cobressin els caps de setmana els feien
contractes de dilluns a divendres, i això passava fa 7 anys. Què
vol dir això? Vol dir que fa 7 anys hi havia, en teoria,
professionals suficients, que consentien tenir contractes de 5
dies en 5 dies, i així anar acumulant al llarg del temps.

A dia d'avui, aquests metges que acaben, poden triar el que
vulguin, on vulguin, com vulguin, ho poden fer perquè no n'hi
ha suficients; i no n'hi ha suficients perquè no es pot consentir
una política de retallades dins la formació MIR, que es va
retallar un 25% en aquesta comunitat autònoma, i ho he dit
moltes vegades, es torben 4 o 5 anys a formar-se. Per tant, 4 o
5 anys després tenim problemes. Aquests que comencen ara,
que són 45 o 50 residents de família que començaran ara, un

dia d'aquests, el mes de maig, es torbaran 4 anys. Per tant, el
2026 tendrem, en lloc de tenir els 25 que han acabat, doncs en
tendrem 45 o 50, en funció dels que comencin.

Aquesta és la diferència. Ara, aquesta és una demostració
del que fa aquest Govern, que no només és mantenir, sinó
incrementar en funció de les necessitats. Ja tenim altres
experiències també del que passa quan no governa aquest
Govern. Per tant, jo, ¡vamos, blanco y en botella!, vull dir que
està prou clar el que s’ha de fer, i s’ha de fer, i per això parl jo
de pactes per la salut. Per això parl de pactes per la salut,
perquè és intolerable. Jo li promet, no sé on seré el 2023, no sé
jo on seré, però el mal que em faria veure que es retalla una
sola plaça de formació, perquè cada una d'aquestes s'ha de
lluitar molt, i el Govern de vegades ha de deixar de fer altres
coses per invertir en salut. I aquest Govern ha estat disposat a
fer-ho, i jo, en aquest sentit he estat molt afortunada d'aquesta
aposta per la salut. Ara, no sempre ha estat així, i ho hauria de
ser. Això també ho dic. 

Quant a salut mental, un exemple que li posava, per
exemple, a proposta de la Sra. Gamundí, a la Comissió de Salut
Mental d'aquesta comunitat autònoma, va ser la preocupació
pel dol perinatal, i es va parlar amb el coordinador i ningú no
havia caigut en aquest tema, per exemple els que es dediquen
a salut mental. Bé, idò, si es proposa, i es va proposar des
d’aquí, al coordinador li va semblar més que bé i s’ha inclòs
aquesta atenció al dol perinatal dins la salut, dins un àmbit de
benestar emocional, i que s’ha de tractar. No estava previst,
però s’ha fet. Per tant, jo crec que evidentment totes les
aportacions en positiu són necessàries.

Després vull dir-li que les necessitats són canviants, algunes
són previsibles i altres no ho són, i algunes coses es poden
preveure i alguns projectes es poden preveure i altres no.
Nosaltres hem dit: començam amb 3 psicòlegs clínics; jo no li
puc dir quants psicòlegs clínics fan feina que faran feina, es
necessitaran d'aquí a cinc anys, depèn de la feina que
assumeixin aquests psicòlegs clínics. Aleshores, engegam un
projecte amb 3 psicòlegs clínics per avaluar la quantitat de
derivacions que tenen des d'Atenció Primària, la capacitat de
resolució que tenen, etc. Si resulta el projecte d'una eficiència
extrema, doncs, evidentment, es contractaran més psicòlegs
clínics, si continuam governant, que estic segura que sí. Per
què? Perquè sabem... perquè serà un projecte que haurà donat
bons resultats. Ara, jo no puc predir el que passarà, ja sabem
que els problemes de salut mental van en augment, per això
augmentam any rere any fins a 62 professionals, que parlam de
professionals tots especialistes. I bé, crec que no és poc cosa.

I estic contenta que li agradi EinaSalut, perquè realment és
una bona eina.

Quant a la ciberseguretat, les dades, evidentment, estan
encriptades, i ara la segona fase, diguéssim, de treball d'aquesta
plataforma, és precisament com poder tenir un retorn de tota
aquesta informació que s'afegeix.

Gràcies presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Benvinguda a la consellera una vegada
més, i també a tot l'equip que avui l'acompanya.

Molt interessant la seva exposició, perquè consideram que
són dues qüestions que apel·len la població i que preocupen i
que ocupen, estic segura que ocupen moltes hores de la
conselleria i dels professionals sanitaris. 

Ha dit vostè que l’Atenció Primària és la casa dels pacients,
efectivament, efectivament, és molt important tenir els
professionals de referència, que, de manera continuada puguin
atendre, supervisar i promoure la salut d’aquelles famílies. I per
això és important millorar les infraestructures, enguany en el
pressupost vàrem fer tota una sèrie d'esmenes d'afectació que
consideràvem molt importants i, de comú acord amb vostès,
s'han fet aquestes feines de rehabilitació, reforma, etc.

Per poder ser eficaç, l'Atenció Primària ha de ser accessible,
i des de la Plataforma Salvem l'Atenció Primària, i des d'altres
àmbits es reclama que es puguin disminuir els dies d'espera que
hi ha per accedir als diferents professionals sanitaris.
Concretament des d'Unides Podem, i vostè ho sap, reclamam a
tot l'Estat que sigui, com a màxim, de 48 hores. Ens consta que
es fa una feina i un esforç a la nostra comunitat autònoma, que
és molt diferent a la situació on hi ha altres  governs. Per
exemple, el diari Público, ahir mateix publicava que “la
Atención Primaria se resiente en las comunidades del PP, es
un abandono institucional y la COVID ha sido la puntilla”.

Estam millor que altres, però això no vol dir que puguem
davallar la guàrdia i disminuir els esforços, perquè són molt
importants. 

Vostè ha explicat el procés d'estabilització i d'oposicions de
les diferents categories professionals, i nosaltres teníem una
preocupació en relació amb la incorporació dels professionals
especialistes, concretament de les infermeres a Atenció
Primària. Són moltes, cada any en tenim, i és ver que
s’augmenten les places, però necessitam aquesta regulació
perquè realment puguin fer feina d'aquella especialitat que han
cursat. Qualsevol infermera que realitza una especialitat li
suposa un esforç important, però per part de l'administració
parlam també d'un volum econòmic prou important. Llavors, si
tenim infermeres formades i qualificades que millor que poder
regular aquests llocs de feina i que puguin fer realment la feina
per la qual estan qualificades, amb la millor qualitat de vida i
atenció per a les persones de la nostra comunitat autònoma. 

Teníem també preguntes en relació amb quin punt es troben
les tramitacions dels nous centres de salut i unitats bàsiques,
vostè ja les ha explicades, ens donam per respostes ja.

També en relació amb Atenció Primària, simplement és una
reflexió que volíem compartir amb vostè, ens preocupa, la
portaveu que m'ha precedit ha manifestat tota una sèrie de

preocupacions, a nosaltres ens preocupa molt que hi hagi una
universitat privada que pugui formar professionals infermeres
sense unes pràctiques i unes rotacions pels centres de salut,
perquè després, quan s'incorporin al dia de demà, que esperem
que acabin els seus estudis i es puguin incorporar, tendran una
mancança greu en aquesta casa dels pacients, que hem definit
al principi. Volíem saber si... no sabem si aquest currículum de
qualque manera es reorientarà o hi haurà una modificació,
perquè realment tenguin accés a Atenció Primària amb unes
condicions, no només que es formin en la part teòrica sinó
també en la pràctica, si tenen cap tipus de l'horitzó o comencen
a preveure, ara que hi som a temps, quin tipus de reciclatge o 
qualque tipus de formació específica addicional es podria donar
a aquests professionals en el cas que s'incorporin al sistema
públic de salut.

A nosaltres ens agradaria molt, hem comentat que si hagués
3.000 infermeres més no sabríem molt bé què fer amb elles; ens
agradaria tenir aquest problema, tant de bo! demà
compareguessin 3.000 infermeres a les Illes Balears que
poguéssim incorporar al sistema de salut, ens agradaria molt.
En aquest moment s'amplien els numerus clausus de la
Universitat de les Illes Balears en 35 places més, i li volíem
demanar si plantegen qualque tipus de programa de fidelització
per a quan acabin els estudis -a les diferents illes ens referim,
perquè també es formen, com vostè bé sap, a Menorca i a
Eivissa.

En relació amb salut mental, vostè ha parlat d'un grup o
d’un equip format per diferents conselleries, no sé si per
ventura no l’he entesa bé, he trobat a faltar, que per ventura
vostè l'ha dita i ja m'ho podrà dir, la de Transició Energètica,
perquè vostè parlava de salut mental i de la necessària
coordinació amb Afers Socials, fins i tot ha anomenat Fons
Europeus; atès que aquesta conselleria té competències sobre
el joc, és a dir, col·labora i participa dins l'observatori del joc
on line, i tenen tota una línia que és propera a la salut o que és
de salut, fins i tot, podríem dir, voldria saber si està inclosa o
si no està inclosa, però de qualque manera vostès treballen
conjuntament. Perquè el problema, la problemàtica del joc
patològic és important, a aquesta comissió l'hem tractada en
moltíssimes ocasions, i també preocupa no només els
professionals sanitaris sinó també educadors i famílies. 

I, ja per acabar, evidentment, crec que és de rebut donar-los
l'enhorabona per l’EinaSalut, la veritat és que pensam que és
una passa molt positiva, multidimensional, com sempre hem
dit, que era necessari posar la salut a totes les polítiques i a
l’abast de la ciutadania, i es mantenen aquests programes
presencials, vostè ho ha dit, de rutes saludables, promocions de
la salut a diferents col·lectius i en diferents programes des
d'Atenció Primària, però era molt important que amb un clic es
pogués accedir a tot aquest contingut. Vull destacar tot el que
ha comentat en relació amb empreses, diferents col·lectius,
diferents abordatges, les receptes -feien molt bona pinta
aquestes que ha mostrat-, i la veritat és que ens sembla molt
interessant.

I aquí li volia fer una pregunta, com o si estan integrades
dins EinaSalut o hi ha manera d'integrar-los o ho tenen pensat
en les eines, per exemple, d’actius en salut que han
desenvolupat els diferents ajuntaments que són als programes
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de Ciutats Saludables, que han desenvolupat tota una sèrie
d'eines i estratègies, i a veure si estan coordinats, si hi poden
accedir o en un futur vostès pensen fer aquests tipus de
desenvolupament.

Fins aquí i moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Vostè, a la seva primera intervenció,
ha fet ús de sis minuts i cinquanta-cinc segons. Respon la Sra.
Consellera.

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

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputada, per les seves
aportacions. A veure, a Atenció Primària és cert que la situació
en aquests moments, malgrat l'increment de recursos tant
econòmics com de professionals, la situació encara és delicada,
la setmana passada a un centre de salut, pos un exemple, hi
havia cinc metges de baixa per COVID, a la resta, a qualsevol
empresa van a fer feina, si no tenen símptomes, evidentment,
van a fer feina, a més de l’exigència d'una prova diagnòstica
negativa abans de incorporar-se. Això retarda la incorporació
de molts professionals asimptomàtics, ho treballam amb el
ministeri també a les diferents comissions, perquè pensam que
hi ha àmbits com, per exemple, el de l’Atenció Primària que no
es pot considerar vulnerable, com és un hospital o una
residència, i aquests temps han de disminuir. 

La setmana passada, que vàrem demanar la dada, hi havia
el 10% de la plantilla, considerada la plantilla fixa només si
comptam el 15.000 i busques, hi havia més de 1.500 persones
de baixa, és a dir, un 10%, quan l’habitual a un any normal per
aquestes dates era al voltant d'un 5 o 6%. Dupliquem el nombre
d’IT, no de COVID només, o sigui de COVID i de no COVID,
de baixes.

És clar, això fa que sobretot quant a l’Atenció Primària
castiga de manera prou dura. Avui comentava a una entrevista
que crec que no es pot demanar paciència a la ciutadania, sí
comprensió, en el sentit que si hi ha una demora excessiva,
doncs, que sàpiguen que poden anar sempre a un PAC per ser
atesos, que sabem que no és el recurs ideal. I mentrestant
continuar treballant tots aquests projectes que comentava, de
gestió de la demanda, etc. 

Després, les infermeres especialistes. Hi ha una sèrie de
criteris de les borses de feina que impedeixen que aquestes
infermeres siguin realment a Atenció Primària i ens trobam
situacions paradigmàtiques que una infermera especialista a
Primària pot fer feina en el quiròfan de Son Espases. Això,
evidentment, s'ha de corregir, o sigui, s'ha de treballar amb els
sindicats, en aquest cas, que normalment no volen obrir moltes
borses específiques, etc., tot i que hi ha específic, doncs, ens
passa això, que gent que era a Primària, que ha pogut fer
l’examen extraordinari, però que a la darrera oposició es varen
haver d’incorporar a l'hospital. Per tant, tenim alguns infermers
especialistes a l'hospital.

Per això, és imprescindible definir el lloc de feina i veure
què s'espera de cada lloc de feina d’infermera especialista de
totes les especialitats, i en concret també d'Atenció Primària,
però és important. 

Després em comentava el tema de la universitat privada.
Estam en converses amb ells, bé, com a mínim, han demanat
cita perquè estan preocupats per aquesta situació, per la
possibilitat de veure si poden fer pràctiques a Atenció Primària.
Jo crec que hem de fer un esforç més i hem de poder donar la
possibilitat que els alumnes, si es pot, és molt complex perquè
són..., bé, ho sap millor que jo que està a la Universitat, ha estat
a la Universitat, és molt complex, però sí que crec que s’ha de
rendir al màxim perquè és una obligació que tenim els
professionals sanitaris de formar els qui es formen. Per tant,
tenir, donar totes les facilitats possibles perquè els centres de
salut estiguin a la capacitat màxima de residents i d'alumnes. A
Pere Garau, també. 

Quant a salut mental, prenc nota, és cert que la problemàtica
de joc pertany a Comerç i, per tant, no estava inclosa d'entrada.
Nosaltres, d'entrada, vàrem pensar en convidar totes les
conselleries, però després, perquè també hi podria haver Medi
Ambient o podrien totes, no? Però sí que és cert que la intenció
és que siguin els representants de cadascuna de les institucions
els redactors del Pla; i, per tant, també quant a incorporació de
molta gent -perquè també hi ha consells, ajuntaments, etc.-, es
fa més difícil la redacció.

Jo estic segura -perquè també hi ha entitats que han
demanat entrar, formar part d'aquest equip-, quan es tracti cada
un dels temes, segur que es comptarà amb la resta
d’institucions. 

