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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaime Fernández sustituye a Miguel
Jerez.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix José María Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Abans d’entrar a l’ordre del dia fixat per a la sessió d’avui
aquesta presidència, atesos els escrits presentats pel Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 9209/14 i pel Govern de les
Illes Balears RGE núm. 9459/14, mitjançant els quals se
solAlicita la compareixença urgent del conseller de Salut per tal
d’informar sobre la infecció de febre hemorràgica pel virus de
l’ebola i sobre les mesures aplicades a la nostra comunitat
autònoma davant la malaltia de l’ebola, i de les conclusions de
la reunió del Consell interterritorial del Sistema Nacional de
Salut del passat dia 10 d’octubre, respectivament; atès que la
Mesa del Parlament, en sessió de dia d’avui, ha admès a tràmit
aquestes iniciatives i la Mesa de la comissió ha tingut notícia de
la justificació de la conveniència i la urgència d’incloure aquest
assumpte dins l’ordre del dia d’aquesta comissió; d’acord amb
el previst als articles 74 i 73.2 del Reglament del Parlament,
aquesta presidència proposa l’alteració de l’ordre del dia, tot i
que aquestes iniciatives encara no s’han publicat en el BOPIB,
en el sentit següent: primer, procedir a dur a terme conjuntament
les solAlicituds de compareixença esmentades i, en segon lloc,
ajornar per a una propera sessió de la comissió les preguntes
fixades a l’ordre del dia d’avui.

Aquesta presidència pot considerar alterat l’ordre del dia
d’avui per assentiment de tots els presents? Molt bé. Així,
doncs, queda aprovada aquesta alteració en el sentit abans
indicat.

Passam, idò, a la compareixença del conseller de Salut, i
assisteix el mateix conseller, Sr. Martí Sansaloni; el Sr. Miquel
Tomàs, director general del Servei de Salut; el Sr. Miquel
Costa, director de recursos humans i relacions laborals del
Servei de Salut; el Sr. Jesús González, secretari general del
Servei de Salut; la Sra. Francisca Gual, cap de gabinet del
conseller; i la Sra. Ana Sedeño, cap de premsa del conseller. 

Donam la benvinguda tant al conseller com a tot el seu equip
i, sense més dilació, donam la paraula al conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair a tots
els grups parlamentaris el fet que hagin fet possible que aquesta
compareixença que va solAlicitar en primer lloc el Grup
Socialista a finals de la setmana passada, i que també, després
de les conclusions del consell interterritorial, jo vaig emetre
també escrit des del gabinet per tal de poder comparèixer de
forma urgent, i ho vaig fer dilluns d’aquesta setmana, hagin
acceptat el canvi a l’ordre del dia per tal de venir a donar
compte del que s’ha fet a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i de quina és la situació tant a l’àmbit internacional
com nacional, que crec que pel tema que ens ocupa és de
suficient actualitat i rellevància i per tant agraesc aquesta
comprensió per part de tots els grups per poder incloure aquest
punt a l’ordre del dia d’aquesta comissió de salut.

En primer lloc també voldria agrair a tots els professionals
sanitaris que amb gran professionalitat estan desenvolupant una
tasca d’intentar combatre aquesta malaltia, que emmarcaré
després en quins països té una major prevalença, però també, i
no som una excepció, d’ençà de la detecció del cas de Madrid,
aquí en el nostre país, voldria posar en valor aquesta tasca diària
que estan duent a terme per tal de lluitar contra aquesta malaltia,
i també en el cas de la Sra. Teresa Romero, a la qual vull fer
arribar també el suport del Govern per tal d’aconseguir una
recuperació, igual que també es va fer a la interterritorial
divendres passat per part de les comunitats autònomes.

Vull també destacar el fet que aquí a les Illes Balears des del
mes d’agost ja hem articulat, com expressaré després
posteriorment, hem articulat uns protocols, uns mecanismes
d’actuació i un sistema per tal de donar resposta en cas que
haguéssim d’activar aquest protocol, que també, com esbrinaré,
ja l’hem activitat però no s’ha confirmat cap cas com a positiu
d’ebola aquí a les nostres illes, però que en definitiva l’activació
d’aquests protocols hagués pogut ser positiva, si bé també és
vera que la probabilitat que es desenvolupi un pacient a les
nostres illes, tal com ens diuen els experts i els epidemiòlegs, és
d’una probabilitat molt baixa; ho vull deixar clar, i així ho va
manifestar també la directora general de Salut Pública dia 7 del
10 de l’any 2014 a la compareixença en el Senat, que també
confirmava aquesta baixa probabilitat que puguin tenir casos
d’infecció, però això no lleva que les autoritats sanitàries i tots
i cada un dels membres que puguin veure’s implicats han de
rebre aquella formació i aquells protocols per tal de poder actuar
en cas que es detectàs un cas. En països amb bones condicions
de vida els experts de l’Organització Mundial de la Salut
esperen que no tengui un gran impacte, deia la directora general
de Salut Pública a la seva compareixença del Senat, i també va
fer una menció específica a la prevalença que tenen a cada un
d’aquests països que després entraré a esbrinar.
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Vull també transmetre que el fet que fins que no hi ha
símptomes per part d’una persona afectada no existeix, segons
el que s’ha descrit fins al dia d’avui, no existeix un risc de
contagi per part d’aquelles persones que puguin envoltar un cas
d’ebola positiu, i allò important és prendre totes les mesures de
salut pública tant en el control de pacients dins Espanya com
d’aquells que puguin venir des d’aquests països d’origen, i
també des d’aquesta mateixa direcció general de Salut Pública
el que fan és fer un seguiment d’aquells vols que entren al
nostre país per tal de fer després un seguiment d’aquests
pacients que poguessin manifestar temperatura més elevada i
per tant poguessin començar amb les manifestacions. Per tant
l’estudi de contactes es fa també de manera efectiva.

