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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, en primer lloc demanaria en

primer lloc si es produeixen substitucions?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font substitueix el Sr. Mayans.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

I. Pregunta RGE núm. 2346/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a places de metges d'urgència de

Can Misses.

Passam al primer punt de l’ordre del dia 2346/2004 i

assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum Sra. Aina

Castillo i Ferrer, acompanyada pel Sr. Alarcón. Per formular

aquesta pregunta, relativa a places de metge d’urgència de Ca’n

Misses, té la paraula el Sr. Miquel Ramon i Juan, autor de la

mateixa, per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a la consellera per

venir a donar resposta a aquesta sola pregunta que hi ha en

aquesta comissió. Bé, aquesta pregunta fa referència als

problemes de saturació en què es troba un servei d’urgències

hospitalàries, en aquesta cas concret el de l’Hospital de Ca’n

Misses d’Eivissa. La saturació en les urgències hospitalàries és

una cosa recorrent, passa més o menys per tot arreu a la nostra

comunitat i fora de la nostra comunitat i també, com dic, a

l’Hospital de Ca’n Misses d’Eivissa. De fet fa poc temps que

s’ha inaugurat una reforma del servei d’urgències i avui en dia

ja pràcticament s’ha quedat petita aquesta reforma. Les

urgències hospitalàries són un sistema tal vegada massa

habitual d’entrada i bé, pateix aquesta sèrie de problemes de

saturació.

Bé aquesta pregunta que es veu, no massa temps després

d’haver-la formulada, era de 21 d’abril, o sigui que no té tan de

retard com altres vegades, però curiosament s’ha quedat vella

si les notícies que m’han donat avui són exactes. Ho dic perquè

la pregunta era quan es pensava completar al 100% la plantilla

d’urgència i pel que m’han dit avui la plantilla s’ha completat,

però no per la via d’incorporar-hi nous professionals, sinó per

la via d’amortitzar places i d’aquesta manera, amb els mateixos

professionals, es cobreix el 100% d’allò que són les places

oficials, no el 100% de les necessitats. Bé si això és així, ja dic

m’han informat avui mateix d’aquesta circumstància, esper que

el Govern del PP no s’agafi aquestes qüestions per sistema, si

jo pregunt quan es completarà el 100% de la plantilla i es

redueixen les places de tal manera que quedi coberta. Ho dic

perquè fa poc temps un afectat també em contava una anècdota

per als que no ho patim, per a qui ho pateix és alguna cosa més

que una anècdota i era que ell va fer unes alAlegacions al

projecte del segon cinturó de ronda d’Eivissa perquè no li

deixaven accés a ca seva, ara fan el projecte de carretera a

l’aeroport que també agafa aquell sector de segon cinturó i

l’expropien, bé idò per solucionar el problema de què el

deixaven sense accés ara l’expropien. Per resoldre el tema de

què no es cobreixen el 100% es redueixen les places. Bé, esper

que això no sigui una norma.

La veritat en el servei d’urgències de l’Hospital de Ca’n

Misses hi han estat adscrits, segons l’època, diversos

professionals que no eren pròpiament d’urgències, com (...),

professionals d’hospitalització domiciliària i hi va haver un

moment en l’anterior gerència que fa la diferenciació i es queda

dins el servei d’urgències estrictament els que són els metges

d’urgència i es queda fixada la plantilla en 10 professionals, en

10 metges. Així era com a mínim la plantilla orgànica a finals

del 2003. Jo crec que aquesta plantilla era insuficient, de fet el

mateix gerent segons les meves notícies afirma que n’hi hauria

d’haver sobre 14 o 15 professionals, però bé, passar de 9 a 10

era una passa endavant, no s’arriba a 14 o 15, però ja dic era

una passa endavant. Però sembla ser que la plantilla orgànica

del mes de maig d’enguany elimina aquesta plaça que no es

cobria i jo crec que és necessari cobrir aquesta plaça i que és

necessari augmentar. De fet, actualment prop d’un 50% de les

hores de metges treballant i atenent en el servei d’urgències de

l’Hospital de Ca’n Misses es cobreix per part de professionals

que no formen part de la plantilla sinó que són metges que

treballen en precari, amb contractes per hores, estrictament per

hores, contractes tal vegada de 8 a 3 de tal dia. Hores que es

paguen com a atenció continuada, que no és en principi

entenem nosaltres, l’atenció continuada no estava previst per a

aquestes coses, però que surten més barates que una hora

normal.

Per tant, pel que dic de problemes de saturació, de situació

de què allà hi treballen en condicions precàries més metges dels

que hi ha en plantilla, per tant, se’n necessiten més. Nosaltres

voldríem saber quan es cobrirà aquest 100% i esperam que el

100% de la plantilla siguin els necessaris, no que es redueixi la

plantilla orgànica i d’aquesta manera s’aconsegueixi que no hi

hagi vacants perquè les necessitats creim que hi són. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera de Salut

i Consum per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Ramon, ja li vaig dir a principi de legislatura que la meva

actuació sempre seria transparent i que donaria tota la

informació possible, malgrat sigui només una pregunta, és allò

que motiva la meva compareixença. Crec que ho he de fer i així

ho faig, sobretot perquè tot el temps que hi som, sinó

probablement decauria dins aquest període de sessions i crec

que era important venir a contestar.