I després, EinaSalut, jo ara volia mirar..., em sona que no hi
són els actius en salut, no hi són encara, però sí que és un
treball que es va fer -de definir tots els actius de salut a cada
centre de salut- però s’ha d’homogeneïtzar, per la informació
que tenc, n’hi ha alguns que ho tenen molt treballat, d’altres pot
ser no tant, centres de salut, i quan sigui més homogènia la
informació també està previst incorporar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bones tardes. Avui sí que li he de
donar l’agraïment des del nostre grup parlamentari per
comparèixer, perquè ha estat a iniciativa seva, i vostè sap que
li hem reiterat moltes vegades que era important que tengués la
iniciativa, vostè, de comparèixer aquí a donar comptes
d'algunes actuacions o d’algunes iniciatives o d’alguns fets que
nosaltres trobàvem que eren inquietuds de la ciutadania o dels
grups parlamentaris.

Començaré per una qüestió més..., pel final, perquè trob que
també és una manera d’encetar-ho. Li hem de donar des del
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nostre grup parlamentari l'enhorabona a l'equip de la conselleria
i als que han treballat des d’altres conselleries i gabinets pel
que és l'instrument, aquesta plataforma, Portal EinaSalut; hi
hem estat navegant, de fet, agraesc particularment que hi hagi
receptes fins i tot saludables, jo m’he fet un test i he de
millorar, evidentment, perquè he fet el test, no he volgut donar
el correu perquè no em facin seguiment que no estic millorant,
però l'he fet ... i la trob bastant interactiva, encara li queda per
millorar, però millorar vull dir que et digui quan ho has fet,
com et va, però la veritat és que en promoció de la salut han
encertat, almanco pel que he pogut navegar.

Per tant, li demanaré..., ens ha demanat vostè, ens demanen
que en facem promoció, evidentment la faré i la farem, però
voldria saber quina estratègia de promoció i d'apropament
d’aquest portal faran vostès a la ciutadania. Ha comentat i, de
fet figura al logo, com són tots els finançaments de projectes
europeus, que està finançat i per part de fons europeus, com li
deia, volia saber de quin cost i quina ha estat la subvenció
sol·licitada o el conveni aquest, i quin és el pressupost propi de
la conselleria per a la continuïtat i el manteniment del portal,
perquè crec que és un portal que s’ha d’ampliar, s’ha de
millorar i, per tant, ha d’estar dotat de pressupost.

Per altra banda, i sempre es fa menció als professionals
sanitaris, evidentment, vostè ha fet una reflexió retòrica, de
molt bona fe -supòs-, que és quan ha dit “no som conscients, no
serem conscients de l'esforç que s’ha fet”... Sí que en som
conscients, vostè ho sap, per tant entenc que és retòrica i per
tant el reconeixement de bell nou, sempre el farem i no ens
cansarem de fer-lo, tot i que sembli -i ja ho han dit- que no
necessiten aplaudiments ni reconeixements, necessiten fets
tangibles en l'àmbit dels seus reconeixements professionals, de
la seva promoció en la situació laboral, laboral i professional
que tenen, és a dir, en tema dels abonaments que els pertoquen
i reivindiquen, en tema de la carrera professional, en tema dels
torns de descans, en tema de respectar sabent l'esforç
sobrepoblacional que hi sol haver a  temporades anuals a la
nostra comunitat autònoma i que afortunadament, enguany ens
hi trobarem, amb aquest sostre de població flotant, una
població flotant que està recollida també a la reivindicació del
sistema de finançament de la nostra comunitat autònoma, i que
al nostre grup parlamentari li hem donat suport a la consellera
Rosario Sánchez, però clar , a vostès els suposa, això, una
previsió, una previsió per no tornar a caure en errades de..., no
dic de previsió, però sí de falta de dotació tal volta, no tan sols
de recursos, sinó del pressupost adient.

I ara sí que passaré a l'Atenció Primària -que és l’altre bloc-
i que és l’objecte de la seva compareixença. No faig mai
comparacions entre comunitats autònomes i no les faré. Em
fixaré només en dades de la nostra comunitat autònoma de les
Illes Balears, però hi ha hagut una companya que també ha fet
reflexions respecte d’un diari concret, jo li faig una reflexió, no
d'un diari, sinó d'una agència de comunicació, del 25 de maig,
Europa Press, i les dades i la roda de premsa, la feia una
associació, una entitat contrastada com a entitat fiscalitzadora
dels drets de les persones, dels drets socials, dels drets humans,
com Amnistia Internacional, però que subscriu el que la
Plataforma de defensa del Sistema Nacional de Salut també ha
fet i, per cert, la Sra. Martín, la Sra. Antonia Martín i jo vàrem
coincidir també a una reivindicació a la Plaça Espanya sobre

això que li esmentaré: el rànquing de inversión en Sanidad -
marc global de Sanitat, eh?, no d'Atenció Primària, que en té
unes altres.

Les dues comunitats que més incrementen en inversions
sanitàries són -no faig comparacions, sinó cit el que diu la nota
de premsa-: Catalunya, la Comunitat de Madrid, la comunitat
d’Extremadura i Andalusia, com vostè sap, d'un altre caire de
gestió política; quatre comunitats autònomes no incrementen la
seva inversió per damunt del 10%, entre d’altres, la nostra
comunitat autònoma.

En el marc d'Atenció Primària reivindica que la nostra
comunitat autònoma no arriba ni a la meitat del que és
recomanable de l'Organització Mundial de la Salut, no hi arriba
cap, evidentment, estam parlant d'un 25%, i la comunitat que
més la té és prop d'un 18%, però sí que reivindica que es faci
una progressió sostinguda de l'increment pressupostari per
arribar a la qualitat, no tan sols de recursos, sinó a la qualitat
assistencial i, sobretot, al repte que tenim a la nostra comunitat
autònoma -i que vostè sap-, que és l'equitat territorial entre les
quatre illes i les tres àrees de Salut.

I crec que això és el referent i passaré a qüestions, ja,
d'Atenció Primària que van vinculades un poquet al que vostè
ha plantejat. Vostè ha dit -i crec que és important que
interactuem respecte de les declaracions i les manifestacions
que vostè ha fet, que coneix les dades- on posaríem els 3.000
infermers i infermeres, si venguessin? Aquests 3.000 infermers
i infermeres, una diagnosi que ha fet l’Associació Professional
d'Infermeria de les Illes Balears, jo li deman, vostè troba que
necessitam 3.000 infermers i infermeres, al nostre Servei de
Salut públic per ser òptim, i el que entendríem que hauria de ser
segons ells -és una dada que ha circulat en compareixences, fins
i tot aquí- o els 300 metges de família, a Atenció comunitària,
també a Atenció Primària, que són necessaris? Li ho dic perquè
sí consideram nosaltres que si a aquest escenari vostè el
comparteix, del nombre de recursos, els plans estratègics de
qualsevol àmbit, sanitaris, sociosanitaris, plans estratègics de
joventut, plans estratègics d'ocupació..., han de preveure aquest
escenari, amb recursos, amb termini en què es puguin
incorporar, perquè tant de bo tenguéssim, per ventura 3.000 no,
però potser 500 infermeres sí. 

La qüestió preocupant que traslladen els col·lectius dels
professionals de l'àmbit de l'atenció comunitària, i de metges i
metgesses d'Atenció Primària, no és tan sols que faltin 300
metges, segons ells, als centres i a les unitats bàsiques de salut,
sinó que precisament per treballar la promoció de la salut,
precisament per treballar també que s'eviti la derivació a
Urgències o a altres consultes hospitalàries, l'Atenció Primària
és el principal reforç i el que detecten ells -els facultatius
d'Atenció Primària- és que se'n jubilaran molts i la taxa de
reposició se’n va cap a baix, és que no se sosté, és a dir, no és
que mantenguem el mateix o no s'incrementi, estic fent de
manera reiterada, però aquesta fotografia és cabdal; perquè,
com poden parlar que..., i vostè va donar unes bones xifres, el
que he sentit, que Hospital Psiquiàtric ha millorat de manera
brutal en tema d'Atenció per a la salut i, evidentment, treure
d’allà a gent que estava en situació crònica ja, però si el que
pretén és reforçar l'Atenció Primària perquè moltes consultes
no vagin ni a medicació o puguin tenir el suport de metges o
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psicòlegs clínics..., si això no està dotat a Atenció Primària,
quant de temps podrà aguantar el PAC de Bons Aires en tema
de salut mental?, que no hagi de derivar a hospitalització o a
urgències de psiquiatria dels hospitals.

I crec que a això d’aquest pla d’estratègia l'han de definir
molt bé. Jo no el conec en tot el detall, però crec que el mapa...,
no només escoltant el que s’està denunciant, sinó escoltant el
que la conselleria està informant a les seves compareixences en
plans estratègics. Hi ha coses que no veig..., diguéssim, el
vincle de continuïtat o almanco un nivell que sigui el més
acceptable o almanco que jo ho pugui entendre, per
interpel·lar-la a vostè. I, per tant, crec que en aquesta sí que ens
agradaria la seva valoració, sobre aquest tema.

Miri, el tema de la Universitat de les Illes Balears, la
Facultat de Medicina, es va crear, entre altres coses, perquè
enteníem que la nostra comunitat autònoma necessitava una
Facultat de Medicina, igual que en el seu moment la Facultat
d'Infermeria i de Fisioteràpia, però el preocupant és que, de 30,
en queden 7. Jo voldria saber si tenim un estudi i el perquè (...)
de triar una on vulgui anar, evidentment. Però és que en aquesta
comissió vendrà una iniciativa a la qual nosaltres ja li donarem
suport -ja li ho dic- on es demana precisament al Govern que
faci un pla estratègic d’informació, motivació i captació
d’estudiants de la universitat de l’àmbit de batxiller,
precisament perquè estudiïn a la Facultat  de Medicina i
evidentment perquè quedin a les Illes Balears. Per tant, això
crec que també hauria d’estar inclòs en el pla estratègic, no tan
sols d’Atenció Primària, sinó els plans que puguin vostès dur
a terme quant a captació i fidelització.

No és objecte que li torni recordi recordar aquí, perquè tenc
poc temps i és una oportunitat per parlar de l’Atenció Primària,
del tema de fidelització, de les retribucions dels treballadors i
treballadores de l’àmbit de salut, des del caire administratiu i
gestió, fins el darrer especialista, el cap de servei. No estic
parlant exclusivament del personal sanitari. Però sí és
important, consellera, que vostè incrementi el pressupost. Hi ha
frases que jo entenc que són corporatives per la seva part, quan
es valora el pressupost, però vostè a una pregunta molt
específica que li vaig fer, va dir “el pressupost que tenc és
suficient”. No, no ho és suficient, vostè demanarà sempre més
pressupost, però és que nosaltres li oferíem més pressupost,
consellera, i li oferíem pressupost amb partides molt concretes,
molt concretes i no tan sols eren a l’àmbit d’increment de
retribució. 

Entenem, entenem que vostè en aquest pressupost
d’enguany en demanarà més i ja no li dic que acceptarà més
esmenes nostres, però sí almanco que vostè lluiti pel
pressupost, amb un increment més sostenible, que s’ha fet?,
evidentment, però que és insuficient per les dades objectives
que li estic esmentant, entre altres coses, pel nombre de
facultatius i de personal que falta, però sobretot per poder
executar el pla, no tan sols d’Atenció Primària, sinó el pla
també de prevenció per a l’actuació a l’abordatge a les
consultes suïcides, preocupant, sobretot pel que estan detectant
les associacions que treballen en suport a les famílies que han
tengut persones que han patit pel tema de suïcidi, vull dir que
han perdut la vida, però també que han incrementat la situació
de temptativa de suïcidi, especialment en joves i adolescents.

Greu, molt greu, molt greu perquè de vegades els joves i els
adolescents no traslladen a les famílies, no traslladen al seu
entorn familiar aquesta situació. Em consta que vostès, a través
del servei de la Conselleria d’Educació han treballat el tema,
però crec que els recursos d’aquí són fonamentals. 

Torn als recursos. Vostè té el nostre suport des del grup
parlamentari per incrementar els recursos i si ens hem de
barallar amb altres conselleries perquè facin tal vegada..., ara
mateix a la contingència que necessitam per la situació de post
pandèmia, un esforç per reduir altres partides, nosaltres la
farem. Per això hem demanat una auditoria orgànica i funcional
de la comunitat autònoma. No l’hem demanada per a un retall
de tisores de qualsevol manera, irracional, ideològic i polític,
no l’hem feta per això, consellera, l’hem fet perquè la mateixa
consellera d’Afers Socials no té personal administratiu suficient
per gestionar expedients de dependència i de discapacitat. No
és una qüestió d’especialistes i metgesses, però és que tampoc
té metges i metgesses que avaluen i això sap on acaba? A Salut,
a Atenció Primària i a atenció hospitalària. Per tant, l’important
de l’esforç en Serveis Socials i en Salut és cabdal i és cabdal
reformular segons quines partides. 

A nosaltres ens han tractat de demagògics, perquè nosaltres
demanàvem un augment de pressupost sense retallar. Si
nosaltres hem demanat un estudi, que vostès mateixos diguin
on, però que el facin i que no siguin els estudis interns
d’intervenció únicament, perquè tenen uns indicadors molt
concrets i jo li estic parlant que faci una visió més de mapa de
la comunitat autònoma quant a recursos. I, per tant, sigui
egoista vostè a l’àmbit de la salut, perquè l’àmbit de salut és
cabdal en una post pandèmia i allò que ens ve, que encara no
coneixem, que vostè ha citat altres vegades.

Exhauriré el meu temps de la primera intervenció, si me’n
queda i si no, avisi’m, presidenta, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vostè ja ha exhaurit el temps...

(Algunes rialles)

Té 14 minuts. Li resta un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

M’ho ha semblat per la comunicació no verbal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Apuri, apuri.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Un segonet només. I li demanaré pels fisioterapeutes, ens
oblidam d’ells. Fisioteràpia és fonamental a l’Atenció Primària
i també és fonamental en el seguiment del pacient, un cop hagi
fet el tractament. I malauradament per falta de recursos i per
falta de temps, es queden en consultes, ells mateixos detecten
que no poden..., atenció terapèutica que no poden continuar.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Res. Sr. Gómez, li resta un minut i mig. La Sra. Consellera
respon.

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

Gràcies, presidenta. Jo estic convençuda que és important
comparèixer i no tenim inconvenient a fer-ho, sinó tot el
contrari. I és cert que, per suposat, ens agrada molt més
comparèixer per explicar els projectes com estan, fins i tot les
dificultats que podem tenir, que no és la situació dramàtica que
hem viscut aquests darrers dos anys. 

EinaSalut pot créixer, jo crec que, evidentment pot créixer.
Ara només se n’ha fet aquesta presentació, més bé a
professionals, hi ha hagut des que s’ha posat en marxa, que fa
un mes aproximadament, 5.100 accessos, actualitzat d’avui i al
voltant de 1.000 qüestionaris emplenats. 

