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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 2619/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut, per tal
d'informar sobre el funcionament i la problemàtica del
Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la solAlicitud de compareixença RGE núm.
2619/14, presentada per quatre diputats membres de la Comissió
de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la
qual se solAlicita la compareixença del conseller de Salut, per tal
d’informar sobre el funcionament i la problemàtica del Servei
de Pediatria de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Assisteix el conseller de Salut, Sr. Martí Sansaloni,
acompanyat del Sr. Miquel Tomàs Gelabert, director general del
Servei de Salut, Sr. José Luís Gallego, director d’Assistència
Sanitària del Servei de Salut; la Sra. Francisca Gual Ribot, cap
de gabinet del conseller i la Sra. Sara Beltran, de comunicació
del gabinet del conseller. Els donam la benvinguda a tots.

I sense més dilació, donam la paraula al Sr. Conseller per un
temps ilAlimitat.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyores i senyors diputats.
Comparesc una vegada més en aquesta cambra, a petició del
Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari MÉS, per
tal de donar compte del funcionament de l’Hospital Comarcal
d’Inca i fent especial esment al Servei de Pediatria d’aquest
hospital, el qual, com vull destacar ja, i ho he reiterat en
multitud d’ocasions tant en el plenari del Parlament, com en
diferents rodes de premsa, vull garantir la continuïtat del Servei
de Pediatria de l’Hospital Comarcal d’Inca, vull garantir
l’assistència pediàtrica a tota la Comarca d’Inca. I us donaré tot
un grapat de dades per tal de justificar les necessitats
assistencials que té aquest Servei de Pediatria i aquesta
comarca.

Vagi per endavant que aquest tema, com dic, voldria que
quedés totalment clar i tancat quant a la garantia d’un servei de
pediatria a l’Hospital Comarcal d’Inca, amb un cap de servei,
que ara nomenarem el nou cap de servei, perquè se’n va cessar
un i l’altre s’ha jubilat molt recentment, perquè ha complit
l’edat de jubilació i voluntàriament ha decidit jubilar-se, i es
triarà un nou cap de servei i es mantendrà la dotació de personal
que té.

Per tant, vull deixar clar que la situació de l’Hospital d’Inca
i en especial del Servei de Pediatria, no té una situació que es
pugui definir com a preocupant. La millora de l’activitat de
l’hospital en el seu conjunt i de manera particular, en el Servei
de Pediatria, és positiva. Les xifres d’activitat, que són el reflex
del que realment es fa a un determinat hospital o a un servei,
són les que són, i puc dir que són positives en el cas de pediatria
de l’Hospital Comarcal d’Inca, igual que també són positives
dins la xarxa sanitària pública de la nostra comunitat autònoma.
Les dades i xifres d’activitat assistencial així ho corroboren i les
dades que tenim del grau de valoració de les enquestes de
satisfacció ens encaminen també a fer una valoració positiva i
no ens diuen el contrari. 

Per tant, puc assegurar que l’assistència sanitària de
l’Hospital d’Inca està assegurada en un nivell de qualitat, com
a la resta dels hospitals de la xarxa pública hospitalària de les
Illes Balears. I això afecta a tots i cada un dels serveis que
conformen la cartera d’aquest hospital. Les notícies que
darrerament s’han fet ressò a mitjans de comunicació de
presumptes deficiències en el Servei de pediatria i que vull
pensar que són el motiu de requeriment de compareixença
d’aquesta comissió, vull dir ben clar que no hi ha motius reals
per a la polèmica suscitada. Que no hi hagi un problema de
pediatria es tracta exclusivament..., el no problema de pediatria
es tracta exclusivament d’una problemàtica organitzativa en què
les causes poden ser molt variades, però en cap cas de la
disminució de recursos sanitaris i per tant, crec que, una vegada
resolts els problemes organitzatius, el que era un problema ha
deixat d’existir.

Per tant, puc aclarir alguns dels mals entesos damunt la
manca de personal sanitari, vull donar xifres molt clares que
demostren que la realitat res no té a veure amb la demagògia
que es pugui arribar a fer sobre un determinat servei. No hem
d’entrar en aquestes línies de demagògia quan parlam d’un
servei sanitari d’alta qualitat i que presta aquest servei de
manera continuada dins els mateixos paràmetres de qualitat. I
no hi ha res nou que justifiqui aquestes veus d’alarma que hem
sentit.

Exemples particulars de distints serveis, serveixen per
confirmar aquestes afirmacions rotundes que acab de fer.
Serveixi d’exemple el nombre d’anestesiòlegs, que han passat
de 7 professionals l’any 2011 als 10 de l’any 2013. El nombre
d’ATS de l’any 2011 a l’any 2013 també ha tengut una bona
evolució. El nombre d’auxiliars d’infermeria passa de 136 a 137
dins aquests anys. I per tant, això demostra sense cap casta de
dubte, que els mitjans humans que fan feina i donen servei a
l’Hospital d’Inca són els mateixos que fins ara ho han fet a la
part assistencial. I per tant, la polèmica suscitada darrerament no
es justifica per manca de recursos humans
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Podríem valorar les places per categoria que també he
demanat del 2011, 2012 i 2013 i pel que fa al Servei de
Pediatria veim una linealitat, igual que a la majoria de serveis
que han estat valorats de forma contínua per part del Servei de
Salut. Si els preocupa el Servei de Pediatria, les dades són les
que són i demostren que no hi ha cap manca nova o imposada
de recursos humans de pediatres, d’infermeria, ni d’auxiliars.
Les dades de què disposam són prou clarificadores.

Pel que fa al número de pediatres, infermers i auxiliars
d’infermeria, els diré el nombre de pediatres que hi ha hagut a
l’Hospital Comarcal d’Inca des de l’any 2007 fins l’any 2014.
L’any 2007 hi havia 7 pediatres; l’any 2008 n’hi havia 8; l’any
2009 n’hi va haver 10; l’any 2010 n’hi va haver 9; 2011, 9;
2012, 9; el 2013, 10, i el 2014 n’hem tengut 9 i 8, pendents
d’aquesta jubilació que s’ha de substituir. El nombre
d’infermeres ha oscilAlat sempre entre 17 i 16 infermeres, i el
personal d’auxiliar d’infermeria sempre del 2007 al 2014 ha
estat d’11 auxiliars d’infermeria de manera contínua.

Pel que fa al nombre de pediatres de guàrdia amb presència
física, tant entre setmana com els caps de setmana i festius,
també trobam poca diferència significativa. De dilluns a
diumenge sempre hi ha hagut un pediatre de guàrdia a la porta
d’urgències, atenien guàrdies de 0 a 3 anys i hi havia reforços
puntuals de 12, 7, o 5 hores depenent de les possibilitats de la
mateixa plantilla, que, com he esbrinat anteriorment, depenent
de la disponibilitat de la plantilla, tenien reforços puntuals de
12, 7 i 5 hores. Per tant, el renou sobre l’assistència sanitària
pediàtrica, pensam, justificam que no estava gens protegit amb
les dades assistencials que tot just passaré a esbrinar en les
properes línies.

On radica el problema és què hi volia haver 2 pediatres de
guàrdia a l’Hospital d’Inca, de presència física de dilluns a
diumenge, i això implicava un increment de plantilla
considerable, un increment que era impossible assumir aquest
segon pediatre amb les 9 persones i a més, hem de tenir en
compte que hi havia 2 reduccions per tenir més de 55 anys i
existeix el mòdul de 55 anys, que la gent pot decidir no fer
guàrdies i el Servei de Salut ho ha d’autoritzar, perquè així està
en els acords sindicals de mesa que s’han aprovat en el passat,
i aquesta gent no podia entrar dins aquest torn rotatiu de
guàrdies. Per tant, amb el nombre de pediatres amb possibilitat
de fer guàrdies de presència física, s’havia d’incrementar la
plantilla fins a 14 pediatres, quan tampoc no tenim atur de
pediatria amb possibilitat de ser contractat amb aquestes places.