Després dir-li que no partim de la mateixa premissa, perquè

vostè xerra de saturació permanent en el servei d’urgències. Jo

crec que tenim efectivament una demanda creixent quant al

servei d’urgències, no dels hospitals només sinó també

d’Atenció Primària i sobretot ara que comença la temporada
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estival o sobretot d’aquí a un mes que podrem dir que ja s’ha

començat la temporada estival. Efectivament es fa una feina

important i per això precisament durant l’estiu preveim els

metges de reforç, xerram concretament de l’Hospital de Ca’n

Misses i del servei d’urgències. Jo no he arribat a aclarir quin

era el 100% per a vostè de la plantilla dels metges d’urgències.

Per tant, supòs que en el torn de rèplica podrem tornar a xerrar-

ne i vostè m’explicarà quin és el 100% en el seu criteri. A mi

allò que em consta per informacions que m’ha traslladat el

gerent de l’àrea d’Eivissa i Formentera és que l’Hospital de

Ca’n Misses d’Eivissa té assignades 9 places de metge per al

servei d’urgència, actualment efectivament estan cobertes al

100% perquè hi ha 9 professionals. És veritat que són 9

professionals que ocupen aquestes places com a interins, però

en aquest sentit li he de dir que l’OP extraordinària que va

convocar el Ministeri de Sanitat l’any 2001 preveu la sortida de

6 d’aquestes places i les altres 3 no les ha previstes perquè

varen ser creades posteriorment. En definitiva actualment 9

places que hi ha, 9 places que estan cobertes.

I discrepam en el sentit de què el Partit Popular va enrera no

només quant a creació d’ocupació o les condicions de creació

d’ocupació. Jo crec que el Partit Popular si alguna cosa ha

demostrat és que sap crear ocupació i que ho sap fer a més en

bones condicions. Jo crec que un exemple és precisament l’OP

que va convocar el Ministeri de Sanitat l’any 2001 i que farà

que 6 d’aquestes places puguin estar ocupades en propietat i no

d’una manera interina. I després per altra banda dir que

nosaltres no anam cap enrera, no estam reduint les places, sinó

tot el contrari perquè fa pocs dies el gerent de l’àrea d’Eivissa

i Formentera, el Sr. Ignacio Martínez ha convocat 4 places més

precisament per cobrir el servei d’urgències de Ca’n Misses i

que en principi en aquests moments està obert el termini perquè

la gent es pugui presentar i en principi està previst que

comencin a fer feina dia 1 de juliol. Per tant, jo crec que tal

vegada les condicions de feina es poden millorar, però no crec

que sigui adequat dir que nosaltres anam cap enrera quant a

nombre de places, quan en aquest moment estan convocades 4

places més per cobrir precisament aquest sector, tot el contrari.

Jo crec que això allò que demostra és que som conscients des

del Govern, des de la Conselleria de Salut que el servei

d’urgències necessiten suport i que a més és una porta

important també de la població de les Illes Balears cap el

sistema públic de salut.

Per tant, intentam millorar-lo i intentam reforçar-lo,

juntament amb altres mesures que també hem pres a l’àrea

d’Eivissa i Formentera i que crec que no fa falta que repeteixi

perquè vàrem precisament xerrar d’elles, com són el Centre

de’s Viver i l’obertura de les urgències 24 hores. Ho vàrem

xerrar l’altra dia precisament a la darrera comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per tant, entenc jo de la resposta de

la consellera que efectivament, les notícies que m’havien donat

eren certes. Hem passat d’una plantilla orgànica de 10 a 9

places en el servei d’urgències a l’Hospital de Ca’n Misses i

per tant, s’ha cobert el 100% perquè s’han reduït les places, no

perquè s’hagin incorporat metges. Jo crec que això no és una

bona notícia perquè aquestes 10 eren un mínim molt mínim,

com li he dit sembla ser que són necessàries més places. De fet

hi ha més metges treballant per aquest sistema precari que li he

dit de fer hores allà i que les quantificaven prop d’un 50% les

que fan aquests metges.

Per altra banda aquestes places que substitueixen en el

servei d’urgències d’Atenció Primària que estava treballant

dins Ca’n Misses quan se’n vagin al Viver, fan això, suplir i no

augmenten el número de professionals que hi havia, sinó que

supleixen uns que estaven allà i que aniran a una altra banda.

Aniran a una altra banda que és una qüestió que em sembla bé,

de fet ja li ho vaig dir en una sessió anterior, que si ho posava

en marxa jo no tenia cap problema en felicitar-la per posar en

marxa això, entenc que ha de ser una millora. Però realment en

els primers temps, en els primers mesos i segurament els

primers anys el fet de què s’obri en horari nocturn el servei

d’urgències del centre de salut del Viver no reduirà de manera

significativa l’assistència al centre hospitalari. 