La difusió i la promoció es farà des del mateix departament
de Promoció de la Salut, amb un pla de comunicació que
treballen conjuntament amb la Conselleria de Salut, perquè
evidentment, s'ha d'explicar molt més. La inversió, fins ara són
530.000 euros, dels quals la meitat són fons FEDER. Clar, és
diferent el manteniment del que tenim, que hi ha una empresa
que, evidentment, és la que ha construït, el manteniment no és
molt alt, al voltant de 100.000 euros, però nosaltres voldríem
aconseguir finançament per poder continuar ampliant i fer
aquest motor big data, que ens permetés tenir els resultats de
les enquestes, etc. Vull dir que es pugui interactuar bastant més. 

Jo no m'he expressat bé, volia dir que els mateixos
professionals d'Atenció Primària no són conscients de la
quantitat de vides que han salvat pel seu esforç, no nosaltres,
sinó ells mateixos, que crec que han estat fent feina a una
voràgine i que, evidentment, gran part de la contenció de la
pandèmia, ha estat perquè l'Atenció Primària s'havia pogut
reforçar del 2015 a ara.

Quants de professionals d'Atenció Primària falten? A veure,
jo sempre dic quan em demanen quants en falten o quants en
posen, per fer què. És a dir, jo crec -i és una opinió també
bastant contrastada- que les infermeres en concret tenen
competències, que ja les tenen, o sigui, no és correcte quan es
diu “noves competències”, no, les infermeres ja tenen
competències que probablement el sistema, nosaltres mateixos,
l’organització no permet que desenvolupin. I aquesta és una
realitat. Jo pens que no són tan noves competències, sinó
desenvolupar totes les competències que tenen, que en tenen
moltes.

Atenció Primària. A veure, ja els dic, dels equips de
gerència, quan s'incorporen normalment, quan comencen no, si
segueixen, però quan s'incorporen sempre fan una anàlisi de
situació, de quina és la situació dels seus centres, es demanen
anàlisis de situació de cada un dels serveis, els serveis
expliquen un poc la realitat que tenen; i jo dic, quant a les
infermeres, que estic segura que evidentment que en podríem
posar moltíssimes més a Atenció Primària, però en aquests
moments, tal com està estructurada la feina, amb l'increment

que hi ha hagut de més de 200 infermeres, més de 200
infermeres d'estructura, de plantilla, més les 50 infermeres
gestores de casos, que estan ajudant a tots aquells casos
complexos d'atenció a la cronicitat, la veritat és que el bot
qualitatiu és molt important, i el que volia dir és que tant és
així, que les persones que quan s'incorporen tenen una previsió
del que consideren que seria òptim com a funcionament, s'ha
produït, les expectatives de la Gerència d'Atenció Primària
quant el nombre d’infermeres ja s'ha assolit, aquest objectiu. 

Ara, vostè em diu que n'hi podria veure més? Clar, n'hi
podria haver més, perquè hi ha un àmbit que està encara
abandonat o quasi abandonat per tots, que és la promoció de la
salut. Què és el que deim?, que necessitam no emmalaltir, vull
dir, necessitam que la població no emmalalteixin i així tenir
menys atenció sanitària i tenir més recursos destinats a
l'obesitat infantil, a les malalties cròniques infantils que ja
s'estan veient, hipertensions, diabètics, etc., a vegades per no
tenir uns hàbits saludables, i aquí les infermeres són
fonamentals, són una peça clau, per tant, evidentment, per fer
molta més activitat comunitària farien falta moltíssimes més
infermeres. No li puc dir exactament quantes, perquè depèn
dels projectes que es posin en marxa, igual que els metges. Un
dels objectius era equiparar les quotes, perquè fa uns anys hi
havia bastant disparitat, hi havia bastants més metges que
infermeres, i una reivindicació era que hi hagués per a una
quota de pacients, un metge i una infermera de referència per
a aquella quota. I passava que tal vegada el metge tenia una
quota, però la infermera en tenia una i mig o fins i tot dues
quotes. 

Després, a veure, vostè, l'estudi que ha fet referència, per
exemple, crec que és aquest estudi, diu que les Balears és la
quarta comunitat autònoma que més ha incrementat la inversió,
crec que és el mateix estudi. Jo li passaré la dada que tenim,
però és la quarta comunitat autònoma amb un 11 i escaig per
cent a Atenció Primària, increment a Atenció Primària. No duc
els gràfics en gran, però aquesta seria la despesa, perquè la
consideren despesa, però, bé, a finals d'any el que s’ha gastat a
Atenció Primària any rere any. Aquí es pot veure com des de
2015 l'increment és considerable. Això és...,  i això ho fan
tècnics, és a dir, això són economistes que estan al servei de
salut que els demanam aquestes dades. 

Després hi ha la despesa de l'Ibsalut en milions d'euros.
També augmenta de manera considerable, tenint en compte que
és la partida majoritària del Govern, clar, no és el mateix un
increment del pressupost de Salut del 10% que un increment
del pressupost de Serveis Socials del 10%, amb tot, amb capítol
1, amb nombre de professionals també. Llavors, bé,  nombre de
professionals és aquí, es veu millor aquí, no, seria..., el blau
seria..., el taronja seria el Servei de Salut, que ha anat
augmentant el nombre de professionals, i el blau Atenció
Primària. Jo crec que quan tanquem -ahir m’ho deia el director
general-, quan tanquem enguany es veurà molt més, perquè
entre les fidelitzacions, les oposicions que s'han incorporat,
etc., la veritat és que el nombre de professionals també
s'augmentarà de manera important. Ara, jo els vull ser sincera,
perquè podem dir, podem intentar justificar les decisions, no?,
ara la realitat és la que és -i és el que comentava abans-, el fet
que no hi hagi aquest pacte, des del meu punt de vista, per la
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sanitat a nivell global i a nivell local fa que en funció del
govern i del moment es prenguin unes i unes altres decisions. 

Llavors, hi ha un estudi que és molt interessant, que no sé
si han tengut oportunitat, però és a la pàgina web del ministeri,
que va publicar Beatriz González López-Valcárcel, de la
Universitat de Canàries, amb Patricia... no em record del
llinatge, que fan una altra vegada un estudi de necessitat de
professionals. Elles ho expliquen molt clar, de 2023 a 2027, tot
i que es prenguin aquestes mesures estructurals de què parlam,
d’incrementar el nombre de residents, de fidelitzar, de tal, ... la
corba de pèrdua de metges, perquè es jubilen, vostè ho ha
explicat, se’n jubilen molt més dels que tenim capacitat de
formar dins el sistema sanitari. Llavors, seran anys molt
complicats, del 23 al 27 seran anys molt complicats. Després,
amb aquestes mesures que s’han pres, d'aquí quatre anys, doncs
ja comença a haver-hi ja una altra vegada..., bé, comencen a
sortir més residents i, per tant, la situació comença a
normalitzar-se a partir de 2028. Però de 2023 a 2027 serà crític

Un poc és el que deia, els metges ara de la majoria
d'especialitats poden triar el que vulguin, on viuen, el que
cobren. Ho poden triar pràcticament tot, perquè hi ha
mancança, hi ha mancances d'algunes especialitats a tots els
territoris. Es tracta de ser competitius? Sí, però jo a vegades em
sorprèn, perquè quan vaig veure que moltes places vacants de
medicina de família eren a Catalunya, em va sorprendre,
sincerament. És una comunitat que normalment no, no..., es tria
perquè hi ha molt bon centres. Que passi això a Castella-Lleó
o que passi a Extremadura, que són territoris molt dispersos i
tal, es pot entendre millor, però hi ha comunitats que és difícil.
I, clar, i nosaltres intentam, bé, intentam no, posam mesures de
fidelització, incrementam els plusos, els sous, tot, però al final,
bé, és una qüestió de projecte de vida. 

I és ver  que hem de fidelitzar. Estam encantats amb la
Facultat de Medicina. No l’he entès, però després, en tot cas,
ho comentam. Això dels 30 que acaben, n’acaben 60 enguany,
d’alumnes de Medicina. Se suposa que la majoria ara
prepararan el MIR. En qualsevol cas, encara per un reial decret
de la pandèmia, els podríem incorporar a determinats llocs de
feina, però ells, evidentment, segurament voldran preparar el
MIR. On el prepararan? Doncs, no ho sé, perquè és ver que
també hi ha acadèmies, hi ha centres a altres llocs i se’n van a
preparar el MIR. Després hem de veure quan aprovin el MIR
on triaran, si continuaran aquí perquè coneixen els hospitals, els
centres d'atenció primària, etc., o no. Clar, tant de bo siguin els
propers..., l'any que ve quan aprovin el MIR que veurem
d'aquests 60 alumnes que acaben, quants aproven el MIR, que
és un indicador de qualitat de la Universitat, i d’aquests si
poden agafar plaça aquí. Perquè, clar, sent un sistema nacional
de salut, no sempre és possible. 

Totalment d'acord amb Serveis Socials i Salut, hem de
continuar fent passes. 

Amb l’increment de pressupost, a veure, el que passa és
que..., una cosa és el que dic quan parlam amb la presidenta o
amb la consellera d'Hisenda i una altra cosa és que si a mi em
diuen si em sembla just el pressupost que tenim, i quan veig
que quasi el 50 o el 40% del pressupost de tot el Govern i que
augmenta any rere any i que ens permet consolidar plantilles,

que ja dic que altres àrees em demanen un jurista, per ventura
de la conselleria, de la  Secretaria General i..., i costa molt i hi
ha molta més sensibilitat cap al personal sanitari. La resta de les
administracions crec que han hagut de fer molts d'esforços
perquè nosaltres puguem créixer. 

Per tant, el pressupost en salut mai no és suficient, però crec
que tenim un pressupost molt just si comparam el pressupost de
la comunitat autònoma. Clar, voldríem tenir-ne molt més, però
tots. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos los asistentes a esta
comisión. Buenas tardes, perdón, especialmente a la consejera
y al equipo que la acompaña en esta comparecencia. También
me quiero sumar a las palabras de la consejera al inicio de su
primera intervención cuando ha agradecido a los profesionales
de la salud su importantísima labor. Yo también quiero
manifestar ese agradecimiento y ese reconocimiento a los
profesionales de la salud de Atención Primaria en particular y
todos los profesionales de la salud en general, puesto que son
básicos y su labor es importantísima y vital para todos nosotros.
Valga por delante que  cuando nuestra formación manifiesta sus
críticas hacia el sistema de salud o hacia la gestión del sistema
de salud, es eso, es la gestión, cómo se gestiona, y nunca jamás
hacia la labor de los profesionales de la salud; aunque también
es verdad que en las réplicas solemos ver cómo los miembros
del Gobierno de Baleares, pues, se escudan detrás de los
profesionales y dicen que nuestras críticas no son razonables
porque tenemos unos profesionales estupendos. Eso no lo
cuestionamos. Todas mis críticas -que quede bien claro- van
referidas a la gestión y no a la labor de los profesionales.

Lo cierto es que el sistema público de salud de Baleares se
encuentra a la cola de España en la atención que presta a todos
los ciudadanos, por mucho que la consejera tenga otra
percepción de la realidad. Según los últimos datos publicados,
Baleares lidera la ratio de pacientes por médico. El Gobierno
no hace nada para arreglarlo, al contrario, lo que hacen es
empeorarlo, ahuyentando a los sanitarios con requisitos
lingüísticos que les impiden acceder al trabajo o bien les
impiden promocionar por no acreditar un título de catalán. Y
eso es así, sabemos que la consejera puede exceptuar el
requisito de catalán cuando no encuentra candidatos a
determinadas plazas, y lo hace habitualmente, porque es la
realidad, no queda más remedio, la realidad es tozuda, pero
también es verdad que, bueno, no me piden el requisito porque
no hay suficientes, pero yo sé que nunca voy a poder
promocionar, no voy a poder ser el jefe de servicio, no voy a
poder ir más allá, mientras no me saque el catalán. Y
normalmente los profesionales de la salud tienen un trabajo
muy duro y, además, tienen una responsabilidad importante que
les hace tener que formarse continuamente en lo suyo, no son
lingüistas, no, son profesionales de la salud. Por lo tanto, yo
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entiendo que un profesional de la salud prefiera seguir
avanzando en su formación como sanitario y no como lingüista. 

En fin, con una retribución además que no contempla el
coste de la insularidad y la mayor carestía de la vida, que tienen
que afrontar los profesionales de la salud cuando vienen a
trabajar a estas islas y que hace que Baleares sea un destino
indeseado para la mayoría de profesionales, que ven cómo en
otros lugares, como Canarias, Ceuta o Melilla, las
compensaciones por trabajar allí son muy superiores. Entonces,
esto también influye. 

Yo creo que..., no sé si la consejera nos pretende engañar,
cuando nos habla y nos cuenta cómo está la salud pública en
Baleares o lo que es más preocupante, no sé si se autoengaña
a ella misma o simplemente hace la política de la avestruz, que
es esconder la cabeza y no querer ver cuáles son los problemas.
Por cierto, que en eso también la acompañan los grupos que le
apoyan desde aquí, desde el Parlamento, para que usted sea
consejera del Gobierno, porque el otro día el Grupo
Parlamentario Popular solicitó que compareciese aquí la
defensora del usuario y todos se negaron a que compareciese.
Entonces, no sé si es que no quieren saber lo que está
ocurriendo o lo que dicen los usuarios que pasa en el sistema de
salud y teniendo en cuenta que además no hace las memorias
anuales, pues difícil es saber cuál es la percepción de los
usuarios. 

A ver, aquí estamos con 134 días de media para ser
operados, eso son 4 meses y medio y eso es una media, hay
gente que espera aún mucho más, porque si eso es la media es
porque hay gente que espera más. En Madrid, por cierto, son
73 días. Lo digo porque algunos también siempre están
comparando que si las comunidades gobernadas por otro tipo
de personas, incluso la consejera ha sacado ahora aquí, una
noticia que afecta al Gobierno de Madrid. No, yo lo digo
porque es la consejera la que ha introducido el tema. Yo venía
aquí a hablar de la salud en Baleares, pero como la consejera
nos saca noticias de otras comunidades autónomas, bueno, pues
yo también tendré que hablar de ello. Entonces, a ver, si
hablamos de tiempo de espera, no solamente en Madrid, es que
luego algunos dicen, no es que las comunidades gobernadas por
otros, de otros partidos son las peores; bueno pero, si es que
por rango, donde más se espera por días es en Aragón, son 183,
socialistas. En el número 2 del ranking es Cataluña, 156 días,
Esquerra Republicana. El número 3 en el ranking, es Cantabria,
que allí hay unos regionalistas que se supone que son de
derechas, pero luego votaron a favor de Sánchez en el
Congreso para que fuera presidente. Extremadura, 145 días, los
socialistas, esta es la cuarta. En Canarias, que es la quinta, 144
días, que son los socialistas. Luego, la séptima es Baleares que
también son socialistas. Solamente hay una, que es Castilla-
León, que está antes de Baleares que son 144 días que, por
cierto, es la segunda comunidad autónoma con la edad media
más envejecida de toda España, también hay que tenerlo en
cuenta.