Voldria recordar que hi ha dos brots principalment en els
països d’Àfrica occidental que afecten Guinea Conakry, Sierra
Leone i Libèria, i països com Nigèria, Senegal, i després, d’una
molt baixa prevalença, als Estats Units i a Espanya s’han donat
una sèrie de casos. Vull també destacar que aquí les activacions
de protocol de persones de no-nacionalitat espanyola han estat
de Nigèria, i Nigèria està a punt de complir ja els dos cicles de
no infectats, i per tant està a punt de sortir d’aquests mapes.
Perquè us faceu una idea, els residents aquí a la comunitat
autònoma de les Illes Balears de Nigèria són 3.281, segons les
dades que ens ha facilitat l’Institut d’Estadística, i per tant, si
després ho lligam amb el fet que de països com Guinea els
residents a la comunitat autònoma són 775, de Libèria són 5 i de
Sierra Leone són 25, veim que realment l’impacte, un pic hagi
sortit Nigèria d’aquest mapa, l’impacte pot ser bastant més petit.
Pel que fa, per exemple, a un país com Senegal, són pocs més
de 4.000 els ciutadans de Senegal residents aquí, i del Congo,
que és un altre brot, són 22 els que tenim registrats aquí, segons
l’Institut d’Estadística de la comunitat autònoma.

A l’àmbit nacional s’han activat fins a data 13 del 10 de
l’any 2014 a les 8 del vespre 25 casos, enviats al Carlos III, dels
quals només dos corresponien a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que es varen activar dia 11 i dia 13 de setembre
d’aquest any 2014. També està clar que hem tengut qualque
altra activació, com explicaré, i que aquesta activació no es va
arribar a enviar la mostra perquè el criteri, bé epidemiològic o
bé..., sí, epidemiològic, i el clínic, consideràvem que no
importava enviar aquestes mostres i el cas es podia descartar. I
del cas que sí que té afectació al territori nacional, com és la
comunitat de Madrid, dia 13 del 10 del 2014, que són les dades
més actualitzades que tenim en aquest moment i que es varen
publicar ahir, hi havia 15 contactes d’alt risc, el nombre de
contactes de baix risc eren 66, el nombre total de contactes
abans de l’ingrés de la pacient era de 81, i treballadors que
actualment atenen a l’hospital és de 72: que puguin tenir
contacte de risc continuat són 59 i de neteja 13. El total de
contactes amb seguiment, per tant, són 153, dels quals tots estan
asimptomàtics però continuen estant en investigació per tal
d’assegurar el perímetre el més tancat possible per intentar que
no s’estengui el cas que es va contagiar a Madrid d’una auxiliar
d’infermeria.

Com deia, a la nostra comunitat autònoma, davant la
situació, divendres en el consell interterritorial d’una manera
molt escarida m’agradaria destacar que es varen fer tres
consideracions de calat. La primera, el fet que fos el ministeri
que lideràs una campanya informativa a la població per tal de
quines són les mesures, quins són els riscs de contagi i de tenir

una informació el més fidedigna, el més científica i el més
actualitzada possible, i que s’utilitzassin els mitjans de
comunicació, que s’utilitzassin les diferents maneres que tenim
d’arribar a la societat per tal que la població del nostre territori,
de les Illes Balears i de tot Espanya, tengui la mateixa
informació per saber com s’ha de viure aquesta situació que,
com dic, els especialistes a nivell internacional ens diuen que la
probabilitat és molt baixa, però crec que allò important és que
es tengui el màxim coneixement científic i amb la major
exhaustivitat. 

En segon lloc també vàrem destacar la importància que
d’una manera centralitzada, coordinada i reglada hi hagi una
formació bàsica liderada pel Ministeri de Sanitat, i que després
les comunitats aplicàssim aquesta formació reglada a cada una
de les comunitats. I en tercer lloc feia referència també a una
qüestió molt puntual, que vàrem determinar conjuntament amb
Canàries, amb Ceuta i amb Melilla, referent al transport aeri, en
cas que s’hagués de produir, perquè tenguessin en compte la
insularitat per la separació física que podia existir dins els
diferents aparells de transport aeri, i per tant que fossin els
tècnics aquells que tenguessin en consideració aquesta
peculiaritat, que pareixia que no havia estat inclosa dins el
protocol que se’ns proposava aprovar. 