Durant l’any 2013 s’han atès 52.732 urgències; 123.112
consultes d’especialistes a l’Hospital d’Inca; 40.985 primeres
visites; 82.127 visites successives; 5.277 intervencions
quirúrgiques i 846 parts. Ja he repetit en multitud d’ocasions
l’increment de l’àrea quirúrgica, l’increment de la CMA,
l’increment de l’hospital de dia i no serà avui que ho repeteixi.
Però el que sí voldria seria entrar a les dades referides al Servei
de Pediatria, per fer-ne un petit resum: el que està clar és que el
Servei de Pediatria ha donat resposta a les necessitats de la
població infantil de la seva àrea d’influència. Així pel que fa al
nombre d’intervencions quirúrgiques programades que
corresponen a l’àrea d’atenció pediàtrica de l’Hospital d’Inca,
desglossats del 2007 al 2014, veureu una linealitat molt
important.

L’any 2007 se varen fer 19 intervencions quirúrgiques, és
vera que va ser l’any d’obertura d’aquest centre hospitalari i per
tant, no se pot agafar com a referència. L’any 2008 varen ser
153 les intervencions quirúrgiques programades; 2009, 173;
2010, 172; 2011, 188; 2012, 170 i 2013, 161. El 2014, fins al
moment que es varen treure aquestes dades, doncs no és
estadísticament significatiu i eren 31. Però el que veim és que
no va ser ni l’any 2013, ni l’any 2012 els dos anys de més
intervencions quirúrgiques programades. Tampoc no va ser
aquest el cas amb les intervencions quirúrgiques urgents del
Servei de Pediatria. El servei de pediatria l’any 2007 va fer 25
intervencions quirúrgiques urgents; l’any 2008, 22; l’any 2009,
38; l’any 2010, 13; l’any 2011, 19; l’any 2012, 7 i l’any 2013,
15. O sigui, menys del 50% de les 38 de l’any 2009, en el qual
tenien la mateixa plantilla i varen haver d’assumir el doble de
les intervencions quirúrgiques, amb les mateixes persones de
guàrdia. 

Un altre indicador que demostra que l’activitat assistencial
que ha tengut el Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal
d’Inca, desglossat des del 2007 a l’any 2014, per a l’àmbit
assistencial es pot considerar bo i que no hi hagi diferències
significatives i si hem de dir alguna cosa amb una tendència a
l’alça, el que podem dir és que, per exemple, el nombre
d’urgències ateses va ser de 4.224 l’any 2007; 6100 l’any 2008;
el 2009, 6.550; el 2010, 6970; el 2011, 7230; el 2012, 6905 i el
2013, 6.929. Per tant, ni el 2012, ni el 2013 varen ser els anys de
més urgències al Servei de Pediatria. Sí l’any 2011, en aquest
cas que no va tenir l’increment en el nombre de facultatius a
urgències. Podríem entrar també en primeres consultes i
successives i veim exactament la mateixa linealitat. 

Però el que està clar és que podem concloure que amb les
dades d’activitat es demostra sense dubtes, que les crítiques de
la manca de projecte i de futur de l’hospital no responen a la
realitat i són inexactes, i diria més, sense fonament i malicioses.
Per tant, vull que quedi clara una cosa, que actituds personals i
individualitzades no poden distorsionar la imatge del conjunt i
molt manco, malmenar el nom d’un hospital públic com és
l’Hospital Comarcal d’Inca.

L’assistència està garantida com deia a l’inici, no només està
garantida, sinó que hem tengut multitud de reunions amb el cap
de servei que va tenir l’Hospital d’Inca fins fa pocs mesos, amb
voluntat d’enteniment. La darrera proposta que nosaltres vàrem
presentar i que no va ser acceptada pel servei, era incrementar
amb un reforç de cap de setmana passar d’un pediatre a dos
pediatres a l’Hospital Comarcal d’Inca, amb l’ajuda de
l’hospital de referència. No va ser acceptat pel Servei de
Pediatria, perquè, a més, això també implicava el fet que un
pediatre passàs de jornada de matí a horabaixa, per tal d’atendre
les urgències fins les 10 del vespre i que només de les 10 del
vespre a les 8 del matí quedàs un pediatre, quan el nombre
d’urgències que s’atenen des de les 10 del vespre a les 8 del
matí sol ser de mitjana 4 urgències en aquest torn.
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Per tant, la voluntat d’enteniment no la vàrem tenir per part
del Servei de Pediatria d’Inca. Hem hagut de fer el canvi del cap
de servei, molt recentment es nomenarà, després de tota la
tramitació administrativa que es requereix, perquè tampoc no
hem considerat que s’hagi de fer amb urgència i amb la màxima
celeritat, sinó amb una transició normal. També hem pres la
determinació de nomenar com a coordinador autonòmic de
pediatria el responsable de Son Espases del servei de pediatria
de Son Espases, per tal de què pugui vetllar per aquesta correcta
assistència dins el servei, no només dins el seu propi hospital,
sinó també de la resta dels hospitals. I allò que vull deixar clar
és que mantendrem la plantilla necessària, si hi ha reforços i són
acceptats per part dels professionals d’Inca, se produiran aquests
reforços des d’aquesta altra plantilla de Son Espases. 

I el que vull deixar clar a la població de la Comarca d’Inca
és que ni el Servei de Pediatria no ha tengut un increment
assistencial que justifiqui aquesta segona persona de presència
física amb l’increment de contractació que havia de dur també
associat, ni hi ha hagut res que hagi fet repensar-nos el
replantejament que es ve desenvolupant dins l’hospital des del
2007 fins l’any 2014.

Així, crec que queda clar amb les dades tant d’urgències,
com d’intervencions quirúrgiques programades, com de les
intervencions quirúrgiques urgents i per tant, no acceptar
aquestes dades com a reals i com a bones, jo crec que és una
irresponsabilitat. I no es poden mesclar en temes de sanitat,
determinats alarmismes sense conèixer en profunditat aquestes
dades que acab de donar.

Per tant, vull tranquilAlitzar tots els diputats, que no hi ha
hagut res que hagi canviat substancialment d’ençà de l’obertura
aquest any. Crec que així queda clar amb les dades que s’han
exposat i per tant el que vull és mantenir l’assistència pediàtrica,
però és totalment injustificat el fet que no s’hagi d’incrementar
de manera tan important la plantilla d’Inca, per no acceptar el
propi servei el desdoblament d’una persona de matí a
l’horabaixa, amb la quantitat de nins ingressats de mitjana que
atenen a l’Hospital d’Inca de forma contínua.

Qued a la vostra disposició per aclarir qualsevol tipus de
dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps 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
la suspensió o si podem continuar? Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut conseller i l’equip que
l’acompanya. Jo, desgraciadament, he de tornar començar igual,
vaig formular fa més d’un mes 36 preguntes escrites, 5
solAlicituds de documentació, no he rebut ni cap resposta, ni cap
documentació. Però bé, això és la norma de la casa, fa tres
setmanes va ser aquí per l’IDISPA i encara esper el conveni el
qual tampoc no ha arribat. Vull dir que evidentment és marca de
la casa no proporcionar informació i, evidentment, si hagués
contestat les preguntes i donat la documentació, podríem
aprofitar millor aquesta compareixença.

Deixi’m que li digui que evidentment gestionar els serveis
sanitaris és molt complicat, però com a mínim hem d’estar
sorpresos perquè digui que no hi ha motius i que tot és fruit de
malentesos, perquè pot estar segur que jo personalment conec
més d’una i dues de les persones que fan feina a pediatria, les
conec des de fa molt de temps i no són persones precisament
que no estimin el servei públic.

Miri, l’Hospital d’Inca és un hospital que està marcat per
moltes coses, entre elles 5 directors gerents en el que duim de
legislatura i, evidentment, això ja és un fet que marca; que
marca, com la pèrdua de treballadors que ha tengut, com
situacions que han passat al Servei de Traumatologia
condicionades pel mateix Servei de Salut, o fins i tot pel fet de
la mort d’Alpha Pam.

Vostè sap que fa molts de mesos que hi ha problemes al
Servei de Pediatria, perquè li ho varen denunciar i ho sap vostè
personalment perquè li va arribar a través d’entrevistes i a través
de cartes personalitzades al director del Servei de Salut i a vostè
mateix, i que aquestes denúncies existeixen i que anaven sobre
les condicions laborals que ells entenen que no permeten una
atenció pediàtrica de qualitat. Perquè és clar, vostè mateix ha
vengut a reconèixer, si no m’equivoc, que tenen un pool en
aquest moment de 6 pediatres amb capacitat de fer guàrdies
perquè evidentment ara no hi ha cap de servei perquè a un l’han
cessat i a l’altre no l’han volgut renovar perquè, evidentment,
s’havia de jubilar, però en conec molts que haurien d’estar
jubilats i no s’han jubilat, eh?, i el Sr. Bibiloni volia continuar
més temps i a vostès no els ha anat bé, però bé no és el
problema de fons.