Por tanto, yo creo que aquí hablar de que si los otros lo
hacen peor o mejor, no, no, yo prefiero más hablar de Baleares,
centrémonos en lo que está ocurriendo aquí y, como digo, 134
días de media, para ser operado, 52 días de espera para médico

especialista, son casi 2 meses. Esto solo es la media, hay
quienes esperan más de 7 meses para ser atendidos. 

Esta herramienta que usted hoy nos presenta aquí,
EinaSalut, está muy bien, todo suma, cualquier cosa que sea
informar a la gente, pues perfecto, mucho mejor, esto es
necesario, bien, pero lo que es vital es que a uno le operen o
que a uno le atienda el médico cuando tiene un problema de
salud. Entonces aquí estamos fallando. Claro, luego podemos
decir ahora es que hacemos páginas web nuevas, es que
montamos la Agencia Balear de Salud Pública, eso está bien,
aumentamos infraestructura, 2.000 millones de euros en
presupuesto, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el
portavoz de Ciudadanos en esta comisión, no creo que por
aumentar más presupuesto, vaya a irnos mejor, porque tenemos
el presupuesto más alto de la historia de la comunidad
autónoma, y las cifras son las que son: 62.000 personas en
Baleares en lista de espera para acudir a una consulta médica
y 15.000 para ir al quirófano. Esta es la realidad.

Estamos en una comunidad autónoma donde los médicos de
familia tienen más pacientes asignados, ya entrando en el tema
que usted ha venido aquí a hablar, de Atención Primaria.
Bueno, pues estamos en una media de 1.760 pacientes de los
médicos de familia. Hay médicos que atienden a más de 50
pacientes diarios, están alertando los médicos en medios de
comunicación, no lo dicen por lo "bajini" o en secreto, no, van
a los medios de comunicación y alertan. Tenemos miedo de que
tengamos, por supuesto no de forma dolosa, sino de forma,
pues por un exceso de pacientes, errores en los diagnósticos.
Claro, es que es una responsabilidad muy grande. Un médico
es una profesión que, bueno, que está afectando a la vida de las
personas que van a su consulta. Entonces, yo creo que tienen
que tener suficiente tiempo para dedicarle a cada paciente, para
poder asegurar que realizan bien su labor y no llevar este estrés,
que llega un momento que puede haber errores de diagnóstico.
No atienden al reclamo de este parlamento de dotar a los
centros sanitarios de psicólogos para poder atender
correctamente a la población. Yo no sé cuántas veces aquí ya
se ha debatido esto, en esta comisión, llegamos todos a un
acurdo, todos votamos a favor de que haya más psicólogos en
los centros de salud, más psicólogos en la sanidad y al final
esto no se cumple. ¿De qué sirven aquí las PNL que hacemos
en esta Comisión de Salud? ¿De qué sirven, si al final luego el
Gobierno de Baleares no hace lo que se le indica desde este
Parlamento?

Como le decía antes, ustedes dotaron la plaza del defensor
del usuario, que había sido eliminada o más bien no había sido
cubierta por el anterior gobierno, pero, claro, si luego la
defensora del usuario no publica memorias, no comparece en
este parlamento, ¿de qué nos sirve?, para tenerla escondida ahí,
para eso no importaba haberla vuelto a poner, porque no sirve
de nada. 

También es cierto que Baleares es la comunidad autónoma
con la sanidad más privatizada. Me gustaría saber, qué
valoración hace usted de que las Islas Baleares sean, como
socialista, se supone que defensora de lo público, qué
valoración hace de que Baleares sea la comunidad autónoma
con la sanidad más privatizada y cuál cree que sería la situación
de la sanidad pública, si no fuera porque en Baleares una
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importante cantidad de personas acude a la sanidad privada y
no hace uso de la pública, porque pueden permitirselo, pero
sabemos que no todo el mundo no puede permitírselo. Por
tanto, me gustaría saber cuál es su opinión al respeto. 

También -ya ha quedado claro aquí- 6 o 7, no sé muy bien
quién tenía el dato correcto, se han quedado, de estos médicos
de familia que han acabado formándose aquí en los centros de
salud, hablamos de un 30 y poco por ciento. Claro, usted dice
no, es que faltan médicos por todas partes. Pero si aquí se han
formado 30 y quedan 7, los otros ¿dónde están? Se han ido a
otros sitios, por tanto, aquí hay más vacantes que en otros
lugares, porque se están yendo a otros lugares. O sea, la
mayoría, el porcentaje más alto se está yendo a otro lugar a
trabajar, o se quedan en casa y no trabajan ya. Dice que no con
la cabeza el director del Servicio de Salud. Yo supongo que
una persona que ha hecho medicina durante tantos años y que
luego se ha estado formando, pues tendrá ganas de trabajar y se
irá a trabajar a otro sitio. Entonces aquí hay, pues un 60 pico
por ciento, casi un 70% de médicos que se han formado aquí
que están en otros lugares de España trabajando o en otros
lugares del mundo, no lo sé. ¿Por qué se van? ¿Cuáles creen
ustedes que son los motivos? 

Me gustaría que me contestase, Sra. Consejera, ¿cuántas
son las tarjetas sanitarias que tienen los médicos en Mallorca,
en Menorca, en Ibiza y en Formentera?, porque en Ibiza y
Formentera pasan de 2.000 tarjetas. Eso es así. ¿Cuánto es la
lista de espera para ver a un médico de familia? O sea, cuántas
personas hay, porque yo sé en general la gente que está en lista
de espera para especialista y para médico de familia, ¿cuántas
personas están en lista de espera? ¿Cuánto tiempo llevan sin
actualizar el cobro de las tarjetas sanitarias por médico? Otra
de las preguntas que me gustaría hacerle. ¿Cuál es la agenda
actual de un médico de familia? Esté entre 35 y 40 pacientes.
¿Es eso así? ¿Es cierto? O sea, un médico de familia, cuántas
personas..., la media, yo sé que hay algunos que atienden a más
de 50, pero la media ¿cuál sería?

Me gustaría que me contestase si hay algún tipo de
programa para intentar que los médicos que se van a jubilar
puedan seguir trabajando, dada la ausencia de médicos de
familia que tenemos. 

Me gustaría también que me explicase cuántos médicos no
homologados con título de medicina, por supuesto, pero sin
título de medicina familiar, que es obligatorio para trabajar en
la sanidad pública, tenemos. Porque usted dice, ya me contestó
a una pregunta que le hice en el Pleno, que todos los médicos
que trabajan tienen título de medicina. ¡Hombre!, por supuesto,
es que si no sería intrusismo, todos tienen título de medicina,
pero usted sabe tan bien como yo que para trabajar en la
sanidad pública hay que tener una especialidad y esa
especialidad, que es la medicina familiar, bueno, pues me
gustaría saber cuántos hay que no tienen homologada esa
especialidad y que están ahora mismo trabajando en el sistema
público  de salud.

También me gustaría que me contestase, ¿por qué tienen
problemas para encontrar coordinadores?, ¿a cuánto se está
retribuyendo esta función de coordinación que implica una
carga adicional de trabajo a un médico? Porque, tal vez, aquí

tendríamos que plantearnos si realmente a un médico le
compensa poder ser coordinador si no se le está reconociendo
su labor correctamente. No sé, ¿cuánto les pagan a los
coordinadores por ejercer esa función?

También me gustaría que me contestase  por qué en la
atención primaria la actividad complementaria que realizan los
médicos está peor pagada que las peonadas que hacen en los
hospitales. Esa discriminación tampoco parece muy apropiada.

Por último, también comentarle que usted dice que ha
aumentado la plantilla en Mallorca en 150 profesionales, en
Ibiza y en Formentera en 42 plazas, si no he entendido mal, en
Menorca no sé si ha dicho en cuántas, sé que dice que ha
estabilizado 10 plazas, pero no sé cuánto ha aumentado la
plantilla; que no es lo mismo, o sea, nosotros necesitamos más
manos, más médicos, más sanitarios en general, pero claro,
usted dice que aumenta la plantilla, que estabiliza, eso son las
mismas manos. Está muy bien que estén estabilizados, es
importante, pero también es importante aumentar, porque la
demanda de salud es la que es entre la población. Entonces, me
gustaría saber esos 150 profesionales que aumenta usted en la
plantilla, ¿a qué categorías se está refiriendo?, ¿cuántos son
médicos, cuántos son enfermeros, cuántos son celadores,
auxiliares? En fin, las diferentes categorías que hay, tanto en
Mallorca como en Ibiza y Formentera y como en Menorca. Y
con eso ya está por ahora. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, vostè ha fet el temps exacte, ha exhaurit
exactament el temps. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, pues espero que me pueda contestar a todo. No tengo
rèplica. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Un segon, que m’ordeni. Miri, jo no
visc a una realitat paral·lela, sé perfectament on visc; a més,
tenc la sort, Sra. Diputada, d’haver fet feina des de fa més de
trenta anys en el sistema sanitari públic d'aquestes illes. Per
tant, crec que alguna cosa sé del sistema sanitari públic, també
alguna cosa sé de diferents moments del sistema sanitari públic
i de diferents llocs que he pogut ocupar; que crec que ha estat
molt enriquidor també per a la meva pròpia experiència poder
contrastar, comparar, analitzar, avaluar, implementar plans des
de, ja li dic, fa gairebé trenta anys. Per tant, crec que una idea
del que succeeix, el que va succeir i el que podrà succeir, una
idea crec que, com a mínim, se m'ha de reconèixer. No visc a
una realitat paral·lela, ni molt manco. Els que normalment
viuen a aquesta realitat paral·lela són vostès. 
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Ara he cercat les xifres, per exemple, i no li contradiré més
coses perquè m’avorreix, crec que és una pèrdua de temps que
no té sentit. Vostè ha fet referència que Balears és la comunitat
autònoma que té més assegurances privades. Segons l'informe
de la sanitat privada, la primera comunitat autònoma que va
incrementar el nombre d’assegurats l’any 2021 és Madrid, amb
un 39%, i la segona Catalunya amb un35%. I així podria agafar
la meitat de les..., o una gran majoria d’afirmacions que vostè
fa i les fa, i les fa amb tota..., vaja!, amb tota impunitat, diria jo.
Jo em deman, d'on treu les dades? Em deman d'on treu les
dades. Per tant, de la mateixa manera que crec que quan jo
inform dic d’on surten les dades i dels informes que tenim
disponibles, etc., crec que estaria bé que vostè també pogués
fer el mateix, si vol gaudir d'un mínim de credibilitat, perquè si
no, ningú d'aquesta sessió ni els ciutadans, sobretot, crec que es
poden creure ..., perquè anar en contra de la realitat sí que crec
que és una errada, però vostè mateixa veurà. 

No entraré en l'idioma, més o manco, manco o més li
tornaré a repetir el que he dit, i crec que això és una afirmació
que es pot fer, ningú no s’ha anat d'aquesta terra, cap metge ni
cap infermera se n'ha anat d'aquesta terra perquè se'ls ha exigit
el català, i ningú no ha deixat de venir perquè se li exigís el
català. Per tant, podem fer tota la demagògia del món, però dins
les habilitats de comunicació amb els pacients, dins les
habilitats relacionals hi ha la comunicació, que és de les més
importants. Aquí hi ha dues llengües oficials, a Galícia també,
ningú no ho qüestiona, o a Catalunya o a València. I crec que
el mínim que poden fer és ser respectuosos amb les llengües,
els que venim de fora, que jo també he vengut de fora. I crec
que el mínim que es pot fer és ser respectuós, i sobretot si
tractam persones i pacients que són persones vulnerables a
moments vulnerables que necessiten poder-se expressar en el
seu idioma. I això és el que es demana als professionals
sanitaris, no un màster de lingüística de cap tipus.

Després, a veure, m'han fet, em fan i ahir també m’ho varen
fer, no vaig respondre en aquest cas a aquesta qüestió, però em
comparen amb Canàries. Volen que els professionals de
Balears cobrin el mateix que cobren a Canàries? Perquè cobren
manco. Totes les categories professionals cobren manco a
Canàries que aquí. Per tant, deixin de fer demagògia amb
conceptes, perquè els ho he explicat moltes vegades. Per
ventura aquí és de les poques comunitats autònomes que es
paga el cent per cent de carrera. Aquí hi ha uns plusos de
fidelització i hi ha un plus d'insularitat. Hi ha un plus
d'insularitat que afecta totes les illes i després hi ha un plus de
fidelització per als metges de Menorca, Eivissa i per a tots els
professionals de Formentera. I això hi és, i hi era, i es va
retallar a un moment donat i aquest govern va tornar a
augmentar aquest plus de fidelització. 

Evidentment, quan es recuperen uns drets es podrien
recuperar tots? Sí. Tot té un preu, tot té un preu, i hem de
sabem en què s’ha d’invertir. Jo no dic que..., poder millorar les
condicions econòmiques dels treballadors crec que és un deure
del Govern, però també ho estam fent i ho hem fet al llarg del
temps. Ara, podem entrar en si un plus, un altre plus o tal, però
a mi quan em diuen que cobrin el mateix que Canàries dic,
doncs, no sé molt bé què  demanen. El plus de Canàries
d’insularitat és un, determinat, però és que tota la resta de

conceptes estan per sota dels de Balears. Per tant, en general
cobren manco, si agafam el sou base. 

La memòria del Servei de Salut està publicada, ho dic
perquè em va arribar fa unes setmanes o un mes i la tenc
damunt el meu escriptori. La memòria, la darrera memòria del
Servei de Salut està publicada. 

Després, una altra forma de viure la realitat és negar, perquè
crec que és que ja no sé si és que ho neguen o ho utilitzen
capciosament, però crec que només VOX no entén que venim
d'una pandèmia, d’una situació de pandèmia de més de dos
anys, que he explicat fa una estona com està afectant encara de
manera greu els serveis sanitaris, però això no els interessa,
això és igual, podem parlar de les llistes d'espera i comparar-les
amb uns i amb els altres. 

I ara li faré una pregunta, no li donaré la resposta, però li
faré una pregunta, li faré una pregunta. Vostè parla de llistes
d'espera, avui no era un dels temes per..., o sigui, vaja, que
teníem de les llistes d'espera quirúrgiques o de consultes. No
tenc cap inconvenient a comentar-les. Jo dic que hem de
millorar, clar que hem de millorar, que venim de dos anys de
pandèmia, sí. Quan vostè em compara i em diu que Madrid està
tan bé, jo li faig una pregunta i vostè, si vol, esbrini-la; demani,
per favor, a Madrid quan una persona entra a la llista d'espera
quirúrgica, demani per favor quan entra a la llista d'espera
quirúrgica... No, Sra. Borrás, em sap molt de greu: quan entra,
perquè a mi m’ho han dit, o sigui, des de ja, quan entra. I quan
entra a Balears. O sigui, jo només dic això: aquí els puc dir que
entra en la llista d'espera quirúrgica, i dit pel ministeri, que són
indicadors incomparables, perquè cada comunitat autònoma
està enviant les dades que considera, hi ha comunitats
autònomes que comencen a comptar -i no diré qui- comencen
a comptar quan tenen el preoperatori fet. No, aquí, quan el
cirurgià indica la intervenció quirúrgica, entren en llista
d'espera i comença a comptar, evidentment, comença a comptar
quan tu tens un diagnòstic...