Per tant, ja dic crec que és una mala notícia que s’hagi

reduït en un 10%, una plaça de les que hi havia s’ha eliminat,

quan allò que corresponia no era eliminar-la sinó en tot cas

cobrir-la i crear-ne més perquè les necessitats d’atendre a la

població que passa pel servei d’urgències són superiors a la

plantilla que hi ha en aquests moments. No sé, demanar-li que

en el futur hi hagi les incorporacions que siguin necessàries,

amb personal fix, fix vull dir en una situació de què no hi vagi

per hores, si és possible fixa, però si són en situacions

d’interinitat o qüestions d’aquestes..., en personal que estigui

allà perquè muntar un servei allà on una bona part d’aquest

servei s’ha de fer mitjançant personal que hi va per hores és

bastant més complicat i és bastant més difícil la integració i la

bona organització del servei. Per tant, demanar-li que en el

futur no es facin reduccions de les plantilles orgàniques sinó

que es cobreixin les baixes i s’augmentin aquestes plantilles en

funció de les necessitats reals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

per un temps de 5 minuts la Sra. Consellera de Salut. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, jo només li diré

dues coses. Una, jo vaig trobar 9 places en el servei d’urgències

de l’Hospital de Ca’n Misses, no he reduït places i a més,

també ens hem trobat amb esperes en el servei d’urgències de

Ca’n Misses que van de 5 a 7 hores. Aquesta és la situació que

jo em vaig trobar, davant d’aquesta situació aquesta conselleria

a través de la gerència de l’àrea d’Eivissa i Formentera el que
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va fer és treure 4 places, ja li ho he dit abans i en aquest

moment estan en fase de què les persones que vulguin

concursar es puguin presentar i puguin començar a fer feina a

partir de dia 1 de juliol.

Per tant, el que faré serà augmentar de 9 a 13 a places. I per

altra banda intentaré reduir el temps d’espera davant una

urgència a l’àrea, o en el municipi de Vila, obrint el Centre de

Salut de’s Viver 24 hores i creant un punt d’atenció continuada

en el Centre de’s Viver. Aquesta població té 60.000 persones

i per tant, jo crec que totes aquelles urgències que es puguin

derivar a Atenció Primària s’hi derivaran perquè evidentment

anirà acompanyada d’una conscienciació a la població de tot

allò que no hagi d’anar a les urgències de l’hospital i que quedi

a urgències d’Atenció Primària, entre altres coses perquè és

més còmode per a la gent i no només a Vila, també es farà a

nivell de tota la comunitat autònoma. Per tant, Sr. Ramon,

sincerament jo crec que hem sumat, hem anat a més i que hem

millorat la situació. O si encara no està vigent que a partir del

mes de juliol, que es faran efectives aquestes dues mesures i

anirem a més.

El tema de reduir de 10 a 9 places. Clar ja li dic, jo em vaig

trobar amb 9 places Sr. Ramon, jo crec que la causa de què jo

m’hagi trobat 9 places tal vegada la de cercar en una altra

persona i a més, en altres gestors anteriors. Tal vegada vostè ha

de demanar a la Sra. Leciñena per què em vaig trobar 9 places

enlloc de 10 places en el servei de Ca’n Misses. Jo no vull

entrar, allò que crec que hem de fer és mirar cap endavant. En

definitiva de 9 passam a 13 i d’esperes de 5-7 hores, jo confiï

i ho veurem a partir del mes de juliol i esper que vostè

efectivament em feliciti per aquesta mesura, esper que les

esperes es puguin reduir al màxim i és que és allò que estam

cercant per trobar la qualitat en el sistema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Agraïm la presència de la

conselleria i del Sr. Alarcón.

II. Proposició no de llei  RGE núm. 2982/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a obertura d'espais tancats a l'Hospital de Son Llàtzer.

I passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en

la Proposició no de llei RGE núm. 2982 del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancats

de l’Hospital de Son Llàtzer. S’ha presentat una esmena a la

proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Socialista

amb RGE núm. 3618/04. 

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la Sra. Mascaró

per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta proposició no

de llei que presentam des del PSM no feim res més que recollir

una demanda dels ciutadans, principalment dels ciutadans que

estan hospitalitzats als hospitals públics, dels familiars que els

acompanyen, però també dels professionals sanitaris. 

Tots sabem que Son Dureta s’ha convertit..., ja és un fet

habitual la saturació, el fet de posar un llit més dins les

habitacions que no estan preparades per tenir-lo, els anomenats

llits X, és també un fet habitual. No hi ha espai suficient per

atendre els pacients correctament, tot i el gran esforç que han

de fer i que fan els professionals. A urgències de Son Dureta els

pacients segueixen esperant entre 48 i 72 hores un llit per poder

ser ingressats en bones condicions. En algun moment s’han

hagut de suspendre operacions quirúrgiques per manca de llits

en els nostres hospitals. Es forcen altes de pacients que si hi

hagués espai suficient continuarien hospitalitzats uns quants

dies més. Això quant a Son Dureta.