El problema de fons és que vostè ens ha dit que hi ha 6
pediatres per poder fer guàrdies i és clar, el que atén un
pediatre..., i és precisament del que ells es queixen, és que els
correspon atendre quan és necessari parts, quan és necessari
nadons, quan és necessari hospitalització i quan és necessari
urgències, és clar, tots els nins no són atesos a urgències per un
pediatre i vostè ho ha dit, només atenen els nins de 0 a 3 anys.
Evidentment, això crec  que no passa a cap altre hospital del
Servei de Salut. 
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Evidentment, una de les queixes que fan és que s’han
produït fets a un moment determinat de situacions simultànies
de situacions crítiques per l’atenció dels nins i això és el que ha
produït puntes d’estrès als professionals els quals demanen un
segon pediatre de guàrdia i és una denúncia que ja es va fer fa
més d’un any, que l’han feta i que vostè la coneix i la coneix
directament. I vostè sap que hi ha una denúncia davant
Inspecció de Treball, que és de l’any passat; vostè sap que ha
rebut una carta, com la va rebre el director general del Servei de
Salut, i fins i tot al final, si no estic mal informat, hi ha una
denúncia davant el jutjat del sindicat metge.

A veure, el tema de les guàrdies és un tema que ve de llarg
recorregut i que vostès saben que en aquests moments no hi ha
pediatres que vulguin anar a fer guàrdies allà, ni de Primària ni
de Son Espases, i ho saben, i aquest és el problema evidentment
que hi ha. Perquè ara ja no sé si a aquests 6 hi hem de
descomptar el darrer que se n’ha anat, perquè fa pocs dies que
hi ha un adjunt que era eventual i que ja no hi és, ja no sé si són
sis o són cinc. Vostè té l’oportunitat de...,  si estic ben informat
o mal informat, però crec que hi ha un adjunt que fa
relativament poc temps, després de totes les notícies que varen
sortir, que ja no hi és perquè era un eventual que no ha estat
renovat.

Per tant, tenim una determinada activitat assistencial, de la
qual vostè ha donat determinades informacions, ja li he dit que
no m’ha contestat les 36 preguntes que li vàrem formular i
tenim un problema que està enquistat des de fa temps. A més,
vostè... idò, no té altra idea que posar el que ara és el director
assistencial per solucionar aquest tema, que és una persona la
qual el 85% de professionals de l’hospital de Menorca varen
demanar el seu cessament, el seu cessament com a gerent de
l’Hospital Mateu Orfila, ara és l’encarregat, persona que els
treballadors de Menorca deien que es caracteritzava per tenir
una nulAla empatia, falta de diàleg, actitud de menyspreu cap als
professionals, idò ara és la persona que ha d’intentar solucionar
aquest problema, com a mínim, diguem que a Menorca no
l’estimaven gaire.

Si el problema és un segon professional, segons les meves
fonts el pool necessari seria de 10, no de 14, segons manifesten
els professionals, però és clar ells tenen..., poden comparar
perquè pressions d’aquest tipus n’hi ha hagut, sempre passa, i
els que duim al món de la sanitat ho sabem, que sempre hi ha
demandes de més recursos humans, al seu moment hi va haver
la demanda d’un segon cirurgià de guàrdia i es va posar, en un
moment hi va haver la demanda d’un segon traumatòleg i es va
posar, en un moment determinat hi havia una demanda d’un
segon anestesista i es va posar. És clar, quan els professionals
diuen “i ara, per què no un segon pediatre?”, si està o no està
justificat, que sembla que per càrregues de feina estaria
justificat.

Per tant, aquí tenim un nivell de problema, jo, com que no
m’ha contestat les preguntes, no tenc la capacitat de
plantejament de determinades coses perquè no tenc la
informació, però evidentment... és clar, hauríem de saber la
càrrega professional dels pediatres que fan a altres àmbits
assistencials que vostè, per exemple, no ha comentat.
Evidentment, no sabem exactament aquestes atencions urgents
si és una qüestió homogènia o varia en funció dels dies, de les
hores, de l’àmbit assistencial on desenvolupen la seva funció

professional, etc., o aquelles qüestions que ells denuncien de
demanda d’atenció urgent vital, simultània en dos àmbits de
l’hospital.

Això vostè ho sap, perquè ho torn a dir, l’han informat
personalment per escrit, a vostè i al director de l’ib-salut. Per
tant, hi ha moltes qüestions de les quals no tenim informació,
però que són absolutament importants per poder anar una mica
més lluny.

El que li vull comentar és que han circulat escrits que també
ens manifesten que hi ha moviments on el que s’intenta és, si
utilitzam les paraules del que ara vostè ha nomenat coordinador
autonòmic de Pediatria, idò proposa una fusió organitzativa
d’atenció pediàtrica de les Illes Balears, evidentment som capaç
de llegir el que posen els papers i d’aquí jo no deduesc que
vagin a tancar consultes externes, però, evidentment, es proposa
alguna qüestió important de reorganització, que evidentment
crea alarma en un hospital comarcal i és clar, evidentment quan
un sap el que passa en altres serveis i les derivacions que es fan,
doncs aquests treballadors estan preocupats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Evidentment, nosaltres..., vostè va dir en una resposta
parlamentària que havien plantejat fer un pla estratègic, crec que
es plantegen prop de deu mesos per posar aquest tema damunt
la taula, però evidentment si un fa un pla estratègic ha de posar
objectius, ha de posar indicadors, ha de posar pressupost, i ara
mateix vostè ens ha dit que no hi ha motius per preocupar-se i
que bàsicament ens ha dit que no sap per què s’ha produït
aquesta situació i ha utilitzat la paraula de “malentesos”. 

El que li agrairia és que les 36 preguntes que li hem formulat
per escrit i les 5 peticions de documentació, encara que sigui per
una vegada, les contesti i les retorni al diputat que fa aquesta i
iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta i gràcies al conseller per aquesta
compareixença, benvinguts al seu equip. Les meves primeres
paraules són per reconèixer la feina dels professionals d’Inca,
inclòs el Servei de Pediatria.
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Després també els vull dir que també estam pendents de tota
una sèrie de preguntes que també li vàrem formular fa un mes
i mig, que ens haguessin servit per preparar bastant millor
aquesta compareixença, entre altres coses demanàvem una
comparativa de ràtios de professionals de pediatria a urgències
per població potencialment atesa. Per tant, la meva primera
pregunta serà a veure si hi ha una..., per a la rèplica que tengui
vostè, a veure si ens pot donar un comparatiu d’aquests
hospitals.

Li he de dir que des del Grup Parlamentari MÉS el tema
d’Inca és un tema que ens preocupa, primer perquè, com ja ha
dit el Sr. Vicenç, hi ha hagut cinc gerents a l’Hospital d’Inca, en
tres anys, cinc gerents, vull dir realment no és un bon indicador,
qualque cosa passa a Inca que ha necessitat cinc gerents en tres
anys. És vera que hi ha hagut molts de canvis dins la mateixa
conselleria, tres consellers, quatre directors de Salut, crec que
sis secretaris generals, en fi, però a un hospital cinc gerents.

Un hospital que està mal pressupostat i que ha generat
problemes des del principi, un hospital que a l’any 2013 estava
pressupostat per 29.740... 20... milions i en va necessitar 32.000,
ai, perdoni!, 29 milions de capítol 1 i 32 milions de capítol 1 va
ser la despesa real, amb una modificació de crèdit dia 3 de
gener; una modificació de crèdit de dia 3 de gener de 2013
precisament per capítol 1; 2013, 29 milions, capítol 1;
pressupost real, 32 milions, capítol 1; una modificació de crèdit
de capítol 1 dia 3. 

Per tant, vostè va enganar el Parlament, vostè va dur un
pressupost d’Inca que estava mal pressupostat i que vostès ho
coneixien perquè dia 3 de gener ja fa una modificació de crèdit
per a capítol 1. Per tant, tenim un hospital que està generant
problemes contínuament, perquè ens arriba, i precisament és un
hospital que està mal pressupostat i que ja a la primera setmana
de gener se li genera una modificació de crèdit. El mateix passa
amb el capítol 2, 12 milions, i el cost real són 14 milions, però
és que després veim que en els pressupostos de l’any 2014
aquest cost real no es veu. Tenim un capítol 2 més baix, vostè
em dirà que és aquesta compra centralitzada, tal vegada sí, ja ho
veurem després a la liquidació, però el que... la liquidació que
tenim del 2013 veim que capítol 2 i capítol 1 estan mal
pressupostats en relació amb el pressupost inicial, per tant un
hospital amb molts de gerents, un hospital mal pressupostat des
del principi, un hospital que va ser amenaçat per la privatització.