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrem en debats paral·lels. Pot continuar, Sra.
Consellera. 

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

Quant tu tens un diagnòstic, el cirurgià té un diagnòstic i el
cirurgià indica la intervenció quirúrgica, comença a comptar el
temps. A altres comunitats autònomes el pacient entra quan ja
té el preoperatori fet. Per tant, jo..., hi ha qüestions..., i ho
poden demanar, supòs que amb la mateixa impunitat amb què
m’ho diuen a mi, els poden contestar a vostès, i això és una
realitat també. Però, bé, podem seguir comparant i dir que
algunes comunitats estan fantàsticament bé, i potser qualcú s'ho
creu, però la veritat i la realitat dels ciutadans d'algunes
comunitats autònomes és bastant distinta. 

Que tenim quotes altes a Atenció Primària?, sí, Sra.
Diputada, tenim quotes altes; la mitjana, 1.730 pacients al dia
aproximadament -com vostè diu-, per tenir aquesta mitjana, hi
ha quotes més petites i més grans, tot depèn d’on està aquesta
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quota. També, a vegades, o sigui, els indicadors han de ser
comparables; una comunitat autònoma que té molta dispersió,
com pot ser Castella i Lleó, que té moltíssima dispersió, un
metge igual té 200 pacients, i això abaixa la mitjana de tota la
resta. Ho podríem comparar dins les ciutats, i dins les ciutats tal
vegada no és tan distint; així i tot falten metges, i un dels
objectius ha estat rebaixar aquest nombre de targetes sanitàries. 

I he començat dient-li, jo, quan em vaig incorporar, els
metges feien feina de dilluns a divendres per no pagar-los els
caps de setmana; va ser una de les primeres mesures que vàrem
treure, i no només això, sinó que vàrem posar pools, o sigui,
vàrem posar una persona extra per a cada centre de salut perquè
pogués cobrir motius com les vacances, la formació, la
docència, les baixes, etc.; una persona més a cada centre perquè
pogués fer això, en lloc de tenir contractes de dilluns a
divendres.

I, bé, la defensora de l'usuari, potser vostè no sap el que fa,
però la seva feina és independent de la Conselleria de Salut; fa
feina, evidentment, amb les persones quan ja les persones han
esgotat les vies d'atenció als usuaris dels centres oportuns i
pertinents.

Res més, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per la seva presència avui en aquesta Sala
Verda del Parlament, davant la Comissió de Salut, a vostè i a
tot l'equip que l'acompanya.

Bé, al meu torn d'intervenció són moltíssimes les coses que
ja s'han dit, que s'han demanat i que s'han explicat, per tant, jo
no incidiré ni repetiré preguntes. Crec que està clara la
diagnosi, ja està feta, estan clars els esforços que s'han fet i
també les limitacions que tenim, que vostè ha explicat
perfectament.

De totes maneres, li voldria fer una sèrie de preguntes que
he apuntat per ordre de les coses que ha explicat com, per
exemple -i començaré pel gremi-, el tema dels periodistes.
Vostè ha parlat d’aquest pla de prevenció de conductes
suïcides, que hi ha una formació, no? a l’hora de tractar aquesta
informació, que els periodistes donen a l’hora de parlar d'això.
Jo sempre dic i torn a repetir, perquè no acab de veure clar, que
la visibilització del suïcidi sigui una bona cosa; tal vegada per
deformació professional, històricament, nosaltres no en
parlàvem, és a dir, en els meus 30 anys de professió, nosaltres,
si era un suïcidi, ja no ho deies. Per què?, perquè pensàvem que
feia un efecte crida.

Això ara sembla que ha canviat. A mi m'agradaria saber si
dóna bons resultats el fet que ho visibilitzem, perquè coincideix
que s'estan incrementant. No estic fent paral·lelismes però
supòs que si això s’ha decidit fer-ho públic, i que se sàpiga, i

que hi hagi una prevenció pública i que es vulgui normalitzar
-i sobretot evitar- que això arribi, és per qualque cosa, així és
que és una pregunta que li voldria fer.

Després, tenim clar que un 60% de les persones que tenen
un trastorn mental tenen també una addicció a qualque
substància, o és alcohol, drogues o és una altra cosa;
m'agradaria saber què és primer o què va ser primer, si l’ou o
la gallina. És a dir, el trastorn mental provoca una addicció o
l’addicció provoca un trastorn mental, en general -supòs que hi
ha de tot- però m’agradaria saber quina és la casuística i què
neix primer.

Per altra banda, és cert que segons l'estadística, que vostès
fan pública i que fa públic també el ministeri, creix el nombre
de trastorns mentals en infants i adolescents; a banda de la
depressió i a banda d'aquestes conductes suïcides, també
creixen altres tipus de trastorns o és exclusiu d'això? No sé si
la pregunta que faig és massa afinada, però m'agradaria saber
exactament quin és el tipus de trastorn que creix, si és
simplement -bé, simplement, no, que ja li val- en suïcidis o en
conductes suïcides o en idees de suïcidi i depressió, si també hi
ha altres trastorns mentals que creixin, perquè hem vist com
creix, per exemple -vull comparar i no s'ha de comparar-, però
creixen les al·lèrgies i té un motiu, creixen els casos d'epilèpsia
també, perquè sembla que, com la població es fa més major, es
pot debutar en qualsevol moment, en el cas del trastorn mental,
quina és la causa, si ha estat la pandèmia, si és només -i ho dic
entre cometes- el tema dels suïcidis, els intents o la depressió,
o n’hi ha d'altres. 

La visibilització. Ja li he demanat.

Psicòlegs clínics, sabem que som una de les poques
comunitats autònomes d'Espanya que tenen i han implantat la
figura del psicòleg clínic a Atenció Primària. Nosaltres ja li
vàrem dir en sessió plenària, tres ens semblen pocs per a una
població d’1.200.000 habitants; i en aquell moment, en aquell
ple, ens va dir: “bé, seran tres, però a finals d'any n’hi haurà un
altre, llavor s’incorporarà...”, i avui ha dit: “veurem si en
necessitam més”. Exactament quines són les xifres que es
manegen a hores d'ara, si és que a finals d'any n’hi haurà un
altre i arribaran a cinc..., o quatre o cinc entre enguany i l'any
que ve, o quina és exactament la previsió que fa la seva
conselleria.

EinaSalut. Enhorabona. Ara fris d’arribar a ca nostra, i tot
d'una m’hi ficaré, perquè jo vull fer promoció de la salut, i vull
saber exactament si hem de caminar més..., avui ja he caminat
8 quilòmetres, Sr. Gómez, ja que vostè em parla, i la presidenta
em renyarà.

Bé, m'agradaria saber exactament..., vostè ha parlat d'uns
objectius estratègics en la promoció de la salut, crec que serà
una bona eina, i des d'aquí nosaltres també ajudarem a fer
difusió d'aquesta EinaSalut. No sé si al final es faran
comparacions odioses d'una barriada a una altra, d’un poble a
un altre, i acabarem amb competicions, però supòs que si es
tracta de salut, no és una mala cosa.

I vostè també ha dit que hi ha professionals a disposició. I
la pregunta és, quants, si són 24 hores, i quin tipus de
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professionals són, els que estan a disposició d'aquesta eina, de
l’EinaSalut.

El Pla d'implementació pel que fa a prevenció, actuació i
conducta suïcida, posa el pla, que..., sí, que aviat es presentarà;
quan es presentarà? Aviat, què vol dir?, “próximamente”, què
vol dir? 

I el 024 d'aquesta..., ja en vàrem parlar també en la sessió
plenària, el ministeri va dir que una hora i mitja abans és quan
ja tenen clar que..., bé, vostè ho sap millor que jo, que es volen
suïcidar, nosaltres no acabam de veure clar -pel tema de la
visibilització-, creim més que s’ha de prevenir abans, no
aquesta, quan ja les persones tenen idees suïcides; i com està
funcionant, sé que no és la seva competència però què en pensa
vostè, d'aquest cas?

I ja, per acabar, una curiositat. He girat aquest Pla de
prevenció, actuació i abordatge de la conducta suïcida a les
Illes Balears, i posa que amb el patrocini de Janssen, i
m’agradaria saber què significa això; que els ha patrocinat
Janssen aquesta guia, aquest pla d'actuació?, exactament què
vol dir?, que aquesta empresa que ens ha posat vacunes anti
COVID, si vol dir qualque cosa, si és un bon patrocinador... El
que vostè em vulgui explicar...va una mica, sí, tal vegada amb
polissoneria, però m'ha xocat que Janssen patrocinàs la guia. 

I res més, de moment. Gràcies, consellera. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Vostè ha fet ús de sis minuts en aquest
primer torn. Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Bé, contestaré el que sé perquè jo no
som experta en salut mental, però sí que és cert que, a veure,
quant als mitjans de comunicació s'han de fer ..., se n’ha de
parlar, però d'una forma determinada, no es pot entrar en les
formes, no es pot en les formes que s'han utilitzat ni en
situacions un poc escabroses, no?, això s'hauria d'evitar, de fet
pot tenir un efecte crida fins i tot, per tant, és important saber
com, s'han fet tallers, si no vaig errada s'han fet tres tallers a
mitjans de comunicació, he de dir que no hi ha una resposta
massiva de 50 persones a cada taller, són més bé petits, tal
vegada de 10 persones que tenen interès, però des de
l'Observatori del Suïcidi estan absolutament disposats a fer la
formació que sigui necessària, no? Jo crec que sí se n'ha de
parlar, però ... i la formació és oberta, és a dir, qualsevol, tal
vegada nosaltres també ho hem de difondre més quan facem
aquest tipus de formació.

Els trastorns mentals més addiccions, a veure, clar, totes les
drogues poden produir una pèrdua de control i, per tant,
situacions indesitjables i arribar a un trastorn mental. El que sí
hi ha és més risc en la població vulnerable, d’una i una altra
causa, no? Per tant, de vegades potser, sí que pot ser el peix
que es mossega la cua, perquè si estàs en una situació
vulnerable, pots tenir tendència al consum d’alcohol o altres
drogues i acabar en una situació pitjor que et pot dur a un

trastorn mental, no?, i a l’inrevés també, és a dir, l’extrema
vulnerabilitat també pot fer que un pateixi depressions, ansietat
fins i tot, que no siguin trastorn mental greu, però que s’intenti
mitigar amb drogues. Per tant, no sé dir exactament en aquesta
patologia dual, quants comencen d'una forma o altra, en
qualsevol cas, són factors de risc tots.

Després, quant als joves, a veure, a part de la depressió,
tenen ansietat, molta ansietat, i ara, probablement, la situació de
confinament, de pèrdua de ... ells es manifestaven, segons una
enquesta que es va fer, que una de les coses que més els
impactava era el silenci, silenci que arribava a fer mal, no?, si
un anava pel carrer o anava a comprar, aquest silenci, i això
genera sobretot ansietat i trastorns d’adaptació, també, perquè
és cert que no ho tenen fàcil, molts de joves. Nosaltres hem
tengut la sort de viure millor que els nostres pares, els nostres
pares, millor que els nostres padrins, però no sé si els nostres
fills podran viure millor que nosaltres; tenim dubtes clares al
respecte.

I després hi ha un tema que està sent també molt freqüent,
que són les autolesions, que no deixen de ser trastorns d'ansietat
també, però que de qualque manera un intent de suïcidi, quan
una persona s’intenta suïcidar no és que es vulgui morir, és que
vol deixar de patir. Per tant, per això és tan important detectar
a temps, perquè ningú no es vol morir, però sí deixar aquest
patiment que troben irresistible. I això, per exemple, també
genera moltes autolesions. I això també, o sigui, tots hem
d'estar molt pendents d'aquestes conductes que han tornat un
poc com una moda entre adolescents, i bé s'hi ha de treballar,
s'hi ha de treballar molt.

Després ..., és el que li vaig dir, a veure, amb els psicòlegs
clínics, enguany tenim ..., amb el pressupost que tenim, podem
augmentar tres psicòlegs. Podem posar tres psicòlegs clínics a
Atenció Primària d'entrada només, però després de la feina que
es faci aquest any, que serveix un poc de pilotatge per veure les
derivacions, la quantitat de feina que fan, la quantitat de
situacions que resolen, etc., llavors es plantejarà com afrontar
els propers anys, no? I jo estic segura que anirà bé i estic segura
que l'any que ve probablement en seran necessaris més, quants
encara no ho sabem, i tampoc no saben per on podem créixer,
perquè el cert és que hem incrementat, hem duplicat
pràcticament el pressupost, ha crescut un 50% des de 2015,
però també cada vegada tenim molta despesa compromesa
també, l'Hospital de Manacor té una inversió de 78 milions
d'euros, els centres de salut, Son Dureta són 120 o 130 milions,
és a dir que hi ha una despesa compromesa també molt
important i hem de poder-ho fer tot. 

Ara ja tenim vuit municipis saludables que estan exposats
i que existeixen. Un és Esporles, que he vist que fa així amb el
cap, Alaior també, Alcúdia, Esporles, Maó, Marratxí Palma -
Palma és gran i Marratxí també-, Sant Antoni i Santa Eulària,
també Santa Eulària és un municipi gran, no? Per tant, són
municipis que s'han adherit a aquesta proposta de municipi
saludable i treballen moltes iniciatives en col·laboració. Les
persones del departament de Promoció de la Salut no són un
exèrcit, no són un exèrcit, hi pot haver mitja dotzena de
persones que fan feina allà i compten amb el departament de
comunicació de la mateixa conselleria i del Servei de Salut per
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engegar un poc l'estratègia i estar a disposició per a tots aquests
municipis, centres, etc. 

El 024 té, per una nota de premsa que va treure el Ministeri
de Sanitat, devers 800 telefonades cada dia. Així mateix són
bastants, i cada dia hi ha unes 20 o 30 derivacions a centres per
risc de conducta suïcida greu o imminent. Per tant, està
funcionant, és ver que va començar un poc ràpid, ens va agafar
així un poc a tots, però, bé, ja està funcionant de manera més
coordinada i millor.