L’Hospital de Manacor no té una situació tan gran, però

funciona al 130%, segons declaracions del propi gerent. Per

tant, també hi ha manca d’espai. També es devien malalts cap

a altres hospitals públics i concertats. A Son Llàtzer, tot i que

tenia una situació una mica millor, des de fa un parell de mesos

també hi ha sobresaturació, per això s’obri i es tanca

provisionalment la unitat C, en aquest moment és oberta, però

en qualsevol moment es pot tornar a tancar. I tot això provoca

una sobrecàrrega i tensió continuada als professionals i que

recau, evidentment, en el servei que reben els pacients. De

moment el nou Son Dureta estarà anys a estar acabat. 

I mentre tot això passa tenim tota una quarta planta de Son

Llàtzer tancada i sobretot no ho entenen els pacients que es

veuen als passadissos esperant que els donin un llit. La

proposta que feim des del PSM és obrir definitivament tots els

espais de Son Llàtzer, no només la unitat, també tota la quarta

planta, obrir-la i dotar-la de tots els recursos humans i materials

perquè entri en funcionament el més aviat possible i perquè els

ciutadans d’aquestes illes puguin tenir un servei sanitari amb la

qualitat que es mereixen i a la qual tenen dret.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena 3618

per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.

Alberdi per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Pas a argumentar l’esmena de

substitució que el Grup Parlamentari Socialista ha fet a la

proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista.

Vull començar dient que el nostre grup està d’acord

completament amb les dades que planteja el PSM a l’hora de

justificar la seva proposició no de llei, la sobresaturació de Son

Dureta i del servei d’urgència dels hospitals de Manacor i Son

Llàtzer com a mínim. I també compartim la urgència de trobar

solució a aquesta situació que atempten contra el dret de tenir

la millor atenció sanitària en el lloc i en el moment oportú i que

ens sembla un dret fonamental en l’estat del benestar. Tan

interessats hem estat amb aquesta qüestió que fa uns mesos la

diputada Salom va presentar des del nostre Grup Socialista una

proposició no de llei en la qual hi havia un punt, precisament,

on ja demanàvem l’obertura d’espais tancats de Son Llàtzer. 
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El que passa és que mirant-nos un altre cop seriosament

aquesta proposició i encara que compartim completament la

urgència del problema i les dades que dóna el PSM, ens ha

semblat que la solució que el PSM proposa podria ser

millorada convertint-la en una solució a molt més llarg termini.

Per aquest motiu hem presentat una esmena que consisteix

bàsicament en dues coses. Per un cantó, proposar que es

contempli l’obertura de forma permanent dels llits de la sala

3C, que ja ha esmentat la Sra. Mascaró, de l’Hospital de Son

Llàtzer, que actualment ja s’està obrint de forma intermitent

amb les conseqüències de sobrecàrrega dels treballadors de

l’hospital i les repercussions negatives en la qualitat de

l’atenció, com també ha argumentat el PSM. Que s’obri aquesta

sala, dotant-la dels recursos humans i materials necessaris per

al seu funcionament.

I la segona part de l’esmena, que és potser la més diferent,

és emmarcar la solució a aquest problema dins el pacte de la

sanitat, la comissió ja ha començat els seus treballs i el proper

dia 9 ens tornam reunir per seguir posant-hi fil a l’agulla,

concretant aquesta solució en un termini de 3 mesos, o sigui el

mes de setembre i concretant-la en un pla concret i hem dit un

Pla de serveis de recursos sanitaris que mantengui

compromisos específics per part de la conselleria en aquelles

qüestions que ara mateix són prioritàries, demora quirúrgica de

consulta i de proves de 45 dies, aposta per habitacions

individuals, consulta en el dia d’Atenció Primària i no demores

en el servei d’urgències. Qüestions que tenen totes una gran

influència en la saturació dels nostres hospitals.

La nostra proposta es basa en dues premisses fonamentals.

Consideram que la manca de llits, la sobresaturació de pacients

als nostres hospitals és la conseqüència de molts altres

problemes. I consideram també que el Parlament té la

responsabilitat de controlar les actuacions del Govern i el

compliment de la seva responsabilitat a través, fonamentalment,

de l’eficiència assignativa i d’elaborar l’assumpció de

compromisos concrets i objectivar-los en temps i forma. Si pot

ser, mitjançant un pla amb indicadors, tal dia a tal hora haurem

fet això molt bé.

Respecte els problemes que crea la saturació hospitalària,

jo només mencionaré els més importants perquè segur que tots

vostès els coneixen. Els nostres hospitals es saturen per què?