Dit això vull destacar que el diumenge mateix el ministeri
ens demanava, per tal d’aconseguir articular aquesta formació
reglada, qui havia de ser el representant de les Illes Balears per
anar a formar-se i després fer formació de formadors; estam
pendents que ens diguin quin dia hi poden anar, però
mentrestant nosaltres ja vàrem adaptar el nostre protocol per tal
de desenvolupar-lo amb la màxima actualització dins les nostres
illes i les diferents gerències. Vàrem identificar aquesta persona
el mateix dilluns, i estam a l’espera que..., sembla ser que serà
l’Institut de Salut Carlos III que desenvoluparà aquestes tasques
de formació.

En segon lloc el que vàrem fer, i també prèviament amb una
reunió en el Servei de Salut havíem tengut una sèrie de peticions
per tal de trobar una zona a l’hospital de referència, perquè, com
sabeu, davant una activació d’un cas de sospita d’ebola vàrem
definir que a Mallorca es desplaçaria a l’hospital de referència
de Son Espases, que en el cas de Menorca es desplaçaria al
Mateu Orfila i a Eivissa a Can Misses, i en cas que Can Misses
i el Mateu Orfila necessitassin desplaçar el pacient el durien a
l’hospital de referència. Dit això ens varen demanar que a Son
Espases es pogués reconsiderar la possibilitat de reubicar
l’habitació d’aïllament per tal que la resclosa pogués ser més
grossa; el dissabte matí mateix vàrem agilitar la possibilitat de
saber on es podia ubicar aquesta nova habitació d’aïllament;
dins una reunió amb el comitè d’infeccioses a començament
d’aquesta setmana es va determinar que es canviaria en cas de
necessitat al mòdul 2I per tal d’utilitzar una infraestructura que
en aquests moments no s’estava utilitzant com a habitació
d’aïllament, i una resclosa més grossa, i que permetés també la
direcció i la supervisió directa per part d’un segon professional
d’aquell professional sanitari que hagi entrat en contacte amb la
persona que té una sospita o que pogués estar infectada del
virus. Per tant vàrem donar les passes tant pel que fa a la
infraestructura necessària com també mitjançant el comitè
d’infeccioses.
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També és vera que hem fet especial esment als temes de
formació. Recordareu que la setmana passada es va decidir
comprar els equipaments de nivell 4, deixant d’utilitzar les bates
i passant a equipaments de protecció individual amb granotes,
i vàrem readaptar aquests sistemes, aquestes classes de formació
per tal que, així com abans la meitat del temps s’utilitzava per
com posar-se les bates, en aquest moment el cent per cent
d’utilitza exclusivament en un sol tipus d’equipament com són
les granotes per incrementar la seguretat dels nostres
professionals.

També voldria destacar que, així com ja havíem enviat el
protocol inicial i les actualitzacions posteriors d’aquest protocol
a les clíniques privades i als diferents agents no públics del
servei sanitari de les Illes Balears, voldria destacar el fet que
vàrem fer també una reunió amb les privades de coordinació per
tal de saber, en primer lloc, si hi havia dubtes sobre el protocol;
en segon lloc, si en cas de tenir una sospita com feien comptes
actuar, i si qualcuna tenia intenció d’atendre un cas d’infecció.
Hi va haver unanimitat de criteri, varen dir que actuarien en la
detecció immediata, i que, així com marcava el protocol, es
posarien en contacte amb el 061 per tal de desplaçar a l’hospital
de referència de cada una de les illes per tal de poder atendre el
pacient, com dic, un sol punt a cada una de les illes. I ens queda
també, però ens hi hem posat en contacte, el fet d’incrementar
la formació; també vàrem oferir a les clíniques privades que, si
volien, ens identificassin una o dues persones com a màxim per
tal que poguessin venir també als cursos de formació que es
desenvolupen a qualsevol de les nostres gerències per si volien
ampliar les possibilitats de formar els seus professionals.

També vull destacar el fet que tenim pendent un curs de
formació per als cossos de seguretat de l’Estat, tant Policia
Nacional com Guàrdia Civil, com els bombers i la policia local.
Ens hem posat en contacte amb ells, els hem dit la nostra
predisposició, i ben aviat rebran aquest curs, també, de
formació, un per a cada un d’aquests cossos i després ells
podran fer també la formació dels formadors. 

Per tant crec que des del punt de vista de gestió sanitària
hem intentat adaptar-nos a cada una de les actualitzacions que
hi ha hagut al protocol i hem intentat estendre cada vegada més
la quantitat de gent formada per tal de prendre la precaució
necessària davant un possible cas que poguéssim tenir que
requerís l’activació del protocol i després veiéssim si té o no té
aquesta infecció pel virus de l’ebola. El que vull destacar és que,
comparant amb altres comunitats autònomes, la nostra actitud
ha estat bastant activa, i, si bé és cert que hem de redoblar
esforços en les pròximes setmanes per incrementar cada vegada
més aquesta formació, crec que tenim identificats i detectats
cada un de punts de contacte que puguin existir, principalment
a les gerències hospitalàries, a Atenció Primària, que té el
protocol des del començament del mes d’agost, i també s’ha
utilitzat la formació dels formadors mitjançant els coordinadors,
que va ser la setmana passada, per si hi havia dubtes, i s’havien
resolt els dubtes individualment d’aquells coordinadors que així
ho havia demanat per tal que ho fessin arribar a tota la xarxa.