Al principi, el Sr. Bennàssar, el primer director..., Bestard,
perdoni, el primer director general o de l’ib-salut es va reunir
amb una empresa privada per valorar la possibilitat de
privatització. Nosaltres vàrem fer immediatament preguntes, tot
d’una que vàrem saber aquesta informació, l’any 2011, fins a
l’any 2013 no ens varen contestar que no, dos anys -dos anys-
per contestar sí o no a una voluntat de privatització. L’any 2013
se’ns va contestar que no a una pregunta de l’any 2011, no sé si
ho devien estar pensant.

Li dic tot això perquè des d’aquesta legislatura l’hospital
d’Inca sempre ha estat un referent de dificultat, de problemes i
no pel tema dels professionals, perquè, com vostè molt bé diu,
i vostè dóna els números, es fa una feina assistencial, es fa una
feina sanitària bastant adequada.

Després vàrem tenir el cas d’Alpha Pam, el cas d’Alpha
Pam, un cas que en aquests moments encara és al Jutjat d’Inca
a nivell d’instrucció pendent de què passarà, perquè vostès ahir
varen fer molt de cas a una querella, però..., bé el seu grup
parlamentari que li dóna suport va fer molta referència a la
querella, però es va oblidar que encara al Jutjat d’Inca hi ha un
procés d’instrucció judicial per saber què va passar amb la mort
d’Alpha Pam, i han passat moltes persones per aquesta
instrucció. Però el que vàrem saber, i vostè mateix va cessar un
dels responsables, és que es pagava per urgències a immigrants,
cosa que incomplia la reglamentació que vostè mateix havia
enviat.

Per tant, tenim sempre l’Hospital d’Inca en temes que són
conflictius. I després tenim una denúncia de pediatres, una
denúncia de pediatres que vostè diu que són notícies, però és
que nosaltres tenim una denúncia de pediatres, que no sé si la
varen arribar a presentar davant el Jutjat d’Instrucció de guàrdia
d’Inca, però el document que tenim és molt clar, diu que no
poden gestionar les urgències de pediatria de l’Hospital d’Inca,
i és ver que parlen de l’any 2007, de l’any 2008, de l’any 2009,
de l’any 2010, de l’any 2012 i de l’any 2013 i que ha estat
notificat un darrere l’altre cada vegada, però que en aquests
moments han perdut “tras un tiempo de espera razonable y no
obtener respuesta alguna a nuestras demandas, debemos
entender que la actual gerencia y dirección del centro
contempla la situación de la asistencia continuada pediátrica
como adequada y no modificable”, i ells diuen que, per tant, es
desentenen de qualsevol problema que pugui succeir.

Això no són notícies, això és una denúncia, vostè ho ha
classificat de notícies, bé, això és una denúncia que ja li he dit
que, segons els mitjans de comunicació s’ha presentat al Jutjat
d’Instrucció, no sé si ha arribat al nivell d’instrucció, però això
és una denúncia que si no s’ha registrat, estava signada. I vostè,
avui ve a dir-nos que tot continua igual, que després d’aquesta
denúncia, pública almanco, que va generar també tota una sèrie
d’accions reivindicatives a l’Hospital d’Inca les coses continuen
igual, tenen un pediatre per torn de guàrdia que és el que ells
varen denunciar. Els professionals diuen que no poden continuar
amb aquest nivell d’estrès, que no tenen garantida l’atenció a les
tres àrees d’atenció pediàtrica en un moment d’intensitat, parts
i recent nats, urgències i hospitalització i especialment els
dissabtes i els diumenges, i vostè diu que les coses continuen
igual i que no ho pot fer per un problema pressupostari Bé, no
ho sé, si no és així, què ha vengut a dir?, que no poden en aquest
moment perquè això suposaria una contractació de fins a 14
pediatres i que tenen greus dificultats pressupostàries. En tot
cas, si no és un problema pressupostari, què és, un problema
polític? Vull dir, quina és la dificultat?

Perquè hi ha els pediatres que en sabem i que duen molts
d’anys fent feina en aquestes condicions, li diuen que han
arribat a una situació que ja no poden suportar, i això
comprendrà que a nosaltres, si ens arriba aquest document, a
més es denuncia públicament, es fan accions reivindicatives de
suport a aquests companys des de l’Hospital d’Inca, ens
preocupi, independentment que duguin 7.000 visites o 6.450 que
és el que vostè ens ha dit.
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S’ha fet alguna acció per poder millorar aquesta situació?
Han tengut reunions amb aquest grup de pediatres posterior a
aquesta denúncia pública? Perquè, és clar, ha sortit el document,
concretament al Diario de Mallorca, que hi ha tota una proposta
de centralització del Servei de Pediatria. 

Per tant, una altra de les preguntes, vostè ho ha dit, ha dit
que no... que hi haurà assistència pediàtrica a l’Hospital d’Inca,
però m’agradaria conèixer si aquesta assistència pediàtrica a
l’Hospital d’Inca serà territorialitzada com està ara, i autònoma,
o si estarà centralitzada a Son Espases que sembla que és la
proposta que hi ha damunt la taula d’aquest professional que
vostè ha anomenat que serà el màxim responsable en temes de
pediatria a la nostra comunitat autònoma, pel que vostè ha dit,
o seria el responsable de la gestió de pediatria d’urgències.

Després, també ens preocupa, i no sé si avui ha escoltat la
ràdio, una ràdio, el tema de... i vostè també n’ha fet referència,
pens que és important, el tema de les urgències d’Inca. Ja li vaig
fer tota una sèrie de preguntes en relació amb les urgències
d’Inca, les urgències de pediatria estan dins el Servei
d’Urgències d’Inca i avui precisament ha sortit un cas a la
Cadena Ser on feien... una dona ha exposat unes circumstàncies
personals en relació amb la seva germana i la cosa ha conclòs
que una acció que s’havia de fer a l’Hospital d’Inca no se li va
fer, se’n va anar a l’Hospital de Manacor i sí se li va fer.

No, jo li dic accions que ens arriben de l’Hospital d’Inca, del
Servei d’Urgències i en general, Alpha Pam ha passat pel Servei
d’Urgències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, un momentet, per favor. Aquesta senyora també ha fet
aquest comentari, de fet el batle d’Inca, el qual han entrevistat,
ha dit que demanaria una reunió amb vostès perquè el que no
volen tenir és un hospital de segona.

Però és que tenim les urgències que del mes de desembre al
mes d’abril estan així, Sr. Conseller, estan pels passadissos,
persones trenta hores a una camilla sense matalàs. Tenim les
ràtios dels professionals d’urgències per davall, els tocarien 5
metges i en tenen 4, els tocarien 6 infermeres i en tenen 4. El
coordinador d’urgències està assignat a un altre servei.

Es colAlapsa sistemàticament el cap de setmana perquè no es
donen altes a plantes. Per tant, tenim tot un seguit de problemes
a l’Hospital d’Inca que es repeteixen.

I per acabar, un moment, si m’ho permet presidenta, per
quin motiu es va destituir el cap de Servei que vostè ha
mencionat? El coordinador d’urgències tornarà al seu lloc com
a coordinador d’urgències o continuarà en el servei que es troba
actualment?

Si estan consensuats a emergències tots els protocols
d’actuació sanitària com estan consensuats a altres serveis
sanitàries d’urgències de la nostra comunitat autònoma.

I bé, en tot cas, ja per a la propera... Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, al torn del Grup Popular, té la
paraula el Sr. Mercadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. I donam també la
benvinguda, des del nostre grup parlamentari al conseller, Sr.
Sansaloni, i a tot l’equip que l’acompanya. I li agraïm, una
vegada més, la seva gran disponibilitat per venir a aquesta
Comissió de Salut, la seva comissió, bé sigui per respondre
preguntes dels diputats de l’oposició, bé sigui per solAlicituds de
compareixença que presenten també els grups de l’oposició o
també per solAlicitud pròpia de comparèixer a la comissió. No
tenc cap dubte quan afirm que probablement vostè és el
conseller del Govern que més presència té a les comissions, tan
sols en aquest període de sessions crec que deu haver
comparegut unes cinc o sis vegades des del mes de febrer i som
a finals d’abril, la qual cosa deixa constància de la transparència
de la seva gestió, de la voluntat de donar en seu parlamentària
totes les explicacions que siguin necessàries, fins i tot també,
com he dit abans, en solAlicitud de compareixença voluntària per
part seva dins el si d’aquesta comissió.