Primer no es dóna importància al foment de les alternatives a

l’hospitalització, sabem (...), que no tot es resol mitjançant

l’hospitalització i quan són problemes per exemple de gent

gran, l’hospitalització provoca deteriorament físic evident, el

repòs, molta (...) per la quantitat de fàrmacs que han de

prendre, problemes d’alimentació per les dietes que han de fer.

Hi ha mancances greus en l’atenció social domiciliària, de

vegades ens trobam pacients ingressats perquè no els poden

donar l’alta perquè no tenim resolta la situació social, allà on

aquest pacient podria anar a raure. I per altre cantó, no es fa

l’atenció sanitària a domicili que s’hauria de fer, especialment

en tot allò que té a veure amb les persones grans i dependents,

per descomptat en el (...) de coordinació amb els dispositius

d’Atenció Primària. Ens referim a la rehabilitació,

l’hospitalització i les cures palAliatives que es podrien fer a

domicili. Les ajudes a les famílies, els hospitals de dia,

geriàtrics com a centres de recuperació i també de descàrrega

familiar, per dir-ne solament alguns.

M’he entretingut en nomenar aquests problemes que són

fonamentals a l’hora de determinar la sobresaturació dels

serveis d’urgències hospitalaris, en els propis hospitals es

produeixen també una sèrie d’ineficiències que contribueixen

a allargar l’estada dels pacients i per tant, contribueixen al

colAlapse dels hospitals. Per citar solament les dues més

importants em referiré a aquestes estades que s’allarguen

perquè el pacient s’ha de sotmetre a una prova diagnòstica, o

perquè no hi ha solució per un problema social. I en segon lloc

a la manca de suport a un model de gestió que dins els hospitals

permetria dedicar els incentius a la resolució i bona gestió en

el lloc adequat. Em refereixo per exemple, a radiologia o a

consultes externes.

Per resumir, tal com hem argumentat, ens sembla que no és

només un problema de llits. És un problema molt més greu que

inclou manca de planificació, falta de previsió, mala gestió

pressupost insuficient. Vull recordar altre cop que el Govern de

les Illes Balears és la comunitat autònoma que en aquest darrer

any menys ha incrementat el pressupost sanitari. Els llits són un

recurs cars i per tant, s’ha d’estudiar molt bé el seu cost

d’oportunitat. El cert és que ara mateix sembla urgent obrir de

forma permanent a l’Hospital de Son Llàtzer la planta que ja

s’ha fet necessària, dotant-la de personal a fi d’evitar les

sobrecàrregues que significa la seva obertura intermitent.

M’agradaria haver sabut donar els arguments per justificar

la nostra esmena de substitució i així aconseguir la seva

acceptació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Obrim ara el torn de fixació de

posicions dels grups que no han presentat esmentes. Per part

del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Mulet per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Des del meu grup en primer lloc

consideram que aquesta proposició no de llei és positiva, ara bé

pensam que no és convenient que es dugui ara i amb tanta

urgència. El Govern de les Illes Balear ja ha manifestat en

vàries ocasions aquesta necessitat, sabem que hi ha

sobresaturació, que manca espai, però crec que ens hem de

centrar i ja el Govern ho ha manifestat en vàries ocasions.

Per tant, nosaltres ens abstendrem perquè volem donar un

marge de temps al Govern perquè hi trobi les solucions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup d’Esquerra Unida-Els Verds té

la paraula el Sr. Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup d’Esquerra Unida

i Els Verds donarem suport a aquesta proposició, com donarem
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suport ara fa poc temps, no ho record exactament però deu fer

dos mesos, a una moció que anava en el mateix sentit.

Efectivament nosaltres pensam que hi ha saturació

hospitalària, segurament podrem estar d’acord en les qüestions

que s’ha referit la portaveu del Grup Parlamentari Socialista,

que hi hauria d’haver més alternatives a l’hospitalització i de

què segurament millorant la gestió es podrien escurçar l’estada

d’alguns malalts en llits hospitalaris. Però també és cert que hi

ha aquestes qüestions de cercar alternatives i no és una cosa

senzilla i la saturació és una cosa que passa cada dia, uns més

que els altres, però cada dia hi ha una saturació important. I si

per una banda possiblement hi ha allargaments innecessaris de

les estades de pacients, també ens consta a nosaltres que hi ha

una certa pressió sobre els metges perquè donin altes el més

aviat possible i que això provoca més d’una vegada que hi hagi

reingressos.

Bé en definitiva, pensam que s’ha de treballar sobre molts

de fronts, que s’ha d’evitar en allò que sigui possible els

ingressos hospitalaris innecessaris. Però en situació de

saturació dels diversos hospitals de Mallorca, que és d’allà on

estam parlant en aquest moment, pensam que és un luxe que no

ens podem permetre que l’Hospital de Son Llàtzer estigui

habitualment tancada la quarta planta, la tercera C i la tercera

B estigui infrautilitzada perquè hi ha tot un seguit de llits allà

que tampoc s’utilitzen.