I després Janssen ..., a veure, els laboratoris a vegades amb
un acord o un conveni de col·laboració amb el Servei de Salut,
amb la Conselleria de Salut o amb serveis determinats
patrocinen determinades publicacions, publicacions, actes
científics, jornades o congressos, tenen un sistema de
transparència molt alt ara, no existia abans, però des de fa anys
sí que és molt exigent i és absolutament transparent. En el cas
de Janssen firmam un conveni per a ells i donen suport, també
hi ha molts de medicaments a part de vacunes, que utilitzen per
salut mental. De fet, la despesa de medicaments de salut mental
és bastant elevada, perquè, sobretot amb patologia crònica,
trobar medicaments nous ... s'aproven molts de medicaments
nous, fins a trobar-ne un que pugui estabilitzar la persona, i
Janssen, no record l'import del conveni, però queda ben
determinat, perquè són aquestes aportacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Consellera, ser dels
darrers grups que gairebé en totes les comissions participe és de
vegades un suplici, però també un privilegi, perquè et dóna
temps a sentir moltes intervencions i també que es plantegin
moltes qüestions. 

Li parle en català, perquè és una de les llengües pròpies de
la comunitat autònoma, i crec que la comunicació metge-
pacient o infermer-pacient ha de ser pensant en el pacient, i
crec que és una cosa que se’ns oblida quan entrem en debats
sobre la llengua, ens oblidem del pacient, és clar que és una
part importantíssima de la relació, però moltes vegades se'ns
oblida i potser sigui perquè no importa el pacient, sinó que el
que importa és menysprear el treball. 

Jo tractaré de ser més productiu en aquest tema, i crec que
el català és ... jo també vinc de fora, vinc de València, la meva
llengua materna és el castellà, però vaig aprendre valencià, que
és una varietat dialectal del català, i ara he après la varietat
dialectal balear i estic tractant de parlar en balear. I em quede
sense veu perquè els aires condicionats m’estan matant.

Hem parlat de l'Atenció Primària, es parla de la quantitat de
les quotes que tenen els metges, però les xifres també ... s’ha
parlat de llista d'espera, que no era el tema d'avui però se n'ha
parlat ... Les xifres són ..., una vegada a la facultat em van dir
que l'estadística era la manera més elegant de dir mentides, que
és molt curiós, perquè cadascú pot tenir l’estadística que

vulgui, perquè si no són fiables, si no són comparables, cadascú
pot fer la seva.

I parlen de les quotes d’Eivissa i Formentera, jo sé quines
són les quotes d’Eivissa i Formentera, perquè vaig ser
responsable d’admissió, i conec perfectament les quotes, però
també sé que la llista d’espera no supera els 2 dies. I el que
m’importa, torn dir-ho, és el pacient, que el pacient sigui atès
en temps i forma. Llavors, que moltes vegades també s’ha de
tenir en compte.

També que el cinquè metge, li he de dir que s’ha posat a
Atenció Primària, per part de Formentera estem contents de
tenir el cinquè metge des de fa uns quants anys, perquè feia
falta, sí que feia falta en aquell moment, la llista d’espera es
disparava, però tenim una atenció sanitària molt variable a
l’any; què vol dir? Que quan arriba l'estiu tenim més problemes
perquè vénen molts pacients desplaçats. I aquí ve una de les
preguntes: sí, existirà la possibilitat que existeixi a Formentera
un metge perquè faci la funció de desplaçats o com es
coordinarà aquesta funció, perquè és una de les sobrecàrregues
que sí que suposa l'estiu a Formentera l'arribada de pacients
desplaçats els quals s'han de regir per aquestes quotes que tenen
els metges.

També ens ha parlat de tot el tema de la fidelització, però
m'ha estranyat, miri, açò sí que li he de dir, que no s'ha parlat,
i m'agradaria també, i li vull donar també... estic content de
veure-ho, he mirat el BOIB d'ahir, la quantitat de metges
infermers que seran consolidats, i és importantíssim, perquè per
fidelitzar els professionals fa falta que siguin més aviat fixos
què no interins. I les xifres són prou importants, via OPA,
tindrem gairebé 900 infermers més, i via concurs, 273 metges,
via OPA, perdó; i via concurs tindrem, 395 infermers més i 193
metges. Què volia dir això? Que podem consolidar quasi 2.000
facultatius i infermers més entre Atenció Primària i alguns
d'urgències.

No sé quants pertocaran a Formentera, la veritat, si tingués
la xifra seria interessant, perquè és una qüestió que interessa
molt. Sé que a Eivissa i Formentera, moltes vegades les xifres
no van desagregades, però sí que és una demanda que fem
moltes vegades, que és desagreguin per poder parlar de les de
Formentera directament, -si no les té ara, no faria falta, però sí
que es puguin desagregar quan pugui ser-, quantes afectarien a
Formentera d’aquestes xifres de consolidació, perquè són
importants per a la població de Formentera.

Després també ha parlat -passem a la part de salut mental-,
s'ha fet una part important, ha parlat de la UCA, va ser un
treball molt, molt intens, i importantíssim, perquè és la primera
Unitat de conductes addictives que existeix pròpia a l’illa que
du el Servei de Salut, que la coordinava el doctor Álvaro
Palma, i que ara mateix sabem que, per motius personals i
familiars, ha hagut d'anar-se’n, però sí que és genera la
incertesa de què passarà ara. Sí ens podria donar qualque cosa
d’informació del que passarà ara seria important en aquest tema
de salut mental, perquè sí que veiem que s'han fet passes en el
tema de salut mental. Però aquesta inconvenient que ha sorgit
que es resolgui, seria important per a nosaltres.
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En el tema d'infantojuvenil ja li vaig fer una pregunta
parlamentària, i ja em va dir que si feia falta, es reforçaria,
saber com estan les xifres i si en disposa.

En el tema de la llista d'espera d’infantojuvenil m'adreçades
a Eivissa i Formentera, com es troba ara mateix, perquè crec
que si hem de fer més esforços en aquest punt, per poder-los fer
seria important.

I també sobre salut mental, que ja li dic que considerem des
de Formentera que les places que s'han reservat al centre Bons
Aires, vaig tenir una reunió amb el Sr. Lafau, fa uns mesos, i la
veritat que m’ho va explicar tot exactament com estava, i que
hi ha hagut algunes queixes d'associacions de Projecte Home,
crec que era, de com estava, que hi havia un compromís, també
m’ho va explicar Álvaro Palma, també va deixar palès que si hi
havia un centre el Govern col·laboraria amb 10 places, si no
m'equivoc era així, però que per a Eivissa i Formentera crec
que estam coberts ara mateix, o que em confirmi si aquesta
necessitat la tenim coberta.

Respecte d'Atenció Primària, no s’ha parlat molt, però és
important també dir-ho, el servei d'urgències d’Atenció
Primària, que és el SUAP, que es parla sempre dels metges de
família només, (...), però en indrets com Formentera fan una
labor molt important, perquè ara mateix, mentre no hi ha estat
el 061, han estat els que han fet aquestes atencions urgents, que
no arriben a ser del 061, i a altres bandes sí que les fan, i són
importants perquè surten amb ambulància o amb el que
pertoqui, i és important aquesta qüestió.

Crec que a les externalitzacions també hi ha SUAP, però sí
que em consta que les demandes que m’han fet alguns metges
i infermers és que fa falta, crec que és un curs del megacode, o
una qüestió així per reciclar-se tant per al 061 com per al
SUAP, si hi hauria possibilitat que hi hagués més cursos a la
zona d'Eivissa i Formentera, del megacode, si pot ser, i ho dic
per qüestions que m'han fet, si podria ser.

I sobre l’EinaSalut vull donar-li l'enhorabona, la veritat,
vaig llegir a la premsa aquesta presentació, em sembla una molt
bona eina, i li proposo que aquesta EinaSalut sigui també
traslladada o presentada a cadascuna de les illes amb els actors
principals, per exemple, als centres educatius, perquè sàpiguen
que hi són, que hi vagin, si pot vostè o qualcú de la conselleria
que considerin adient, per fer aquesta presentació als centres,
a Formentera de centres sanitaris només n’hi ha un, llavors
seria més senzill, però sí que als centres educatius seria
important perquè poguessin afegir-se, o fins i tot el mateix
consell quan es considerés adient.

Res més, Sra. Consellera, i moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ha fet un ús de set minuts i
quaranta segons. Ara té el torn per a la rèplica la Sra. Gómez,
consellera 

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

Moltes gràcies. és que cercava perquè em comentaven que
sí que era al mapa d’actius, que m'ho havia demanat abans la
Sra. Martín.

Aprofit per dir que les obres de Bons Aires del parc sanitari
començaran aviat, esperam que en manco d'un mes, és a dir que
ja buiden la bugaderia i tots els temes de gasos i que necessiten
per a la bugaderia, per començar la demolició. Jo crec que serà
una fita emblemàtica, tot i que s'ha de tombar el mur, s'ha de
tombar un tros de mur per poder passar accedir al tema de les
obres, aquest trosset de mur que es pugui tombar doncs serà un
moment també prou emblemàtic per a la ciutat de Palma.

I crec que, bé, doncs saber també que serà abans del mes de
juliol és una bona notícia. 

Em demanava per l’organització, si es dediquen més a
desplaçats o no; jo crec que és una organització més interna,
segons com vagi millor, en funció també de la població que hi
ha, però, normalment, és cert que en els llocs molt turístics uns
professionals es dediquen a desplaçats; com que reforçam amb
un metge i una infermera, doncs crec que pot ser un bon
moment per fer-ho.

No tenim les places encara de forma de quantes afecten
Formentera, però la idea és quedar-nos en un 5% d’interinitat
quan acabin tots aquests processos. Per tant, esperem que sigui
equilibrat i que aquest 5% sigui també a cada una de les
institucions.

Quant a la Unitat de patologia dual, a Mallorca hi ha,
efectivament, 25 places, i n'hi ha unes de reservades per si
fessin falta per a la resta d’illes. La tendència és no ingressar,
la tendència és que es pugui fer una atenció ambulatòria
d'aquests processos.

I quant al coordinador, bé, la persona que s’ha dedicat més
a patologia dual ara a l'àrea d'Eivissa, és cert que sempre ens
sap molt de greu, perquè ha fet una molt bona feina aquest
psiquiatre, ara cercam activament un psiquiatre entre els que
han acabat aquí, i n'hi ha tres que queden, que, bé, tenen
possibilitats de fer feina a molts de llocs, i, per tant, és més
difícil.

Els dos psicòlegs clínics també aprofit per dir que els que
han acabat també queden a Balears.

I se cerca activament, i mentrestant s'augmenta, hi ha una
psicòloga clínica que té mitja jornada contractada i se la
contractarà a temps complet perquè pugui fer aquesta mitja
jornada a patologia dual. I la resta de professionals faran la
feina per continuar atenent els pacients que tenen en programa
i els nous pacients que puguin aparèixer, com d'altres
patologies.

I és cert, no parlam tant de SUAP i és una part fonamental
i, sobretot a alguns centres de salut que tenen un SUAP molt
potent, és el cas de Formentera, que han assumit gran part de la
contenció també de la pandèmia.
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Apunt, el curs de megacode perquè són cursos molt
intensos, són cars, o sigui econòmicament és una inversió
considerable, però crec que també seria de rebut poder-lo fer a
Formentera, i el 061 segur que està encantat de fer-ho també
perquè estan encantats. Com tendrem els professionals i
tendrem la base, crec que serà també l'oportunitat que segur que
molts, la gran majoria ja són instructors i els professionals del
061, tant metges com infermers, per tant, poden fer aquests
tipus de formació. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn ara al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, consellera, moltes
gràcies per demanar aquesta compareixença i venir avui a
explicar els plans de primària de salut mental i l’EinaSalut.

Com deia el Sr. Sanz, que sempre li toca parlar el darrer, en
realitat sempre ens toca a nosaltres, el Grup Socialista, i com ell
deia hi ha moltes reflexions i preguntes que ja s'han fet per part
d’altres grups. No és la meva intenció repetir el que ja han dit
perquè, bé, hi ha coses que ja estan respostes i no es tracta
tampoc d’abusar del temps dels presents. 

Però sí que vull donar l'enhorabona a la gestió del seu equip
i a vostè mateixa que han fet durant la pandèmia de la COVID.
Aquí, en aquesta comunitat, no s’ha deixat ningú enrere, no
s'han donat ordres d'abandonar els majors a les residències,
aquí totes les vides han comptat fins el punt que les diferències
amb altres comunitats autònomes haurien d'avergonyir els que
aixequen el dit acusador sense revelar quina hagués estat la
seva alternativa. 

No ens cansarem mai de reconèixer la feina dels
professionals del Servei de Salut, perquè la seva tasca ha fet
que tinguem la taxa de mortalitat COVID més baixa d'Espanya
-això és un orgull-; per això, quan ahir llegia als diaris l’oferta
pública de l’estabilització de què parlava el Sr. Sanz, que es va
presentar al Consell de Govern de dilluns i que té previst baixar
la temporalitat dels professionals de salut d'un 30 a un 5%, que
són tres punts menys del que marca la llei, a la qual ens hem de
sotmetre tots, pla 20-21, i que això es farà en poc més de dos
anys, no vaig poder evitar pensar que no hi ha millor
reconeixement que l'estabilitat d’aquestes 4.000 persones, més
de 4.000 persones en realitat. 

Sobre la seva intervenció, tinc algunes preguntes i alguns
dubtes sobre temes que li agrairia si pot desenvolupar una mica
més. Ens comentava que el Pla estratègic d'atenció primària
neix a partir del Pla d'atenció primària que es va presentar al
ministeri a finals de 2021. No sé si vostè coneix si les altres
comunitats autònomes, que em consta que tenen contacte
constant a través de la interterritorial, han desplegat també
aquests plans ja. 

Quant a aquell pla i el finançament amb què compta, crec
que comptar amb la inversió de farmàcia no és fer-nos trampes,
perquè posar la farmàcia als plans és important. Hi ha molta

gestió darrera la farmàcia, hi ha molta ideologia darrera la
inversió en farmàcia; perquè hi ha partits que implementen
copagaments, hi ha partits que no posen a disposició d'alguns
malalts alguns medicaments importants. Bé, només hem de
recordar què va passar amb el Sovaldi i els malalts d'hepatitis
C quan governaven altres persones. 

Seguint amb l'atenció primària, no puc estar més d'acord
que hem de donar a la primària el lloc que mereix, la centralitat
al nostre sistema de salut. Per a molts el nostre metge de
capçalera és una referència, una persona de confiança que ens
coneix i pot detectar els canvis al nostre estat de salut, també a
la salut mental. En el meu cas la meva metgessa de capçalera és
la meva metgessa des de fa vint anys, la meva i la de tota la
meva família, així que és difícil tenir més confiança en una
persona que et conegui millor que algú que t’ha atès durant vint
anys; sobretot a persones que com jo tenen una malaltia
crònica. La meva pregunta anava per aquí, quin és el paper que
li donam a partir d’aquest pla d'atenció primària als metges de
capçalera quant a la malaltia crònica, l’acompanyament que ens
fan. 