Per entrar ja en el tema que avui ens ocupa, que és el tema
de la pediatria a l’Hospital Comarcal d’Inca, dir, en primer lloc,
que l’Hospital d’Inca i en especial el seu Servei de Pediatria,
com hem sentit de les seves pròpies explicacions, no té una
situació que es pugui definir com a preocupant o que hi hagi tots
aquests problemes que ens volen fer veure avui els portaveus
des de l’oposició. La millora de l’activitat de l’hospital, en el
seu conjunt, i de manera particular del Servei de Pediatria, ha
estat positiva, així ho hem sentit de les xifres que vostè ha
donat, tant d’intervencions, com de nombre de metges, com de
nombre d’infermeres, que són exactament els mateixos durant
tots aquests darrers anys. Les dades i les xifres d’activitat
assistencial ho corroboren i les dades del grau de valoració de
les persones que van a rebre aquests serveis són satisfactòries
quant als serveis que reben dins l’Hospital Comarcal d’Inca.

El que més ens ha agradat, Sr. Conseller, perquè de vegades
hem de certificar coses que són evidents, és a dir, la certificació
de la continuïtat del Servei de Pediatria a l’Hospital Comarcal
d’Inca, vostè ha donat avui garantia de la continuïtat del Servei
de Pediatria a l’Hospital d’Inca, encara que sembli una
redundància perquè aquest servei es dóna, està molt bé que
també vostè avui, perquè les alarmes que es generen des de
l’oposició i els dubtes que es volen sembrar des de segons
quines veus, doncs, fan que haguem, fins i tot, de certificar allò
que resulta de vegades molt més evident.
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Nosaltres pensam, Sr. Conseller, que no hi ha motiu real per
a aquesta polèmica que avui volen dur des de l’oposició, no hi
ha motius reals, hem escoltat les xifres, hem escoltat les dades,
hem escoltat la quantitat de metges que hi ha, hem escoltat les
guàrdies reforçades dins l’hospital, quins són els pediatres que
hi ha de guàrdia, que hi ha metges de més de 55 anys que no
tenen perquè atendre aquestes guàrdies, que són, fins i tot, per
això reforçades, i hem escoltat que a l’Hospital d’Inca es fa,
pràcticament, la mateixa feina amb el mateix nombre de
treballadors que anys anteriors.

Per tant, una vegada més dir que tot aquest enrenou, tota
aquesta polèmica nosaltres pensam que no està justifica, tot i
que pot ser que hi hagi hagut, certament, un problema
organitzatiu i que s’han mantingut un seguit de reunions entre
el personal d’ib-salut, la Gerència de l’Hospital d’Inca i el propi
Servei de Pediatria d’Inca per trobar la millor solució a una
demanda feta pel propi Servei de Pediatria, no vol dir que tot
això sigui extrapolable a tot un hospital, a tots els serveis que es
donen d’un hospital, fins i tot dins el mateix Servei de Pediatria
de l’hospital. Per tant, s’ha magnificat, baix el nostre punt de
vista, totalment aquest tema.

Es tracta simplement d’un ajust puntual que sens dubte
permetrà mantenir l’activitat normal de l’Hospital Comarcal
d’Inca sense haver de minvar, com hem pogut sentir, la qualitat
assistencial d’un altre indret.

S’ha incrementat l’activitat assistencial tant a l’hospital en
el seu conjunt com en el Servei de Pediatria, per tant no hi ha
cap problema global o generalitzat, res més enfora de la realitat
del que passa i ocorre a l’Hospital Comarcal d’Inca.

Nosaltres també voldríem acabar aquesta intervenció i donar
les gràcies i constatar la gran tasca que es fa des dels
professionals de l’Hospital d’Inca i també volem reconèixer i
agrair l’esforç que fan en moments de crisi econòmica, en
moments de dificultat, en moments difícils, tots els
professionals i són dignes de la nostra lloança.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Srs. Diputats. Agraesc,
en primer lloc, el suport expressat pel portaveu del Partit
Popular. I passaré a contestar al Sr. Vicenç Thomàs i a la Sra.
Santiago.

El que voldria és que..., voldria reflexionar que, sentint tota
la intervenció, jo no sé si vostès defensen la feina dels
professionals o si realment la posen en dubte, i això..., m’ha
quedat aquesta incertesa i dubte arran de les comparatives que
feia la Sra. Santiago quant a l’assistència donada a un altre
hospital, jo el que vull és garantir que els hospitals públics, i
així ho he fet a la meva primera intervenció, donen, segons els
nostres paràmetres, la màxima qualitat.

I el que també vull destacar és el fet que intentam aclarir els
malentesos que es podien haver produït donant dades
assistencials del nombre de parts, del nombre d’intervencions
quirúrgiques que s’han fet, del nombre de consultes externes.

I fent referència també a la Sra. Santiago, respecte de quants
facultatius, tenim una ràtio comparativa respecte dels altres
hospitals, el que vull destacar prèviament és: ha estat aquesta
legislatura per destacar que no és un tema pressupostari, com
vostè volia donar a entendre, perquè vull esborrar aquesta idea
amb coses concretes, ha estat aquesta legislatura quan l’illa de
Menorca ha tengut per primera vegada un pediatre a la porta
d’urgències per atendre la pediatria de tota una illa; no hi era al
final del pacte de progrés i hi és en aquests moments, amb un
increment de plantilla que ha tengut l’illa de Menorca. I això
s’ha fet en aquest darrer.

Diré més, tota l’illa d’Eivissa té un sol pediatre de guàrdia
i té 120.000 targetes d’assignació, més les 10.000 de
Formentera. Les ràtios a les quals feia referència la Sra.
Santiago, li puc dir que l’Hospital de Son Espases té 51
pediatres; que l’Hospital de Son Llàtzer en té 23; que Manacor
en té 9; que Inca en té 9; que el Mateu Orfila en te 6 i que Can
Misses en té 8. I que si traiem la ràtio de facultatius per mil
habitants, li puc dir que Inca té 0,08 facultatius per mil
habitants, quan, per exemple, Can Misses d’Eivissa té 0,06
facultatius per cada mil habitants; Menorca té 0,07 facultatius
per mil habitants; Manacor té 0,07 facultatius per mil habitants
i després Son Llàtzer i Son Espases, els quals tenen major
complexitat, Son Llàtzer té 0,09 i Son Espases 0,16.

El que vull deixar és que la comparativa entre els hospitals
de dimensions semblants, com puguin ser Manacor, Inca, el
Mateu Orfila i Can Misses, el que té major dotació per cada mil
habitants és l’Hospital Comarcal d’Inca quant al nombre de
pediatres.

I si veim les consultes externes, el total de visites per
facultatiu i dia, a Inca veuen 1,48, quan aquesta ràtio, per
exemple a Can Misses és de 3,05; el Mateu Orfila és d’1,93;
Manacor és de 2,34 i Son Llàtzer d’1,60 i Son Espases d’1,31.
Per tant, comparant Manacor, Inca, Mateu Orfila i Can Misses,
el que menor visites per facultatiu i dia surten és en aquest cas
el tema d’Inca, quant a la pressió assistencial comparativa que
la Sra. Santiago volia donar a entendre.

Crec que ha quedat clar que no hi ha hagut un increment de
demanda assistencial per part de la població de la comarca
d’Inca i que aquestes dades comparatives també són prou
clarificadores quan entram en temes de veure quina dotació de
plantilla tenim a cada un dels llocs. I vull recalcar que quan s’ha
hagut de donar l’increment de plantilla a pediatria, que és la
mateixa especialitat, a Menorca s’ha donat, s’ha posat el
pediatre a la porta d’urgències i això és ben conegut per aquells
ciutadans de l’illa de Menorca els quals, a més, ho valoren molt
positivament.
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Això intent posar-ho sobre el debat per tal d’aclarir
malentesos i punts de vista que, d’una manera o altra, intenten
distorsionar quina és aquesta realitat. A més, també, d’eliminar
tots aquests temes que contínuament sorgeixen per sembrar
ombres de dubte, com pugui ser el tema de la privatització,
l’Hospital d’Inca no es privatitzarà, ho tenguem clar, no importa
parlar-ne més, i per tant eliminem determinades incerteses.