Puc dir que hem tengut un sistema que ha funcionat, en
aquest cas, per fer arribar la informació necessària dins el sector
sanitari, i que en cas que des de l’oposició vulguin colAlaborar
i ajudar-nos amb propostes constructives, el nostre esperit és
millorar, anar de la mà i crec que davant una crisi de salut
pública, i així es va manifestar divendres passat a la Comissió
Interterritorial de Sanitat, no hi ha colors polítics i així ho varen
manifestar totes i cada una de les comunitats allà representades,
per tant, crec que el Parlament de les Illes Balears no toca ser
una excepció i estic gairebé convençut que no ho serà.

Moltes gràcies i rest a la vostra disposició per a qualsevol
qüestió que pugui sorgir a cada una de les intervencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara 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 això demanaria als portaveus si volen la
suspensió, o si podem continuar? Podem continuar.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tothom. Saludar especialment les persones de
la conselleria que ens acompanyen i lamentar un dia com avui,
l’absència del director general de Salut Pública que no és aquí,
en un dia que crec que hi hauria de ser.

El primer que vull fer és manifestar la meva solidaritat amb
tots els malalts d’ebola, i dic amb tots, també amb aquells 4.447
que ja han mort al món, entre els quals dos ciutadans espanyols,
i també amb la professional sanitària de Madrid que és el primer
cas d’ebola a Europa, el primer cas, i finalment també vull
solidaritzar-me amb tots els professionals sanitaris de les nostres
illes.

Tot el que ha passat a Madrid es pot traslladar a Balears,
encara que a un nivell diferent. I què ha fallat a Madrid? Ha
fallat l’aïllament i la protecció, i ha fallat el seguiment, i dèiem
que ha fallat l’aïllament i la protecció perquè un professional
sanitari s’ha contagiat, i ha fallat el seguiment perquè durant 6
dies la malalta ha estat pel carrer.

Molts ciutadans i professionals sanitaris aquests dies s’han
fet dues preguntes: per què es produeix un contagi a un país amb
un alt nivell sanitari? Per què es produeix un problema de
seguiment a un país que diu tenir un protocol adequat? I per a
molta gent la resposta està clara: perquè ha fallat la gestió
sanitària, perquè, sota criteris de salut pública, s’han pres
decisions polítiques i el que hem d’avaluar són aquestes
decisions polítiques.
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Hi ha hagut molta improvisació i molta manca de
planificació, dues qüestions que tenen molt a veure en què han
menysvalorat el risc i que també té a veure amb el menyspreu
cap a la salut pública que han manifestat durant aquesta
legislatura i que, pràcticament, ha significat el desmantellament
d’aquesta part de la sanitat.

És veritat que han fet protocols, però els han fet a la carta,
primer un i després un altre, i quan no es pot improvisar a
demanda o a les necessitats o a altres coses. Si no tenim un
equipament de protecció individual, n’utilitzarem un altre i si
qualcú ens en demana un de diferent, doncs també li compraré.
Si no tenim el personal format, ja el formarem demà. Les seves
paraules, la seva exposició corrobora el que dic i jo crec que no
és seriós, no ha estat seriós ni a Madrid ni aquí.

Podem parlar de política de gestió sanitària de la repatriació
d’aquestes dues persones, repatriació d’una persona infectada
per una malaltia com l’ebola, no és una repatriació humanitària,
és una repatriació decidida durant 5 dies amb criteris polítics i
no de salut pública. Perquè no es tracta només d’una persona, es
tracta d’avaluar el risc i d’evitar la propagació de la malaltia
greu al nostre país. Salut pública és comunitat, salut pública és
colAlectivitat.

I també vull comentar que hi ha política de gestió sanitària
en la cooperació internacional, perquè el seu fracàs comença
molt abans. Si decideixen sobreactuar en la repatriació, han de
fer el mateix en la cooperació. Han retallat més del 80% les
ajudes a la cooperació i han incomplert compromisos
internacionals en matèria sanitària. I és amb aquesta decisió on
comença el contagi de la professional sanitària de Madrid. I
qualsevol crisi de salut pública necessita abordatge amb rigor i
màxima transparència, amb agilitat informativa, amb la màxima
claredat i sense culpar els professionals sanitaris; generar
confiança, donar tranquilAlitat, transmetre seguretat, exercir amb
responsabilitat. Una ministra, absent políticament, i quan
apareix no sap transmetre ni seguretat, crea alarma i demostra
una gran incompetència, per no parlar d’un irresponsable
conseller de Madrid que encara no ha dimitit.

“El sistema sanitari de Balears està preparat davant
qualsevol cas d’ebola que pogués declarar-se amb protocols que
són actualitzats”, sap vostè qui va dir aquesta frase? Vostè
mateix, el passat dimarts, quan feia 24 hores del contagi de
l’infermera de Madrid. Curiosament, la mateixa frase que va dir
el PP a un comunicat de premsa dia 13 d’agost d’enguany: “La
sanidad española está al máximo nivel para abordar cualquier
caso de ebola”.