Vull posar també en valor la menció que ha fet quant a la
recerca i la innovació, dues eines que són imprescindibles en la
millora contínua d'un servei de qualitat, però que també han de
ser claus per a la fidelització dels professionals; que jo entenc,
i vostè ho ha dit alguna vegada, que posen molt en valor poder
investigar i innovar a l’hora de triar destinació. 

Quant al Pla de salut mental, li he de dir que m'agrada molt
que es parli cada vegada més de benestar emocional, no només
de malaltia, és un concepte sobre el qual hem parlat en vàries
ocasions amb el doctor Lafau, en a aquesta comissió també, i
crec que és al que hem d'aspirar com a societat, no només dins
el Servei de Salut. Igual que amb altres problemàtiques, tenim
cada vegada més clar que la salut no és només l'absència de
malaltia sinó que engloba moltes altres condicions, com veim
a EinaSalut. Amb la salut mental hem d'aspirar no només a
treballar sobre la malaltia, però amb la prevenció, les eines
d'empoderament dels nostres joves, l’autoconeixement i tantes
altres coses. 

Entenem que aquest pla té vocació de ser una eina integral
i transversal. Per això ens agradaria saber, de quina manera
faran feina amb les associacions.  El consens i la feina de tots
és sempre important, però en temes com aquest és
imprescindible. 

Tenc també un prec quant al desenvolupament del Pla
estratègic de salut mental i és que es tengui molt en compte la
perspectiva de gènere en la seva redacció. Per a les dones és
molt important que es tinguin en compte els nostres processos
biològics i com aquests afecten la nostra salut mental. Fins ara
això no ha ocorregut. La pubertat, l'embaràs, la manca
d'embaràs, el part, la criança o la menopausa són processos que
tenen una especial importància en el nostre benestar emocional
i que durant molts d'anys no han estat tinguts en compte. 

Per altra banda, vostè sap bé de l'especial interès que hem
tengut des d'aquesta comissió i també des d'Assumptes Socials,
on s'han presentat diferents propostes, en el desenvolupament
del Pla de prevenció, actuació i abordatge de la conducta
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suïcida. Vull tornar a posar en valor que hagin participat més
de cinquanta institucions i entitats, ja que és un problema que
només es pot treballar de forma transversal també. Pot seguir
comptant amb nosaltres i estic segura que amb la majoria dels
grups avui presents, per continuar amb la difusió i
sensibilització social.

Sobre l'etern debat de si hem de parlar de suïcidi o és
contraproduent, des del punt de vista de la sociologia sempre
es parla que hi ha factors molt importants. Ja des que Durkheim
va escriure El suïcidi es parla que hi ha molts de factors molt
importants en el suïcidi com són la geografia, el factor
econòmic i la pobresa, és una de les parts més importants en la
conducta suïcida; són molt importants els factors religiosos, i
tots sabem que hi ha dins algunes creences un volum de suïcidis
molt més alt que en altres creences, com la catòlica, que és la
predominant a Espanya; però el que no està demostrat
científicament, i del que almenys a  sociologia mai no parlam,
és d'això de l'efecte contagi. Així que jo sí que pens que és molt
important per a la prevenció parlar de suïcidi i obertament fer
públiques totes aquestes condicions i que la gent entengui  per
què se suïcida la gent i com es pot prevenir.

Quant a EinaSalut he de dir que em pareix un projecte molt
interessant, que la presentació amb els mòduls d’autotest el fa
atractiu i molt pedagògic, però em preocupa un tema que és la
bretxa digital. Tots sabem que la gent major té problemes per
accedir a les tecnologies de la informació i del coneixement, i
no sé si tenen prevista alguna actuació al respecte.

De nou, moltes gràcies per comparèixer avui. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández, vostè ha fet ús de set minuts i
quaranta-un segons. Respon la Sra. Consellera. 

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

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per les
aportacions, algunes molt interessants. La veritat és que una de
les preguntes dels metges de família i la malaltia crònica
teníem, tenim, un projecte que es diu Sofia, que és una manera
de mesurar els indicadors que es posen cada any als contractes
de gestió. És a dir, cada centre de salut signa un contracte de
gestió amb la seva gerència on es compromet a detectar
persones fumadores, persones obeses, per exemple, persones
diabètiques, el seguiment que es fa a domicili; una sèrie de
indicadors que són uns totxos considerables. Llavors, s’ha
desenvolupat per part del servei de salut -i jo crec que és un
projecte molt interessant- una manera de mesurar que ens
donen resultats en salut permet als professionals que es puguin
anticipar. Per exemple, cada professional pot saber de la seva
quota, tant metges com infermeres, per exemple, els pacients
que tenen el sucre descontrolat, una hemoglobina glicosilada
determinada i, per tant, cridar-los i veure si segueixen la dieta,
... és a dir, no esperar que el pacient arribi, sinó fer una feina
proactiva. 

Per això també es necessiten més infermeres i moltes
infermeres dedicades a l'atenció a la cronicitat que, en general,

la malaltia crònica en general el que necessita és això, són
hàbits saludables, compliment d'aquests hàbits i seguiment
també dels tractaments, que no només la prescripció és
important, però també és important com utilitzen els
generadors, si prenen la medicació, l'adherència terapèutica,
que també és una feina que fan molts les infermeres, no? Per
tant, jo crec que aquí hi ha possibilitats amb noves eines,
també, com el seguiment dels pacients de manera telemàtica, de
determinats indicadors, poder-los comprovar i tenir-los, fa que
un pugui saber com evolucionen els pacients a distància i
intervenir en el cas que sigui necessari.

En el cas de salut mental, la veritat és que jo vull agrair la
col·laboració -ho he fet- de Serveis Socials, perquè és ver que
han fet una feina molt important quant a integració, però
Educació també l’ha feta, Convivèxit està treballant molt
activament tant amb l'Observatori com amb COReduca salut
mental, i cada vegada que hi ha, per exemple, una situació de
risc de suïcidi a una aula es desenvolupa tota una estratègia de
suport, no només als infants, sinó també a les seves famílies i,
de cada vegada estam més, no sé si dir integrats en educació o
educació en salut, però sí que feim feina, n’hem de fer molta
més de cada vegada més.

I quant a les dones, jo crec que la visió de gènere és un dels
objectius de totes les estratègies, de les 16 estratègies que tenim
en marxa. Falta aquesta visió de gènere i a cada una de les
revisions de les estratègies que es fan es va introduir, una molt
típica és el tema de l’infart a les dones que és molt freqüent, i
moltes vegades es diagnostica com ansietat quan hi ha
clarament una angina de pit o un infart. Per tant, totes les
estratègies i aquesta salut mental també tendrà aquesta visió. 

I el tema de la bretxa digital, hem començat a treballar ara,
des de la Direcció General de Consum, hem signat un conveni
amb el Consell de Mallorca per formar la gent gran a les
residències i als centres de dia, i la veritat és que està tenint
molt d'èxit, s'hi apunten tots i tots volen saber com accedir-hi,
com fer i, clar, crec que és una manera també d'ajudar..., és una
-probablement-, una gota d'aigua dins un oceà, però s'està fent
molta feina des de la Direcció General de Consum, i crec que
tots l'hem de fer, no?, que les eines siguin també fàcils, si tenc
oportunitat d'anar en congressos, que he anat a bastant
diferents, que tenen a veure amb ciències de la informació,
tecnologies de la informació o de transformació digital, sempre
deman a tots els informàtics que pensin també en això, en la
bretxa digital, perquè no és el mateix, són eines que han de ser
intuïtives, més senzilles per poder-hi accedir i a veure si podem
anar desenvolupant en aquest sentit. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un segon torn. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás, i li record que
disposa de cinc minuts i cinquanta-cinc segons. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, a mi em segueix faltant la
concreció del pla, sobretot d’Atenció Primària. M'agradaria
saber quines accions farem en seguretat, quines en continuïtat,
quines en plantilles, quines ens centrarem en tecnologies, en
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centralitat, en moltes coses, perquè jo crec que el ministeri
potser no ho he entès, però el ministeri sí que va donar un
termini per a lliurament que el mes de març vostè em va dir a
mi que encara no el tenia. Ara diu que sí, que havia estat dels
primers, però va donar un termini per lliurament i un termini
per complir els objectius, i si no complíem aquests objectius,
no ens el finançarien, i això sí que em preocupa bastant.

Respecte dels residents de família, les places que han
quedat vacants. Li diré que el lloc és on n’han quedat més és a
Catalunya 71, a Extremadura 40, La Rioja 7, Castella i Lleó 45,
Cantàbria 7,  Astúries 10, Navarra 5, Galícia 9, Aragó 4 i
Andalusia, 2, són  les places de residents de família que han
quedat buides; a Madrid, han quedat totes cobertes. 

Els residents de família, aquí, jo no sé per què, per tots ...,
dels 25 n'han quedat 6 segons les meves informacions, però jo
he parlat amb residents que quedaven a família, que no volien
anar a urgències o que no se’n volien anar fora d'aquesta
comunitat autònoma. Dijous, consellera, divendres teníem la
festa d’acomiadament, dijous jo parlava amb dues residents i
encara no els havien ofert el lloc de feina. No digui que no,
perquè sí és cert, bé, però he vist altres moviments de cap vull,
és a dir, no menteixen, els residents no solen mentir. De fet, jo
vaig agafar el telèfon per cridar-ne un a veure si era ver, no ho
sabien encara i estaven indignats, qualque resident. Crec que a
vegades el maltractament institucional és important de tenir en
compte els professionals.

Quan li deim que, ... quan no formam o almenys des del
Grup Parlamentari Popular no li feim en base a una crítica. El
que volem és que en quedin més i que se’n temin d'aquestes
coses, perquè en quedin més i perquè si poden quedar tots els
que venen, molt millor per a nosaltres, perquè que ho facin
vostè bé i que als centres de salut hi hagi més bé els efectius,
també redunda en benestar de tota la població i sembla que és
que la resta que no pensa com vostès és que cuanto peor,
mejor, i no és ver. El que volem és que les coses vagin bé, i
crec que som aquí perquè tot vagi bé i no, no denunciam, el que
volem és que quedin.

Respecte del plus d'insularitat, no volen cobrar com a
Canàries, volen el mateix plus d'insularitat. Això ha quedat clar,
perquè també podríem dir que volem els preus del lloguer d'allà
-i és ver que ells són ultraperifèrics-, però nosaltres som “ultra
cars” i els residents a això ho saben, perquè criden per telèfon
i saben els residents que aquí és una comunitat molt cara amb
problemes..., és ver que han posat una residència, però l'hem
vista tots, aquesta residència, i no ens hi voldríem quedat, que
és ver que ens serveix per un temps i, beníssim, ben arribada
sigui, però han de reconèixer que aquí han de fer qualque altra
acció més.

I pel que fa a les quotes. Quan nosaltres governàvem i
vostès eren a l'oposició, bé que ens deien que havien de ser de
200, si ara són 1.700 els hem d'abaixar, no sé com, però les
hem d’abaixar, vull dir, era una reivindicació de tots els metges
de família, 1.200, 1.200, bé idò, hem de fer el possible perquè
no en tenguin 1.700.

Respecte del Pla de salut mental, jo em pensava que el que
tenia bé era el nou model de salut mental, hem fet una

recapitulació de tot el que havíem fet en el pla, i jo, en el pla un
dia a una proposició no de llei vaig demanar que, per favor,
s’avaluàs i em varen dir, va bé que quedi a la web l'avaluació
del pla?, perquè no es fa, és veritat, és molt guapo fer una
memòria, venir aquí i explicar-ho tot, però hi ha altres formes
de d'avaluar, i són indicadors: quantes accions, quants de
malalts, ... i això no ho tenim, i això fa falta al pla, a tots els
plans, al Pla de salut també ens farà falta.

Una altra cosa que vull dir: diu que som la quarta comunitat
autònoma en implantació dels psicòlegs clínics; jo no sé si som
la primera o la quarta, el que sí sé és que a la relació de llocs de
treball de plantilles orgàniques autoritzades, del 19/4/21, hi ha
7 places de psicòleg clínic que ja hi eren de fa estona i posa “a
extinguir”. Això és la tercera vegada que ho deman, i a mi
ningú no m'ho ha explicat. El que és clar és que posa “a
extinguir”, ho tenc subralladet i si vol li ho deixaré perquè
després li faci una ullada. 

I respecte de les figures que fan falta a Atenció Primària,
també m'agradaria que si hem avaluat quants d’odontòlegs,
quants de fisioterapeutes, quants de podòlegs..., de totes les
categories que fan falta.

I una altra cosa que crec que en aquest pla hi fa falta: la
pediatria, no hi ha cap menció de pediatria, i crec que seria una
volta.

I una altra cosa... és que em sap molt de greu,

LA SRA. PRESIDENTA:

És que em sap molt de greu, Sra. Borràs, ha d'anar acabant.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Acab, perquè la setmana passada, ja que ha dit que no són
un exèrcit a salut pública, en aquesta comissió, jo vaig
presentar una plaça de tècnic de salut per a Eivissa i
Formentera, i, em sap greu, però me la denegaren, em sap molt
de greu. Crec que estam aquí per fer que els nostres joves
visquin millor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. A veure, el que he dit és que hi ha
qualque comunitat autònoma que encara no ha entregat el pla
inicial, el Pla estratègic d'Atenció Primària, i a nosaltres ens
varen felicitar perquè vàrem ser els primers a entregar-ho, el
primer pla, i és vera que es compon d'altres plans.

Els mecanismes de recuperació i resiliència ja està
determinat quina serà la inversió que es farà, que, bàsicament,
serà en tecnologia, i això el ministeri reparteix criteris
normalment poblacionals i poca cosa més en aquesta partida.
Per tant, no està vinculat al pla. 
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A veure, a mi em consta que s'han fet diverses reunions amb
els residents que acabaven enguany, no una, ni dues, algunes
més, i alguns no s'han decidit, no s'havien decidit, tenien
dubtes. És cert que també de vegades, ja dic, estan en
disposició de poder escollir i abans podíem enviar un metge
que cobrís les vacances de Capdepera i de Son Servera amb
molta facilitat, ara la mateixa persona diu: no, jo si em qued
vull una plaça a Son Gotleu, al centre de Palma o on sigui.
Llavors això fa que ells també tenguin el seu temps per
decidir-ho, perquè encara no havien acabat, però a mi em
consta que s'han fet diferents reunions, perquè ens preocupa
més que a ningú.

Després, el plus d'insularitat, a veure, és cert que aquesta
comunitat és més cara, per això cobren més, també; jo el que
dic és que no ho podem centrar en un concepte, han de tenir en
compte que s'ha augmentat el preu d'hora de guàrdia, que s'ha
augmentat el plus de fidelització. El plus de fidelització, si
agafam els d’insularitat i el de fidelització, doncs tal vegada
surti aproximadament el mateix que cobrin a Canàries, no ho
sé; però, per això dic que no ho podem centrar tot en un plus,
sinó que crec que s’ha de veure en conjunt, i és raonable que
aquí cobrin més que a comunitats autònomes on el cost de vida
és més baix, per suposat que sí.