Igual que també vull aclarir el fet que el Sr. Thomàs, i em
permeti, Sr. Thomàs, que li faci el contrari de manera tan
rotunda, que el cap de Servei, el doctor Bibiloni, ha decidit
personalment, personalment, passar a la jubilació, i ho va dir
dins el meu despatx i m ‘ho va dir a mi directament. Per tant,
permeti’m que li faci contrari en aquesta qüestió.

Poc s’ha parlat també en el torn d’intervenció que ha tengut
el Grup MÉS, en concret poc pes ha tengut el Servei de
Pediatria, s’ha parlat molt d’urgències, s’ha parlat molt d’altres
qüestions, com pugui ser el que acab d’esmentar de la
privatització, que queda clar que no es privatitzarà, i d’altres
temes organitzatius.

El que li vull destacar, Sra. Santiago, és que referent a
pediatria, i al Sr. Thomàs, arran d’una reunió que vàrem tenir
amb les associacions, amb les societats de pediatria, tant
d’atenció primària, com amb la SOPEBA, en què vàrem establir
un cronograma de feina per tal de planificar tota la pediatria de
les Illes, on hi hagi claredat quant a les integracions entre
primària i hospitalària i quins serveis s’han de prestar a cada un
dels hospitals. Però de les primeres comparatives veim que
l’Hospital Comarcal d’Inca no està infradotat en el tema de
pediatria.

Li vull deixar clar que la voluntat d’aquestes dues societats,
tant de la SOPEBA com de l’APAPIB ha estat total i que la
feina que faran serà una feina tècnica i totalment independent.

Referent al tema de la centralització, que deien, de l’atenció
pediàtrica, vull garantir el Servei de Pediatria a l’Hospital
Comarcal d’Inca i el que hi ha d’haver són les interrelacions i
les ajudes necessàries, i per això també el que s’ha fet és
nomenar un coordinador autonòmic de pediatria per tal que hi
pugui haver totes aquestes colAlaboracions i interrelacions entre
els diferents hospitals que, com he esmentat, les plantilles són
molt més grosses en aquests hospitals, tant el de referència com
el de Son Llàtzer, i per tant si s’han d’ajudar que s’ajudin. I
sempre sota criteris de voluntat per part dels facultatius.

M’ha demanat també el motiu del cessament del cap de
Servei de Pediatria; és un motiu organitzatiu, ho he dit a la
primera part de la intervenció. He intentat explicar el fet que es
va arribar a la proposta, per part del Servei de Salut, de
desdoblar un pediatre el matí a l’horabaixa, la mitjana
d’urgències ateses cada dia és una mitjana de 17 urgències per
dia a l’Hospital Comarcal d’Inca, de les quals 4 són urgències
que es veuen de les deu del vespre a les vuit del matí, i per tant,
desdoblant de les tres de l’horabaixa a les deu del vespre una
persona que, en lloc de passar consulta el matí, passi a fer la
seva jornada ordinària l’horabaixa, com s’ha fet a altres serveis,
això ja deixava -i així ens ho deien els professionals que
nosaltres vàrem consultar-, deixava a les deu del vespre
l’agenda neta i per tant podia ser molt més bo de dur, amb el

compromís de reforçar els caps de setmana. Això no va ser
admès per part del Servei de Pediatria d’Inca.

I el que sí vull replicar les dades que ha donat el Sr. Thomàs,
dient que el pool, segons els seus càlculs, amb 10 pediatres
bastava per fer dos torns de guàrdia. Si manté aquesta afirmació,
a la contrarèplica li explicaré que amb 10 pediatres és
impossible donar, de dilluns a diumenge, dos metges de
presència física, se n’han menester com a mínim 14. I així és
com es planifiquen les guàrdies a tots els hospitals públics, per
tal que un facultatiu pugui fer entre quatre i cinc guàrdies
mensuals. I si no els comptes amb 10, Sr. Thomàs, no surten.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té torn de contrarèplica el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, presidenta. Miri, el primer, el seu dubte inicial ofèn,
avui vostè hauria de demanar perdó pel que ha fet els darrers
dos anys de denúncies falses d’anteriors responsables de la
Conselleria de Salut, ha callat i avui ni tan sols és capaç de
demanar perdó per aquesta actuació que vostè ha tengut
personalment.

Diu que no hi ha motiu, per començar hi ha motiu, hi ha
motiu perquè vostè no contesta les iniciatives parlamentàries i
no les contesta sabent, sabent perquè ningú no pugui preparar
una compareixença com toca.

Vostè diu que ha cessat el Sr. Utrera per un motiu
organitzatiu. Això no és l’explicació que li van donar a ell, n’hi
van donar una altra. No es cessa per qüestions organitzatives
cap responsable, es cessen per altres motius.

Evidentment, són els pediatres del Servei de Pediatria que
han dit que amb 10 podien fer el pool de guàrdia, perquè vostè
ha dit que hi ha 9 pediatres a Manacor, hi ha 2 pediatres per
guàrdia. Ara no és així. Ho veu, si vostè donàs la informació
que se li demana per escrit, podríem tenir un debat com cal!
Com que vostè amaga la informació, doncs tal vegada les
qüestions no són així, però la gent de Manacor diuen que hi ha
2 pediatres per guàrdia i aquí vostè ha dit que hi havia 9
pediatres a Manacor. No hi ha 9 pediatres a Manacor? Ho acaba
de dir, ho acaba de dir.

Jo li he demanat: hi ha una denúncia davant la Inspecció de
Treball? S’ha fet la valoració psicosocial que es demana? És ver
o no és ver que s’ha presentat una denúncia al Jutjat del sindicat
metge? Perquè es denuncien determinades anomalies i
situacions que expliquen els professionals.
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Vostè aquí fa el discurs que no té possibilitats de posar els
pediatres que toca, jo és el que he entès, perquè diu: en
necessitaria 14. I ara mateix diu que no és un tema
pressupostari. Idò, què fa? Què espera a final de maig quan
acaben els residents o què espera? Perquè podria vostè -no posi
aquestes cares, que aquí per un especialista d’un hospital els
diputats del PP n’han dit de tot color, eh, de tot color n’hem
senti altres legislatures-, vostè, de fet reconeix que en aquests
moments la dotació de professionals per a les guàrdies no és
correcta. Ho diu, ho diu, perquè acaba de dir que en necessitaria
14! O ho he entès jo que en necessitaria 14 per donar aquesta
demanda. O, si no, expliqui-ho.

Ens ha dit al principi que no hi ha motiu, doncs, escolti, tots
els pediatres d’Inca diuen que hi ha motiu, tots els pediatres
d’Inca diuen que hi ha motius. No han trobat gent d’altres
hospitals que vulguin anar a fer guàrdies. Vostè ha dit que n’hi
ha 51a Son Espases, he sentit jo, i vostè sap que s’han negat,
s’han negat.

Per tant, són situacions que el que no es pot fer és, primer,
negar un problema; segon, dir que els professionals fan molt
bona feina, però quan es queixen de les condicions amb les
quals fan la seva feina, idò, es queixen perquè els dóna la gana.
Llev accés al que hi és, al Sr. Bibiloni no li accepten les
condicions que ell posa per a no jubilar-se, cosa que sí han fet
amb altres professionals, per exemple, de Son Espases, i ara hi
ha un coordinador assistencial. Li he demanat si era vera que un
adjunt eventual ja no hi és des que han succeït els darrers fets fa
45 dies i, evidentment, hi ha un problema, el problema
assistencial a pediatria no se soluciona amb un pla estratègic, un
pla estratègic es tracta de mirar endavant i de trobar solucions,
però el problema de pediatria no se solucionarà.

Vostè sap que hi ha una proposta damunt la taula d’una fusió
organitzativa de l’atenció pediàtrica a les Illes Balears on, entre
altres coses, es parla d’una coordinació entre diversos serveis,
però ara tenim una demanda, necessitam més pediatres per
cobrir, i no en tenim, no hi volen anar d’altres hospitals. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vull dir que, si això no és així, vostè digui hi ha cua de
pediatres de Son Espases que volen fer guàrdia de pediatria. Li
ho torn a dir, hi ha una demanda del Servei de Pediatria i crec
que els pediatres d’Inca són persones bastant raonables i que
tenen experiència professional des de fa bastant de temps.