Sap què varen provocar les seves declaracions dimarts
passat? La indignació de moltíssims professionals i de tota
Atenció Primària, quan va dir aquesta frase, només s’havia
penjat un power point a intranet, feia un dia, que la gran majoria
dels professionals desconeixia i on hi havia informació, sense
cap tipus d’informació directa i personalitzada cap als
professionals sanitaris. No s’havia fet ni un curs de formació
específica i no hi havia ni un EPI, ni un EIP a Atenció Primària
dimarts de la setmana passada, i vostè ho sap.

Retalls de diaris n’hi ha de tot tipus, per exemple: “No nos
han formado para afrontar una alerta así, no conocemos ni los
protocolos”, són paraules dels professionals.

Perquè, Sr. Sansaloni, informació no és formació, no és el
mateix informar que formar i no és suficient donar informació,
perquè allò vertaderament important és formar els professionals
en temps i en forma. No ens trobam davant d’un problema de
coneixement, és una qüestió d’aprenentatge. Tenir un protocol
no soluciona els problemes, allò que sí soluciona els problemes
és aprendre a posar-se i a llevar-se aquest equipament, que és un
punt clau com ha quedat ben demostrat.

A dia d’avui, la immensa majoria de professionals d’Atenció
Primària ni han tengut formació específica, ni han pogut fer un
aprenentatge pràctic. Allò del divendres no és una formació
específica, és informació, no han tocat ni un EPI. I a nivell
d’hospital, llevat de determinats serveis, altres pocs serveis
estan en la mateixa situació. Recursos materials, recursos
humans, els que siguin necessaris, però el més important, i ha
quedat ben palès a Madrid, és la formació específica i
l’aprenentatge pràctic.

Dèiem al principi, molta improvisació i manca de
planificació, també aquí, i la seva exposició ho corrobora. La
decisió de repatriar aquest ciutadà espanyol és de dia 7 d’agost,
7 d’agost, i es va morir dia 12. I el segon ciutadà espanyol va
venir dia 22 de setembre i va morir dia 25. Sap vostè de quan és
el protocol redactat a Balears? Sap vostè quan comença la
formació específica i l’aprenentatge pràctic o arriben els nostres
EPI a la nostra comunitat autònoma? Doncs, encara a dia d’avui
no ha arribat a moltíssims indrets del sistema sanitari públic. I
vostè ha de reconèixer que el contacte es pot produir a qualsevol
punt assistencial. 

Estam preparats? Sí, però, per exemple, el primer cas de
persona sospitosa de tenir aquesta malaltia a Son Llàtzer, es va
torbar tres hores en poder fer el seu trasllat a l’hospital de
referència, entre altres coses va arribar tan tard que no es va
poder diagnosticar la seva malaltia fins al dia següent. Estam
preparats? Sí, però què hauria passat si la senyora de
nacionalitat nigeriana que va anar a urgències de Son Espases
hagués estat un cas d’ebola? Dia 5 d’octubre, una persona que
se’n va anar, ningú no la controlava, i vostè pensa que això dóna
seguretat i transmet confiança? Cap ni una.

Sr. Sansaloni, la Conselleria de Salut ha anat per darrera els
esdeveniments, ha començat molt tard, no ha existit una
actuació homogènia dels hospitals i cadascú ha anat al seu ritme
i orientació, i com tantes altres vegades, Atenció Primària ha
estat la gran oblidada, la gran oblidada, si vol, li puc reconèixer,
fins dijous de la setmana passada. I per exemple, fins dia 9
d’octubre no arriben els EPI a Atenció Primària i no és fins
divendres dia 10 que es fa una sessió informativa i no formativa.

I ho torn a dir...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

..., va arribar el primer ciutadà espanyol a principis d’agost.
A dia d’avui, a Primària, la majoria de professionals ni han vist,
ni han tocat, ni han fet un aprenentatge amb un equipament.

I abans d’acabar li vull fer una consideració, des del nostre
grup hi ha una gran decepció quant a la seva actuació, quan hi
ha una alerta sanitària per un problema de salut pública, allò
normal és cercar complicitat de tots els agents socials i
representants dels ciutadans, com són els diputats. Fa pocs anys,
hi va haver una pandèmia de grip A, en aquesta comunitat
autònoma hi va haver gent que va adquirir una gran experiència
de com controlar una pandèmia, vostè els ha ignorat.

Per tant, jo li torn a dir, com la setmana passada, que si vol
la nostra colAlaboració, la tendrà, durant una setmana l’ha
rebutjada. 

Vostès han convertit una alerta sanitària en una alerta social.
I miri, a Madrid han començat a canviar les coses quan han
rectificat, i sap per què? Perquè els responsables científics i els
professionals sanitaris han començat a establir criteris i
pràctiques.

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. Donar les gràcies per la presència de tot
l’equip o part de l’equip de la Conselleria de Salut i del
conseller de Salut, per parlar d’un tema que és cert que tenim,
com vostè ha dit, una baixa incidència o una baixa possibilitat
d’estar afectats, però sens dubte ens preocupa a tots i hem
d’estar tots ben preparats.