Si la qüestió s’ha de començar per una unitat o per l’altra és

un problema més de gestió, el més lògic seria efectivament

començar per la tercera planta. Però en allò que no estic

d’acord és amb allò que ha dit la representant d’Unió

Mallorquina, que el Govern ja està sobre el tema. El Govern

ens ha dit una vegada i una altra que la quarta planta de Son

Llàtzer seria per a habitacions individuals. Bé si volen que sigui

per a habitacions individuals que ho sigui, però que les obrin.

Però es va deixant, no es sap per quan. La situació real és que

la quarta planta està exactament igual que quan l’empresa

constructora la va entregar, no s’hi ha fet res més, allà està

tancada; els llits que corresponen a aquesta planta estan a un

magatzem, visibles i deteriorant-se, i a la tercera planta tenim

la unitat 3 C que habitualment està tancada, que s’obri de tant

en tant quan el servei d’aparcament d’urgències, no és una

equivocació ho he volgut dir així, servei d’aparcament

d’urgències, aquells pacients que els tenen estacionats allà, a

urgències, encara que no són pròpiament d’urgències perquè no

hi ha llit hospitalari, bé, quan se n’acumulen massa s’obre

temporalment la 3 C i llavors es torna a tancar ràpidament.

S’obre la 3 C, però no hi ha personal per a la 3 C, no hi ha

personal. Es fa a base de prolongar les jornades del personal

d’altres seccions.

Bé, i a la 3 B hi estan els pacients de cirurgia major

ambulatòria, en molts casos no utilitzen el llit, els basta una

butaca per estar les hores que han d’estar allà i la major part

dels llits estan també infrautilitzats.

Davant aquesta situació, ja dic, crec que és un luxe que no

ens podem permetre i que s’ha d’anar a l’obertura dels espais

que avui en dia estan tancats i deteriorant-se, com deia el

material és allà. I això és així, he de dir que, en concret, que jo

al dia d’avui no tenc dades, però, per exemple, el dilluns el matí

la 3 C estava tancada, tancada sense cap utilització, i la 3 B

amb aquesta situació aproximadament com dic ara. Ho dic

perquè quan es va veure la moció, el representant del Grup

Parlamentari Popular va dir que, davant l’esmena que feia el

nostre grup, de demanar que es posassin en funcionament

aquestes unitats, que estava molt mal informat, que els meus

informadors, que m’informava el pitjor dels meus enemics i que

no en tenia ni idea i que no havia visitat l’hospital; de l’únic

que tenia raó en aquells moments és que jo no havia visitat

l’hospital. Ara sí l’he visitat, tot això que he dit ho puc

confirmar perquè ho vist in situ; de fet el dia que vaig visitar

l’hospital estaven obrint 3 C i ens contaren sí, ara l’obrim i

després la tancarem, s’obria temporal. I aquesta era la situació

i els meus informadors eren correctes, crec jo, i els meus

informadors me diuen, per exemple, el dilluns estava

absolutament tancada aquesta planta.

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta proposició. Crec

que el Govern, la Conselleria de Salut s’ha de posar en marxa

ja. Segurament seria bo començar pel que en aquests moments

ja té els llits allà, a les habitacions, i l’únic que necessitaria són

els mitjans humans, les persones, per a no sobrecarregar de

feina la gent que té altres funcions, però que mentre no es

resolguin els problemes de saturació, mentre segueixin

aparcant, com dic jo, malalts en males condicions, a serveis

d’urgències o posant llits supletoris, no ens podem permetre

que dependències hospitalàries que estan en condicions, que

només s’han de posar en funcionament, avui es trobin tancades

i sense utilització.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Miquel Munar, per un temps de 10

minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Jo, en principi, felicitar-nos perquè tots coincidim en la

necessitat urgent d’obrir, de fer un nou hospital de Son Dureta,

perquè l’exposició de motius no va adreçada més que a això,

saturació a Son Dureta, ho sabem i sabem tant que nosaltres al

nostre programa electoral ja vàrem dir que era necessari un nou

hospital de Son Dureta.

M’agradaria centrar el debat en un aspecte una mica més

tècnic perquè si no parlam i no sabem de què parlam, al final

l’únic que feim és embullar-nos. Mirin, quan vostès me parlen

que l’hospital de Son Dureta està saturat, que hi està, m’estan

parlant d’un hospital de referència. Per al qui no estigui del tot

informat, un hospital de referència és el que assoleix les

especialitats que un comarcal no té. Per tant, l’hospital

comarcal no pot ser el vas comunicant d’un hospital de

referència, perquè no està preparat per a això; si jo tenc un

malalt que he d’ingressar a neurocirurgia, no el puc desplaçar

a l’hospital de Son Llàtzer, simplement perquè a Son Llàtzer no

hi ha neurocirurgia. Si conceptualment no es té això clar, caiem

dins una espècie de batibull, que no ho vull comentar com a

demagògia, si bé la meva consellera ho va fer a la seva resposta
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oral a aquestes mateixes preguntes. És a dir, en principi

l’hospital de Son Llàtzer té un pla d’obertura, que el tenc aquí

per si qualcú el vol comprovar; que he de dir que el va fer

l’equip anterior; que està realitzat pel doctor Pomar i que, al

meu parèixer, està fet d’una forma brillant i que per tant

nosaltres, com que el consideràvem brillant, l’hem mantengut.