Per tant, li ho torn a dir, té un problema i crec que no posa
els instruments per solucionar aquest problema, i quan els
professionals reclamen no reclamen, en aquest moment, no
reclamen ni un euro més, el que demanen és poder fer feina en
condicions per evitar problemes assistencials, i això és
important, és important.

I li ho torn a dir, personalment esperava qualque paraula de
vostè avui i me’n vaig d’aquí molt decebut perquè no l’he
escoltada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. “El pediatra que se encuentra de
guardia tiene que atender tres áreas asistenciales, partos y
recién nacidos, urgencia y hospitalización. Esta situación no
sólo supone un estrés, a veces difícil de soportar para los que
realizamos guardias, sino principalmente un riesgo para los
pacientes que atendemos. El buen hacer y el elevado nivel
profesional en el equipo existente resuelve muchos problemas.

Hasta la fecha los miembros del Servicio de Pediatria
hemos asumido esta situación ante las expectativas de cambio
basadas en las indicaciones de la gerencia y de la dirección
del centro que nos transmitía que esta situación sería
transitoria e inherente a la apertura del centro. Durante estos
años no sólo hemos visto el aumento de la plantilla y las
dotaciones de otros servicios de nuestro centro sino de la
mayoría de otros servicios de pediatría de otros hospitales de
nuestras islas.

Tras un tiempo de espera razonable y no obtener respuesta
alguna a nuestras demandas debemos entender que la actual
gerencia y dirección del centro contemplan la situación de la
asistencia continuada pediátrica como adecuada y no
modificable y dado el empeoramiento de las condiciones de los
últimos meses los miembros del Servicio de Pediatría no
podemos asumir las responsabilidades que de ella se derivan.

En su consecuencia, los firmantes comunican a este
juzgado que la posible responsabilidad en que se pudiera
incurrir como consecuencia del deterioro asistencial a causa
de las medidas expuestas sólo deberá poder exigirse a los
cargos directivos.”

Si davant això vostè creu que l’oposició no ha d’actuar, ho
dic per vostè i pel Sr. Mercadal, em dirà quan hem d’actuar? Ni
demagògia, no feim demagògia, feim la nostra funció de control
del Govern. Li dic al Sr. Mercadal i li dic a vostè, cada vegada
que a vostè el feim venir aquí i ho justificam no ens digui
demagogs; és que si davant això jo no el cit a vostè, jo estic
incomplint la meva funció i pel que em paguen. I, Sr. Mercadal,
si qualque dia és a l’oposició i li arriba un document com aquest
esper, esper que faci la seva funció corresponent. 

Perquè això és el que firmen els pediatres d’Inca, i vostè ve
aquí avui i em diu que continua igual, en posen un. Bé, ja està,
vostè em diu que el considera suficient, d’acord. Idò jo li diré
que feim més cas a aquests pediatres que duen des de l’any 2007
reclamant això i que han arribat que ja no poden més. Si a vostè
no li pareix suficient, no? No tengui cap dubte, Sr. Conseller,
que jo som defensora de la salut pública i dels professionals
d’allò públic, i dels professionals d’allò públic, no com altres,
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no, no, no com altres parlamentaris del PP que es varen atrevir
a dir que determinats serveis públics funcionen bé perquè no hi
ha funcionaris públics, sinó perquè hi ha contractats externs.
Perquè avui, vostè, tota la seva contrarèplica, Sr. Conseller,
semblava que deia que això és una exageració, justificant molt
bé que zero coma zero i tal i que això era una exageració. 

Vostè torni a llegir com s’ha defensat i semblava que deia
que els pediatres d’Inca exageraven. És vostè que qüestiona, en
tot cas, la professionalitat dels pediatres o dels serveis públics,
nosaltres per a res, nosaltres els defensam des del principi. No
hi ha cap exageració. 

Menorca, Sr. Conseller, idò, molt bé, jo què li he de dir,
fantàstic si ha posat un pediatre a Menorca, s’ho mereixen
segurament, bé, els que siguin necessaris, si està bé, però jo li
parl d’Inca no li parl de Menorca. Vostè té 34 diputats, que
demanin compareixença per explicar això de Menorca, i li
farem les mamballetes que facin falta, jo he de fer control de
Govern del que m’arriba com a parlamentari del que no està bé,
faci que els seus hi compareguin o comparegui vostè
voluntàriament per explicar-nos allò de Menorca, nosaltres
parlam del que ens arriba que sembla que s’ha de millorar.

Jo li agraesc totes les dades, jo les hi havia demanat amb
temps per poder presentar-me a aquesta compareixença més
preparada i vostè me les ha donades. Vostè em parla de
facultatius, no de pediatres. No sé si quan aquest 0,7 o 0,10 o
0,08 són facultatius en general en relació. Vostè sap que també
hem de comparar-ho amb termes de població infantil, però bé,
segurament no canviaran tant aquestes mesures, de totes
maneres aquestes dades no les tenim.  Ja les tenim, no es
preocupi, les compararem amb altres comunitats autònomes i les
compararem amb altres situacions europees, perquè clar,
nosaltres hem d’anar a millorar la situació, tal vegada aquests
són els primers que es queixen i es començaran a queixar altres
pediatres, que no poden atendre tres serveis amb un únic
pediatre 24 hores un dissabte o 24 hores un diumenge. Tal
vegada aquests tenen raó, i si vostè diu que el de Manacor ho
pot fer amb un, idò, tal vegada també s’ho plantejaran. És que
hem de veure quines són les condicions mínimes, no les
òptimes, però les mínimes necessàries. Els pediatres d’Inca ens
diuen que no, que no ho poden fer i ho diuen públicament, hi ha
hagut manifestacions de suport d’altres facultatius que suporten
aquests pediatres.

La privatització, Sr. Conseller, jo li he dit que li vaig fer la
pregunta l’any 2011 a aquest govern i que fins a l’any 2013 no
em va contestar, ja m’ha quedat clar que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... sí, es varen torbar dos anys a contestar-me, això és l’únic que
he dit.

Després, m’agradaria saber, vostè va dir que la destitució del
cap de servei, del Sr. Utrera, era de tema organitzatiu, així com
l’ha plantejada, cregui’m que és perquè no va acceptar la
proposta que li feia l’ib-salut, talment com vostè l’ha plantejada.
Per tant, m’agradaria saber, per concloure, si s’ha reunit amb el
grup de pediatres una vegada que han fet aquesta denuncia
pública i com es nomenarà el nou cap de Servei de Pediatria
d’Inca, per quina via i quins seran els requisits que els
demanarà. 

I la darrera que no m’ha contestat a la primera part, si
s’arreglarà el problema que el coordinador d’urgències d’Inca
no és present i és a un altre servei, a veure si això ho arreglaran
perquè el Servei de Pediatria està dins aquest servei general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per part del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Mercadal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, ja veu
que, com sabem tots, la comunicació depèn de dos factors,
emissor i receptor, el problema és quan el receptor no escolta,
no vol escoltar o bé contar directament del seu llibre,
maldament li diguin el que li diguin. I això és el que passa
moltes vegades dins aquesta comissió, un vol explicar quina és
la realitat de les coses, però tanmateix com que venim a contar
el que hem de contar, ho hem de dir, i això és el que ens trobam
dins aquest parlament, Sr. Conseller.

Demana, li demanen que vostè demani perdó, a més és
graciós, perquè li demana qui més perdó hauria d’haver
demanat primer per la situació que vostès dins el Govern s’han
trobat i tot l’equip que l’acompanya aquí i que produeixen i que
han produït molts dies traumàtics, moltes decisions molt difícils
de prendre i que han generat una situació límit dins
l’administració. I li demanen a vostè que demani perdó, no és
que sigui demagògia és que és una falta a la veritat
absolutament i ja és directament tergiversar tota la realitat. Però
és el que tenim dins aquest parlament, és el que tenim.