Dir-li també que el Grup Parlamentari MÉS també ha
demanat la seva compareixença, però per temes de Reglament
no ha pogut recollir-se avui, en tot cas es debatrà un altre dia.

Nosaltres també des del principi ens vàrem solidaritzar amb
la pacient avui infectada per l’ebola i des del principi mai no
vàrem voler donar cap tipus de culpabilitat, com altres membres
del Partit Popular, no és el cas de les Balears, però sí de Madrid
va semblar que culpaven la pacient infectada.

Vostè, Sr. Conseller, ha fet referència a tot un seguit de
ciutadans d’origen d’altres països d’Àfrica, ha fet referència a
nigerians, a senegalesos, del Congo, etcètera, vostè pot fer
referència a aquestes persones perquè estan censades. Jo li vull
recordar que la política del Partit Popular a la legislatura
passada era no censar aquestes persones. Vull dir que hi havia
instruccions per part de..., i qualque municipi no volia que
ciutadans no regularitzats estiguessin censats. La importància

que tenen aquests documents públics que es fan. I m’agradaria
saber si vostè sap, de totes aquestes persones que ha comentat,
si és possible conèixer quantes no tenen targeta sanitària, perquè
a nosaltres és fonamental. 

Quantes d’aquestes persones que, en principi, són
potencialment persones que poden no tenir targeta sanitària
perquè poden estar censats i no estar en situació de regularitat,
tenen targeta sanitària. Perquè nosaltres pensam que és un bon
moment una altra vegada per reivindicar la targeta sanitària a
tothom. I en un cas d’una infecció, com aquest tema del virus de
l’ebola, és claríssima; sempre li vàrem dir que els temes de salut
pública, no tenir la targeta sanitària per a tothom que permeti
una assistència normalitzada i igualitària a tothom, és una gran
errada. I avui vostè em fa referència a ciutadans de la nostra
comunitat autònoma d’origen africà, que alguns d’aquests
segurament o molts d’aquests no tenen targeta sanitària.

També ja vàrem comentar una altra vegada que segurament
el tema de la retirada dels doblers públics a la cooperació
internacional a països d’Àfrica o en vies de desenvolupament té
a veure amb aquest ràpid creixement de l’ebola. Un virus que fa
40 anys que és a Àfrica i mentre hi ha hagut política
internacional de cooperació en punts clars i una de les prioritats
era la sanitat, aquest virus més o manco estava controlat; la
retirada de les polítiques de cooperació no només a Espanya,
sinó en el conjunt d’Europa i que han dut retirades de punts
sanitaris, d’hospitals, de clíniques que feien feina allà, de
cooperants sanitaris, etcètera, sens dubte ha ajudat a promoure
la propagació d’una forma molt ràpida aquest virus.

Part de la seva exposició és des del contagi d’aquesta
ciutadana espanyola resident a Madrid, però a nosaltres ens
agradaria parlar-ne d’abans i parlar-ne de la nostra comunitat
autònoma, i jo li faré tot un seguit de preguntes que pensava que
avui ens aclariria, independentment de l’exposició inicial que ha
fet, que em sembla bé, introductòria, dels acords als quals han
arribat a Madrid, que hi podem estar d’acord, però sí centrar-nos
en un seguit de preguntes que m’agradaria que em contestàs, per
a la meva intervenció posterior que faré ja poder fer una
valoració real del que s’ha fet en aquesta comunitat autònoma,
perquè de moment tenc les dades dels mitjans de comunicació,
però m’agradaria conèixer les seves, o les que li pugui
proporcionar el seu equip.

Quan varen començar a redactar el protocol a la nostra
comunitat autònoma? És a dir, el protocol internacional o el
protocol nacional quan es comença a redactar? De qui és
l’ordre? Si és una ordre tècnica o una ordre política. A quin
departament s’assigna aquesta redacció? Si aquest protocol està
d’alguna manera validat a qualque espai, a qualque organisme,
qui l’ha fet? Sobretot quina és la data en què es dóna l’ordre a
algú o al departament per fer-ho? Qui ho fa? I quan ho tenen
aprovat? I on s’aprova aquest protocol?
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Una altra de les preguntes que m’agradaria que em contestàs
és quan va començar la data de formació, com deia el Sr.
Thomàs, no de la informació sinó de la formació. A quines
categories sanitàries de personal sanitari, en un sentit ample, des
de metges altament qualificats, fins a treballadores de la neteja,
és a dir, el colAlectiu més ample? A quines categories? Quin és
el calendari de formació que hi ha hagut fins a data d’avui? I
quin nombre de professionals hi han participat? Fins a data
d’avui quantes persones han participat i de quins departaments?
I quina és la previsió de futur?

A la seva exposició ha fet referència que a partir d’ara
adquiriran el que es denominen aquestes granotes o aquests
vestits especials de nivell 4, vol dir que abans s’utilitzaven
altres nivells més baixos? Quan es varen produir els tres
trasllats, s’utilitzava altre tipus de material menys qualificat?
Perquè sembla que l’ebola precisa d’aquest nivell. Quina
quantitat de material ha encomanat i si el tenim ja a la
disponibilitat de tot el personal sanitari?