En aquest document, repetesc, a la disposició de qui vostès

vulguin, parla claríssimament que a l’any 2004 es crearà una

àrea de contingència -contingència vol dir, precisament, la

possibilitat d’obrir i tancar en funció d’unes necessitats-,

número 1.

Número 2, nosaltres pensam que governar és gestionar

prioritats i estam disposats que a l’hospital de Son Llàtzer es

realitzi en el seu moment l’adequació suficient i necessària per

dotar-lo de més habitacions d’un sol llit. Però això en aquest

moment no és prioritari, en aquest moment tenim altres

prioritats i per tant aquest tema queda ajornat, que no aparcat,

vull dir que no eliminat, simplement aparcat. En aquests

moments, per tant, nosaltres, dins aquest programa de

contingència tenim previst que en funció de, s’obrirà o es

tancarà.

L’informe que jo tenc realitzat pels professionals de l’àrea

més o manco tècnica, diuen claríssimament que a l’actualitat

nosaltres prestam a Son Llàtzer atenció a 225.000 habitants i

que tenim una pressió assistencial del 85%. Qualsevol llec,

quasi, en la matèria sap que això és un estàndard absolutament

acceptable pel que és un hospital. I que nosaltres, en aquests

moments, estam fent una pressió, un percentatge d’urgències

que estava en el 13,1 en el desembre de l’any passat i que en

aquests moments està en el 12,6, i per tant també sabem que

això és un estàndard absolutament normal a un hospital amb

una assistència com la que fa Son Llàtzer. Per tant, Son Llàtzer

no podem acceptar en cap cas que estigui ni saturat ni que hi

hagi el problema que es vol fer veure; sí acceptam que això a

Son Dureta a moments puntuals és una realitat i per tant la

nostra proposta ja he dit que ens felicitam que l’entengueu.

Per una altra part, ja sé que no me toca a mi a una

proposició no de llei fer referència al que han dit altres grups,

però jo crec que la portaveu del Grup Socialista ha fet una

defensa brillant que després s’ha contradit; és a dir, la defensa

brillant és: cada vegada més els hospitals tenen tendència -i

això és un dels nostres deu manaments de l’assistència

sanitària- a augmentar el caire ambulatori dels hospitals.

Llavors, me perdonareu, però és una paradoxa i és una, en fi,

no té ni cap ni peus que diguem que ha de ser més ambulatori

i al mateix temps exigim que hi hagi més llits. Haurem de posar

a l’abast les condicions necessàries i suficients per aterrar en

aquest concepte, que jo crec que és el bessó; és a dir, l’hospital

de Son Llàtzer l’hem dotat perquè tengui un caire més

ambulatori, per tant manco d’assistència intrahospitalària, que

estigui més especialitzat i que estigui tecnològicament més

dotat, i quan dic tecnològicament més dotat és perquè és

imprescindible aquesta tecnologia per connectar-nos, per fer

radiologia amb atenció primària, això implicaria que les

urgències baixassin perquè des del propi hospital podrien

resoldre problemes d’atenció primària, etcètera.

Per tant, nosaltres pensam que en aquests moments

l’hospital de Son Llàtzer no té, ni per pressió assistencial ni per

percentatge d’urgències, segons els estàndards que es manegen

a tot el món més o manco desenvolupat i a països de primera,

ni per la casuística que es dóna en aquests moments és

necessari ni imprescindible dotar-lo de més llits. Si bé

coincidim amb la necessitat d’un hospital nou de Son Dureta,

que és el que, si Déu ens dóna salut i força, farem, en aquesta

legislatura posarem en marxa. Això és el que puc dir, tot el que

no sigui això, me perdonareu, però és mesclar, a la mateixa -no

sé què me comenten, però no he entès el que m’han dit-, el que

sí puc dir és que a la proposta que fa el PSM, exactament a la

seva formulació de la proposició no de llei, jo crec que està

claríssim, quan fa referència concretament a tot el que són els

problemes de saturació de Son Dureta, etcètera, i després me

demana que la solució sigui l’hospital de Son Llàtzer.

Repetesc, l’hospital de Son Llàtzer no pot resoldre el

problema de Son Dureta perquè Son Dureta és un hospital de

referència i Son Llàtzer és un hospital comarcal, una. I dues,

l’hospital de Son Llàtzer, des de tots els paradigmes

mitjanament tècnics, no reuneix criteris com per poder-se dir

que és un hospital saturat ni en situació límit. Per tant, per tot

el que he dit nosaltres no donarem suport a aquesta proposició

no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara la suspensió de

la sessió, per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman

al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar.