Dia 15 d’abril de 2014 ja li varen fer una pregunta, la Sra.
Fina Santiago, dins seu parlamentària, dins el Ple; dia 25 de
març el Sr. Thomàs també ja li va fer una pregunta
parlamentària, el que li preocupava realment a la Sra. Santiago
era si hi havia matalassos o no hi havia matalassos o si faltava
un matalàs realment, és una pregunta important en relació amb
la pediatria, però ja hem parlat que és un tema organitzatiu, és
un tema organitzatiu, però tanmateix venim...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Respectin el torn de paraula, per favor.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

... venim a contar el que volem, venir a contar el que volem, i
això és el que tenim, Sr. Conseller, una oposició de batucada...

(Remor de veus) 

... una oposició que ve només amb els tambors de l’alarma
social...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria una mica de silenci, per favor.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

... amb els tambors de l’alarma social. A nosaltres, al Grup
Parlamentari Popular, ens agraden més els boleros, que és un
ball més dolç, que és més nostre i que es pot parlar d’una altra
manera, però tanmateix tenim l’oposició de la batucada. 

La portaveu de MÉS en la seva intervenció ha dit també que
hi havia una denúncia, que hi havia una denúncia presentada,
que no, que no estava presentada que estava firmada, no, però
que no estava registrada. No m’he assabentat al final si estava
registrada, si estava firmada, si estava presentada, si no estava
presentada, però el que ha estat molt important és que avui
havíem de parlar d’Alpha Pam, com que hem vengut a parlar de
pediatria, parlam d’Alpha Pam.

En definitiva, un despropòsit absolut per part dels membres
de l’oposició, més encara quan hem sentit de la seva pròpia veu
quina és la ràtio de l’Hospital d’Inca, que és molt més superior
als altres hospitals del Servei de Salut que... però com a
hospitals de la seva pròpia dimensió, i que tenen, a més, una
menor pressió assistencial a Inca que tots els altres hospitals de
les seves pròpies dimensions.

Per tant, nosaltres pensam que les explicacions que s’han
donat dins aquesta comissió, dins aquesta compareixença
solAlicitada com molt bé toca fer a l’oposició, i ja em pareix
molt bé, jo estic encantat que em diguin què he de fer quan sigui
oposició, però tenc la sort que la ciutadania ens ha posat per
donar suport al Govern, no és a nosaltres que ens ha posat a
l’oposició la ciutadania, és a vostès, per tant, o els que avui són
a l’oposició.

Per tant, ja veurem si els ciutadans el dia de demà ens posen
a l’oposició o no, però el que és cert és que avui ens han dit que
ens toca a nosaltres resoldre tots aquests problemes que altres
varen generar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull dir que jo no
he fet cap denúncia falsa, Sr. Thomàs, i, per tant, no demanaré
perdó per haver presentat denúncies falses. Per tant, les seves
afirmacions mesuri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, respecti el torn de paraula, no estarem aquí...
vostè ha parlat quan li tocava el seu torn, ara respecti el torn del
conseller. Pot continuar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Li demanaria que mesuràs les seves paraules i que
lògicament, a més, fos més respectuós quan fa referència a
membres del meu equip quant a les definicions que vostè
utilitza, em referesc al tema del director assistencial, no és
precisament vostè la persona més educada quant a aquestes...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... per prendre mostra. 

També li vull fer especial esment a les inexactituds tant
d’interpretació com de coneixement que vostè manifesta a les
seves intervencions. Manacor té un pediatre de guàrdia i un
metge general format en pediatria i, per tant, no dos pediatres de
guàrdia. En segon lloc, deu pediatres no poden fer dos torns de
guàrdia de presència física i no passar el nombre d’hores. Per
tant, Sr. Thomàs, aquestes dues afirmacions són totalment
equivocades i, per tant, li demanaria que les revisàs. Dos
pediatres de guàrdia de presència física li vull dir que
requereixen un servei de catorze persones que puguin entrar en
roda. I si no els comptes no surten, i vostè ho hauria de conèixer
per haver estat conseller d’aquesta comunitat.

També li vull dir que la justificació assistencial no suporta
aquesta demanda quant a la necessitat de posar aquests dos
pediatres i l’increment de plantilla que això requeriria. És ver,
ho manifest aquí, ho repetesc i em reafirm, que la proposta del
Servei de Salut és que el mateix servei de Pediatria desdobli un
pediatre que en lloc de fer feina de les vuit a les tres, en faci de
les tres de l’horabaixa a les deu els dies feiners i, per tant, hi
hagi dues persones atenent urgències fins a les deu del vespre,
quedi un pediatre a la nit per atendre aquesta mitjana de quatre
urgències cada vespre i es reforci el servei els caps de setmana.
Aquesta és la darrera proposta que nosaltres vàrem fer la qual,
a més, és assenyada i possible amb el quadrant,  la justificació
assistencial i les plantilles que hi ha.

Vull destacar que hem vengut aquí d’acord en base al
control que ha d’exercir l’oposició per donar aquestes dades que
jo pensava que serien tranquilAlitzadores i que minimitzarien
aquest discurs tan enconat amb una oposició destructiva. Per
què? Perquè el nombre d’intervencions quirúrgiques
programades l’any 2013 va ser inferior al 2009, al 2010, al
2011, al 2012; perquè les intervencions quirúrgiques urgents
varen ser superiors el 2008, el 2009 i el 2011; perquè el nombre
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de parts que han d’atendre a les tres àrees que vostè diu, les
mateixes tres que a Can Misses, les mateixes tres que en el
Mateu Orfila, el nombre de parts ha baixat, el 2008 hi va haver
1.092 parts; el 2009, 1.025; el 2010, 1.004; el 2011, 903; el
2012, 895, i el 2013, 846.

Per tant, Sra. Santiago, aquestes dades són clares i les
demandes que vostè vol posar damunt la taula, que després no
aclareix exactament l’abast que puguin tenir, i jo li demanaria
que judicialitzar la política prenguin els camins que puguin
prendre, però el que està clar és que quan hi ha el tema...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Els pregaria un poc de silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

... quan hi ha temes que ja han sortit, en aquest cas, a debat i han
estat tancats, idò, l’han deixada a vostè retratada i han posat les
coses en el seu lloc. 

Fent referència al coordinador d’Urgències, aquest
coordinador d’Urgències té dues àrees de les quals es
responsabilitza, Urgències i l’Àrea de Crítics, perquè es varen
incrementar d’ençà de l’obertura una sèrie de llits de crítics. El
fet que el coordinador d’Urgències sigui present a l’Àrea de
Crítics possibilita que hi hagi un metge més a Urgències. Per
tant, aquest raonament que vostè ja em va fer en el seu dia en el
Plenari demostra poc coneixement en la profunditat. I també
diré una segona cosa, vostè va dir que no hi havia matalassos;
hi ha matalassos de sobra perquè se’n varen comprar, n’hi havia
en estoc arran d’una visita que vaig fer a l’Hospital d’Inca, fins
i tot em varen mostrar l’estocatge que hi havia pendent de
treure. Per tant, aquesta demagògia que vostè utilitza no es pensi
que és que guardam els matalassos i no els empram perquè no
es gastin. Això és irracional i jo crec que surt de tota lògica i
falta a la intelAligència dels membres d’aquesta sala i que
representam als ciutadans.

Per tant, Sra. Santiago, li vull dir que les dades són
tranquilAlitzadores quant que no hi ha hagut un increment
assistencial, no hi ha hagut aquest increment de demanda i que
la proposta que nosaltres varen mantenir en el seu dia i que
mantenim en aquest moment és el fet que dins el mateix servei,
perquè la mitjana d’ingressos també a més de ser menys
complexa que els altres, són pocs els llits ocupats quant a
pediatria i possibilita el fet de desdoblar una persona del mateix
servei en horari ordinari en lloc de fer de matí faci d’horabaixa
i deixi l’horabaixa amb dos metges d’urgència. Nosaltres la
vàrem fer, la mantenim i esperam que arribi a bon port.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Volem agrair la presència...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, em deixa? És que el Sr. Conseller ha dit
inexactituds i les volia rectificar.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no té el torn de paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ah!, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No té el torn de paraula.

Agraïm la presència del conseller i dels acompanyants.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2494/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença del conseller de Salut, per tal
d'explicar el funcionament del Servei de Pediatria de
l'Hospital d'Inca, especialment al servei d'Urgències dels
caps de setmana.

I tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia que és
l’escrit RGE núm. 2494/14, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del
conseller de Salut, per tal d’explicar el Servei de Pediatria de
l’Hospital d’Inca, especialment el Servei d’Urgència.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Don per presentada la compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Una altra vegada agraïm la presència dels
representants de la conselleria.

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