Vostè ha fet referència a dos casos, a tres casos -disculpi- a
dos ha dit que sí havien enviat les mostres i a un no, ha dit que
després ens ho explicaria, a veure si ho pot acabar d’explicar. I
crec que s’ha oblidat de dir aquell cas d’una pacient que es va
escapar del centre sanitari i que jo crec que reflecteix, d’una
manera molt evident, que el tema de protocol, almanco a
Atenció Primària, no funciona del tot.

Després m’agradaria saber també si els pilots, perquè
nosaltres som a una illa i per tant els trasllats són molt
necessaris, els pilots que manegen els helicòpters, bàsicament,
estan formats? I si quan varen traslladar el pacient de Menorca,
estaven formats, l’equip, però especialment els pilots, esper que
els sanitaris digui que sí, però els pilots si estaven formats.
Perquè vostè ha fet molta referència als equips sanitaris, però
per a nosaltres és molt important, com vostè mateix ha
reconegut a Madrid, que és necessari un tema especial per als
trasllats a les Illes de Canàries, a les Balears, a Ceuta i a Melilla,
i per tant, si els pilots, tots els pilots, no sabem quan els tocarà
traslladar-ne un, estaven formats, i sobretot si quan varen
traslladar el de Menorca estaven ja formats.

L’altra pregunta és: per quin motiu, en aquests moments, se
li fa signar un acte de confidencialitat als sanitaris que han de
rebre la formació de l’ebola? Ens ha arribat de diverses fonts
que succeeix això, no sé si vostè ho sap, però en tot cas a
nosaltres ens han arribat de diverses fonts que els professionals
que rebran formació en relació amb l’ebola els fan firmar com
a un protocol o com a un compromís de confidencialitat, no sé
sap massa bé què, perquè ells ja estan subjectes a
confidencialitat com a professionals sanitaris en relació amb els
seus pacients, no com ha fet el conseller de Madrid, qui ha
divulgat dades que no havien de ser divulgades per ningú, i
manco per un polític, en relació amb un pacient. Per tant, aquest
acte, aquesta firma de confidencialitat a què es deu i a què
respon?

Després també m’agradaria saber, vostè va parlar el mes
d’agost d’unes ambulàncies que estaven disposades unes
ambulàncies per al trasllat de possibles pacients d’ebola i
m’agradaria saber quines característiques té l’ambulància, quin
ús se’n fa, una mica que ens expliqui aquestes tres ambulàncies,
bé, quines característiques tenen i quin ús se’n fa.

Després, si ens preocupa, perquè ha sortit a molts de mitjans
de comunicació i hem tengut contacte amb molt de personal de
Primària, la manca d’informació d’Atenció Primària, i per tant,
sí m’agradaria, que fos del seu temps, ja que els nostre està
limitat a deu minuts i després a cinc, que ens fes una exposició
més detallada del que han fet fins ara a Primària i el que pensen
fer a Primària. Ens preocupa perquè també ha rebut una crítica
prou important tot el material que els ha fet arribar la
Conselleria de Salut a Atenció Primària; molts de professionals
consideren que no és un equip adient per si hi ha una possible
detecció de la simptomatologia de l’ebola. M’agradaria saber el
seu parer i sobretot quin tipus de feina ha fet fins ara i farà a
posteriori.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut,
moltíssimes gràcies per la seva compareixença i moltíssimes
gràcies, també, per l’assistència del seu equip. Gràcies per la
seva compareixença i per les seves explicacions que ens ha
donat i per aportar llum en seu parlamentària en una malaltia
que recentment ha causat una important alarma i a la nostra
societat, a la societat espanyola també, a la societat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears pel contagi del primer
cas d’ebola fora d’Àfrica i que es va produir, com s’ha
comentat, a la capital de l’Estat.

Li volem agrair també les explicacions que ens ha donat
vostè avui del que es va tractar dins el consell interterritorial,
aquella reunió en la qual hi havia l’objectiu de coordinar les
actuacions per part del Ministeri de Salut i de totes les
conselleries de Salut a totes les comunitats autònomes
d’Espanya. I agrair molt bé aquesta explicació que ens ha donat
d’aquests tres eixos principals del que va tractar aquella reunió,
per tant, el ministeri lideraria aquesta campanya informativa
que, per altra banda, pensam que la informació és de vital
importància en una qüestió tan sensible com aquesta; també és
important que es faci d’una manera centralitzada i coordinada
per proporcionar aquesta formació reglada que després es fa
extensiva a totes les comunitats autònomes, i que també es farà
extensiva a la nostra comunitat autònoma. I també molt
important el tema del transport aeri, que vostè ha comentat, pel
fet de la nostra insularitat i que podria ser un focus de risc
important, per tant aquests controls..., si a més aquests controls
vénen ja impulsats des del ministeri, idò, consideram que millor.
Per tant, gràcies per aquestes explicacions.
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I sí que volem manifestar el nostre suport, des del Grup
Parlamentari Popular, a la gestió que s’ha fet des del Govern i
que s’ha dut a terme amb motiu d’aquesta crisi de l’ebola. Una
malaltia absolutament desconeguda pel món occidental, com va
dir fa uns dies el president del Govern d’Espanya. Pensam que
és important centrar els esforços a garantir la màxima seguretat
dels ciutadans i reforçar els protocols d’actuació a Espanya,
com ja s’impulsa des del Comitè especial per a la gestió de la
malaltia pel virus de l’ebola.