A veure el tema de les quotes, el tema de les quotes pot ser
una discussió eterna, en el sentit que jo he tengut una quota de
2.600 persones i jo els podia dur, jo no em sentia estressada a
cap moment i tenia tota la pediatria, un centre i mitja quota
d’adults. Per què? Bé, doncs feia feina a un lloc determinat. Si
aquesta quota de 2.600 es troba a una barriada més desfavorida,
ostres!, no hagués pogut, no hagués pogut. Per tant, jo crec que
més que el nombre de persones, és com les llistes d'espera, és
la capacitat de resolució que tenim; el que hem de cercar és que
aquella població estigui atesa i estigui atesa el més ràpid
possible, no és tan important quants en té cada professional,
sinó que l'horari es pugui distribuir per donar una atenció
adequada en el moment adequat. Crec que això és el que
esperen els ciutadans de nosaltres, és com que hi hagi 20.000
persones esperant consultes, l’important no és si n’hi ha
20.000, 30.000 o 40.000, l'important és que els donem data per
a consulta amb menys de 60 dies, aquest és l'objectiu prioritari,
no la quantitat que hi ha. I ho dic tant quan les coses van bé
com quan van malament.

I després, em deia: el Pla de salut mental acaba enguany, i
s'avalua ara. És clar, jo li he dit grans trets de l'avaluació, que
m'han passat el resum, que li puc donar si hi té interès, perquè,
miri, darrers sis anys de salut mental a les Illes Balears, o sigui,
m'han donat les grans línies de promoció i prevenció, o sigui,
de dignitat i humanització, de lluitar contra l'estigma, del Pla de
la prevenció del suïcidi, es continuarà treballant amb aquestes
línies. Aquest el pla futur, es continuarà treballant en aquestes
línies, però d'una manera més coordinada amb més
administracions.

Després, li explicaré això del psicòleg clínic. A veure, quan
fa 20 anys o fa, sí, aproximadament 20 anys, varen començar
a treballar dins l'administració pública psicòlegs, sense clínics,
psicòlegs, en general; i aquests psicòlegs, que eren a una àrea
d'oncologia, que eren a una àrea de salut mental, no tenien en
aquell moment l'especialitat, perquè no existia. Aquesta

especialitat es va desenvolupar posteriorment. Llavors, ens
trobam que hi ha persones dins l'administració que fa, doncs
això, 20 anys que treballen a una àrea, però no són psicòlegs
clínics.

Per tant, la proposta que fem, perquè fem una bona feina
des de fa molts d'anys, no sé exactament la quantitat d'anys, per
això la proposta és: no es treuen aquestes places a concurs i
aquestes places, quan aquestes persones es jubilin o acabin la
relació amb l'administració, aquesta plaça ja passa a ser clínica.
Però són aquestes 7 places que donen voltes, que no és que
siguin a extingir, sinó que són... eh?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no són tantes-, bé, a extingir les que hi ha són les que li
dic, les que estan ocupades per persones no clíniques, que duen
molts d'anys fent feina clínica, també. I, evidentment, es tenen
en compte tots els recursos, ara mateix es va presentar fa unes
setmanes l'ampliació de la cartera de serveis, a proposta del
Govern d'Espanya, d'odontologia, i, per tant, és a dir, és clar
que hi ha una previsió del que és necessari i del que serà
necessari en determinades àrees, i després hi ha situacions
imprevistes, com una pandèmia que, evidentment, ens fa doblar
els nombres a tots i a totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. La pandèmia encara no ha acabat i
sembla que ja ens haguem oblidat de l'esforç i de tot el que ha
comportat, que hi va haver persones compromeses que varen
fer actuacions totalment legítimes i innecessàries per protegir
la salut dels altres, i que varen ser investigades, feliçment
exonerades al final, però aquí hi ha hagut gent que s’ha implicat
i s’hi ha deixat la pell. I també els professionals sanitaris.

En necessitam més, i aquí s'ha comentat, evidentment, i
també necessitam aprofitar al màxim aquelles competències
capacitats i coneixements que tenim, i, en aquest sentit, tornam
incidir en les infermeres especialistes que tenim a les nostres
illes, a la necessitat de regular aquests llocs de feina perquè no
acabin anant a fer feina a altres comunitats autònomes, on sí
tenen regulats aquests llocs de feina. Les necessitam aquí, les
volem aquí.

Amb el sistema EI s'han format més de 350 infermeres
especialistes, amb un cost anual, si no ho duim malament,
aproximadament, de 19.000 euros per any.

Tendrà tot el nostre suport, consellera, ha dit vostè que el
sistema no permet que les infermeres desenvolupin les seves
competències, des del nostre grup parlamentari tendrà tot el
suport en totes aquelles actuacions que puguin posar en marxa,
ja sigui a nivell legislatiu, com sigui a nivell de negociacions
amb els sindicats. Vostè ha donat tota una sèrie d'informacions
sobre quines són les dificultats per assolir aquest repte, tendrà,
com li dic, el nostre suport.
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En tema de salut mental, evidentment que hi ha problemes
de salut mental, i la pandèmia n’ha duts, però també voldríem
remarcar, des del nostre grup, que tenim un model productiu
que capola les persones a nivell físic i a nivell psicològic, un
model on hi ha explotació laboral. Hem vist declaracions els
darrers dies d'empresaris que diuen que no troben personal
pagant 800 euros per fer feina 12 hores al dia, evidentment que
no en troben, el que han de fer és proporcionar condicions
justes. La reforma laboral avança en aquest sentit.

I en termes de professionals, també una petició, l’ampliació
de les places de residents, de psicòlegs clínics residents a la
nostra comunitat autònoma, en formam 3 a l’any i a les
diferents compareixences aquí, tant per part del doctor Lafau,
com per part del Col·legi de Psicòlegs, s’ha afirmat que el
sistema en pot encabir més, més pràctiques. Llavors, si podem
augmentar la gent que formam tendrem més possibilitats de
poder tenir professionals qualificats i que es fidelitzi a les
nostres illes.

Un grup anteriorment ha parlat de la coordinació dels
centres de salut, de què cobraven els metges. Simplement un
incís, també les infermeres poden ocupar aquests llocs, fa molts
d'anys que no només hi ha metges en aquests llocs de direcció,
com no pot ser d'altra manera, les infermeres són importants a
Primària, com no ho han de poder gestionar?

I ja per acabar, en relació amb una cosa que vostè ha dit
sobre les pràctiques de salut d'aquesta universitat privada i les
possibilitats que l'alumnat anàs als centres de salut de les
nostres illes. Des del nostre grup consideram que, i supòs que
és compartida la preocupació, que no hauria de ser en detriment
de places per a la Universitat de les Illes Balears, perquè quan
un posa un programa formatiu en marxa ha de tenir present
quines són les seves necessitats i els recursos disponibles, i el
que no pot ser és que es presenti un pla d'estudis, amb un
handicap i amb unes dificultats evidentíssimes per a qualsevol
que el llegeix la primera vegada i que després sigui
l'administració pública la que hagi de donar sortida i solució a
una problemàtica que, en cap cas, no ha creat ni ha estat
consultada prèviament per poder dir on hi hauria aquesta
dificultat.

Llavors, entenem que aquesta serà una preocupació
compartida amb vostè i amb el seu equip, però ho volia
manifestar: en cap cas una plaça de pràctiques del sistema
públic en detriment de la Universitat de les Illes Balears.

I amb això agrair-li les seves explicacions i també
l’aportació i la participació de la de la resta de l'equip avui
aquí. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies. Només una referència a les pràctiques.
Evidentment, no pot ser en detriment, però si hi ha una aposta
clara de posada en marxa d'aquesta universitat i tenim, per una

altra banda, una mancança d’infermeres, estam negociant amb
la Universitat de les Illes Balears per poder augmentar aquestes
35 places, que jo crec que és una bona notícia, i també tenim
aquesta part de corresponsabilitat que quan aquests alumnes
acabin, han d’haver pogut passar per un centre de salut, no?
Ara hem de veure com encaixa tot, que no és senzill, però jo
crec que ho hem de fer possible entre tots, perquè al final ens
interessa a tots que la formació sigui d'excel·lència.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos, disposa d’un minut i mig. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres seguirem demanant-li
augment de pressupost a l'àmbit sanitari i sociosanitari, sempre;
no vol dir que demanam un augment de pressupost global de la
comunitat autònoma, però sí en aquestes àrees, i, per tant, feien
referència de bell nou a aquesta petició d'auditoria interna,
operativa, funcional i d'eficiència i eficàcia de la comunitat
autònoma. Això, per una banda.

Per una altra banda, li demanaria si ens pot dir la data
operativa de l'Agència de Salut, que és un tema al qual
nosaltres li vàrem donar suport, però estam pendents de sabem
quan serà operativa i si a més a més és estratègica per dur
endavant aquest pla que vostè ha plantejat, que ha anunciat avui
aquí. 

Per una altra banda, ens inquieta una cosa. El Servei de
Salut va treure una convocatòria d'oferta de contractació per la
mancança de personal d'infermeria per donar resposta en època
de vacances d'estiu per al tema, precisament, d’aquesta
població flotant. I un diari denunciava, un diari de referència,
no denunciava, exposava que un dels greus problemes era el
robament entre diferents gerències d’infermers i infermeres, el
primer que se les endú amb la motivació d’oferir contractes de
llarga durada. M'agradaria que especifiqués això, més que res
perquè fa una referència, entre cometes, del que denuncien o
que manifesten aquests professionals dels mitjans de
comunicació. 

I, per una altra banda, crec que és important que vostès
donin resposta a la problemàtica que els mateixos -ja acab,
presidenta, només un segon que crec que és cabdal això i
agrair-li la paciència-, aquests residents que han sortit i
evidentment eren els MIR, d'atenció primària em referia, no els
60, em sembla que eren 28, aquells que queden, varen sortir a
Televisió Espanyola, precisament unes entrevistes a tot el MIR,
200 places a nivell de tot l'Estat havien quedat buides, i deien
“poc atractiva, poca motivació dels professionals i més sacrifici
i més dedicació”. Per tant, poc reconeixement. Jo crec que
l'estratègia de captació i fidelització no tan sols és retributiva,
sinó d’una estratègia per donar una resposta a les inquietuds
d’aquests professionals.

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Ara contestaré ben ràpid. Totalment d'acord amb l'augment
de pressupost, és a dir que nosaltres el lluitam cada any i
podem, al final crec que els esforços valen la pena i hem pogut
doblar el pressupost en set anys, per tant, crec que és una bona
notícia.

L'Agència de Salut Pública, tot i que no és motiu de ser
compareixença, afortunadament, aquesta setmana s'han aprovat
els estatuts per part de les persones que els han estat elaborant,
els serveis jurídics, moltíssima feina de coordinació, de
redacció, etc. I ara hem de continuar, les properes passes han
de passar per Consell de Govern, etc., hi ha tràmits
administratius que nosaltres pensam que abans que acabi l'any
es podran nomenar les persones responsables i continuar
treballant, perquè no s’ha deixat de fer en cap moment.

Quant a l'oferta pública, a veure, les gerències, competència
o oportunitat. Això depèn un poc de com es miri, igual que
explicava el tema dels metges de família que acaben, a mi he de
reconèixer que a mi m'entristeix que un metge de família triï
anar-se'n al 061 per una banda, no?, personalment m'entristeix,
però, per una altra banda, egoistament també pens que
necessitam metges al 061. Per tant, ja està bé que es facin
aquesta competència o que vagin a les urgències dels hospitals,
on també són necessaris. Per tant, més que competència veig
que és una oportunitat. Probablement els alumnes que acaben
infermeria, si viuen a la zona de Llevant, s’estimaran més estar
a un centre de salut de Llevant o a l'Hospital de Manacor que
la gent que viu a Palma que en lloc d'anar-se'n a Inca
s'estimaran més Son Llàtzer o Son Espases, però crec que és
una qüestió també de projecte, eh?, d’oportunitat, no tant de
competència.

I totalment d'acord que no només és retributiu, és que a
vegades ens sobtaria conèixer alguns ingressos o algunes
ofertes que podem fer, econòmiques, alguns professionals, ens
sobtaria bastant i no és suficient l'aspecte retributiu, hi ha
d'haver projecte, i a vegades i a determinades illes hi ha d'haver
projecte de vida també; que tenim la sort que una cirurgiana de
La Paz es vol retirar a Formentera, i ha estat súper benvinguda
-sempre la pos d’exemple-,  per a nosaltres fantàstic, però, clar,
desgraciadament tampoc no hi ha molta gent tan reconeguda i
amb tant de prestigi que digui, vull anar a retirar-me a
Formentera o el que sigui, no?, bé, hem de continuar fent
atractives les nostres illes, perquè ho són, però tenim marge de
millora. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, no disposava de temps i ha abandonat la
sala. Per tant, correspon 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. Senyores i senyors diputats, seré
molt breu, pràcticament no en faré ús, tan sols recordar que
encara hi ha iniciatives d'aquest grup parlamentari que s'han de
debatre en aquesta comissió, que normalment hi ha sort, perquè
és la sort també de les persones d'aquesta comunitat autònoma
i tiren endavant les nostres proposicions no de llei, cures
pal·liatives, administració del medicament, que no sé com es
diu exactament PrEP per a prevenció del VIH, entre d'altres, a
més d’altres que sí s'han aprovat com una sobre obesitat infantil
o aquells 500.000 euros dels pressuposts que ens varen fer
tantíssima il·lusió.

Així que, gràcies, a continuar fent feina, i nosaltres, dia a
dia, setmana a setmana, seguirem vigilant i intentant millorar
també la política sanitària que es fa en aquesta comunitat
autònoma. 

Gràcies, consellera, i gràcies a l'equip. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò ara el torn al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, agrair-li, Sra.
Consellera, les respostes que ha donat. El tema de (...) estic
molt content que es valori la possibilitat i sí que hi hagi un
metge i un infermer més a primària i que es puguin redistribuir
per fer, ja sigui més visites o reduir la llista d'espera o atendre
desplaçats, és una bona notícia.

Només matisar una qüestió, no és que es va rebutjar una
qüestió de tècnic en salut pública, es va presentar una esmena,
es va sol·licitar tres vegades si es podia consensuar aquesta
proposta, i va ser rebutjada pel grup proposant, perquè a
Formentera consideram que com que hi ha una agència de salut
pública que està en vies de preparació, volem que hi hagi també
el que es consideri necessari per poder treballar-ho.

Gràcies, consellera. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon el torn ara al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència de la Sra. Patrícia Gómez i Picard i dels seus
acompanyants.

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