Un cop recomençada la sessió, continuam, perdó, amb la

intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar

les esmenes acceptades, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Son Llàtzer no pot resoldre els

problemes de Son Dureta, deia el portaveu del Partit Popular,

però sí que és cert que des de Son Dureta han enviat pacients

a Son Llàtzer. Per tant, Son Llàtzer, en aquest moment, pot

resoldre els problemes de pacients que esperen a passadissos

per tenir una habitació, això pot passar, no, no és mentida això,

jo li puc presentar malalts que els ha passat. Ens felicitarem del

nou Son Dureta, Sr. Munar, el dia que estigui fet.

Un altre argument que utilitza és que no sabem de què

parlam. Ja ho sabem que alguns no som metges o la majoria

dels que som aquí dins no som metges, però procuram

informar-nos; no sabem de medicina, però sí que sabem

comptar malalts a habitacions que diuen que és una habitació

de tres i n’hi ha quatre, a habitacions que diuen que són de dos

i n’hi ha tres i els que esperen en els passadissos, ho sabem

comptar.

Ara, per ventura, governar és gestionar prioritats; per a

vostès no és prioritari obrir Son Llàtzer, per a nosaltres sí i

sobretot ho és per als pacients que esperen, que han d’esperar

fins a tres dies a urgències a tenir un llit. Però cadascú entén les

prioritats dels ciutadans de la manera que els entén.
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Ara començ a entendre, en certa manera, el perquè de

l’esmena del Grup Socialista, hi ha fet referència el portaveu

del Grup Popular a aquest pla d’obertura realitzat per l’equip

anterior; si era per por que els retraguessin els plans, la gent té

dret a equivocar-se i a rectificar. Me deia la portaveu del Grup

Socialista que la proposta seva és millorada a més llarg termini,

però és que ni tan sols planteja l’obertura de la quarta planta a

llarg termini tampoc, només planteja la sala 3 C, que en aquests

moments és oberta, que s’obri i es tanca la sala 3 C quan la

gerència creu que és pràcticament necessari. No ho entenc, a

més, fa dos mesos, ja ho ha dit la mateixa portaveu, que una

moció del Partit Socialista, precisament defensava com a

primer punt aquest instar l’obertura de la quarta planta de Son

Llàtzer, no la de la 3 C, de la quarta planta, i deia la portaveu

Socialista que ho defensava en aquell moment que cap dels

pacients colAlocats a habitacions ja plenes o posats en els

passadissos d’un hospital no pot entendre que al mateix temps

hi hagi a la xarxa sanitària més de 100 llits desocupats.

Per tant, jo continuu compartint el que deia en aquell

moment la portaveu del Grup Socialista i no entenc que es faci

referència a compromisos polítics assumits a la seva esmena,

perquè en aquests compromisos polítics assumits jo no sé quins

compromisos han assumit vostès amb el Grup Popular, però

aquí parla de demora quirúrgica, de consultes, de proves de 45

dies; en aquests moments el nostre partit l’únic compromís que

ha assumit és el d’asseure-nos a parlar d’un pacte i en cap cas

hem renunciat a fer oposició ni a aportar tot allò que

considerem positiu en benefici dels ciutadans, no hi

renunciarem a això. Des del primer dia que es va parlar de

pacte per la salut des del PSM vam manifestar que parlar de

pacte no havia de significar, en cap cas, un pacte perquè els

polítics que gestionassin estiguessin més còmodes el dia que

estiguessin a la gestió i que quan estiguessin a l’oposició no els

diríem les coses que trobàvem que els havíem de dir. Pensam

que si hi ha d’haver realment beneficiaris del pacte, han de ser

en primer lloc i sobretot els malalts, els ciutadans que

necessiten assistència sanitària.

Per tant, jo no els acceptaré aquesta esmena, en primer lloc

perquè no és ver que la millori, allarga tres mesos més a donar

una solució a aquestes esperes per tenir un llit. És cert que a

l’exposició que ha fet ha exposat molts de problemes que també

necessiten solució, però són un altre tema, no són aquests. Els

problemes sociosanitaris no són els que nosaltres exposam per

a l’obertura de Son Llàtzer, amb aquest podríem resoldre un

petit problema.

I crec que ja no he de dir res més, simplement dir que

continuam amb la nostra postura que en aquests moments és

prioritari per als ciutadans aquesta obertura de Son Llàtzer,

perquè Son Dureta, ja ho he dit abans, n’hi ha enviat de

malalts; no tots els pacients que s’operen a Son Dureta són de

neurocirurgia, també té una part d’hospital comarcal Son

Dureta i per això hi ha ciutadans que segons allà on visquin els

toca Son Llàtzer o els toca Son Dureta. Per tant, no me valen

les exposicions que ha fet el portaveu del Grup Popular. Agrair

el suport del Grup d’Esquerra Unida i també agrair, entre

cometes, que el Grup Mixt no s’hi hagi oposat del tot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam, per tant, a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

3618/2004.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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