Per això, cal donar suport fermament als professionals de la
sanitat amb tots els recursos disponibles, i des del nostre grup
parlamentari no dubtam que tant a Espanya com a la comunitat
autònoma de les Illes Balears estam ben preparats amb els
millors professionals i amb un dels millors sistemes sanitaris del
món. I això, per molt que molesti a qualcú, és una realitat i és
així.

Vull destacar que en aquest sentit la compra que ha fet l’ib-
salut d’aquesta roba especialitzada, aquestes granotes per tal de
tractar els malalts de l’ebola, així com també l’anunci per part
del Comitè especial per a la gestió de la malaltia de l’ebola de
l’inici dels cursos de formació sanitària per a la malaltia
d’aquest virus són francament dues mesures importants i que
contribuiran d’una manera ferma a fer front a aquesta malaltia.

Amb tots aquests mitjans i aquests recursos a disposició dels
professionals, cal complir amb la nostra obligació d’emparar
tots els nostres ciutadans, els de dins i els de fora de les nostres
fronteres i tenir sempre present que la decisió de repatriar les
persones malaltes es fa seguint les recomanacions de l’OMS i
acomplint les nostres obligacions com a nació. El que no podem
fer és deixar de banda totes aquelles persones que de manera
voluntària es juguen cada dia la vida per tal d’ajudar persones
que estan malaltes, persones que moren a països de l’Àfrica i
que, efectivament, aquestes persones duen, bé, doncs, una labor
i una tasca que és absolutament encomiable. I nosaltres pensam
que en aquest sentit el criteri de la solidaritat ha de primar, això
sempre, això sí, sempre, tenint tots els protocols i tots els
mitjans a la disposició per a possibles contagis o per fer front a
aquesta malaltia i fer-ho amb el major rigor possible.

Per això, és imprescindible la unitat d’acció i per això
aplaudim la creació d’una comissió de coordinació que es
reuneix a diari per determinar les accions que s’han de dur a
terme i que després, des d’aquesta comissió, es fa extensiva a
altres institucions públiques.  Pensam que és imprescindible la
coordinació de tots els experts implicats i, per això, s’ha creat,
com comentàvem, el comitè d’experts que fa feina des de
Moncloa, per tant, absolutament centralitzat a la presidència del
Govern d’Espanya, i això demostra que ja és un assumpte que,
efectivament, s’aborda des d’allà i que dirigeix, políticament
dirigeix, la nostra vicepresidenta del Govern.

A més a més, és necessari traslladar la màxima informació
i en aquest sentit, bé, és un poquet el que vostè ha pretès avui
amb la seva compareixença, màxima informació i transparència
a la ciutadania perquè aquesta tengui coneixement i no hi hagi
alarmisme ni hi hagi pànic social, i per això també pensam que
tant el Govern d’Espanya com el Govern de la comunitat
autònoma han traslladat a la societat un missatge de
tranquilAlitat.

Crec que s’ha de donar a conèixer que el risc zero de contagi
no existeix, de fet hem vist clarament que això no és així al
nostre país, però sí és cert que el risc per a la població en
general i la seva propagació en el futur és molt baix. De fet, de
totes aquelles persones que es troben sota observació mèdica a
l’Hospital Carles III, que havien tengut contacte amb la persona
afectada, de moment no han estat infectades. Per tant, això
demostraria que efectivament no és una malaltia que es contagia
d’una manera fàcil sinó aquelles persones, idò, que tenen més
contacte amb els malalts, com són el personal sanitari, auxiliars,
etcètera.

Pensam que no és de rebut que es faci politització amb
aquesta qüestió tan delicada, és impresentable que hi hagi
formacions polítiques que estiguin més preocupades de treure
rèdit polític amb aquesta qüestió, en lloc de preocupar-se perquè
es pugui resoldre el problema el més aviat possible i colAlaborar
amb els distints govern i les distintes institucions aportant
colAlaboració i aportant voluntat política. Aquestes formacions
polítiques el que fan amb aquesta actitud és crear més
alarmisme i més renou en un tema que requereix pau, concòrdia,
coordinació i colAlaboració absoluta.

Per tant, la decisió, s’ha comentat aquí, de repatriar, idò
miri, pot semblar malament a algú, nosaltres pensam que
aquesta és una decisió encertada sempre que parlem d’un
nacional que és a un territori complicat en el qual es
desenvolupa una tasca encomiable, com és la de donar suport a
persones amb problemes.

Accidents poden passar a qualsevol lloc, ha passat a
Espanya, però també ha passat als Estats Units i els Estats Units
és la primera potència mundial, per tant, no és que diguem,
escolti, això ha passat a Espanya i això no pot passar a cap lloc,
i a tots els estats de la Unió Europea s’ha donat, idò, una
preocupació perquè veuen els governs que això pot passar dins
els seus sistemes sanitaris. Per tant, l’important és la capacitat
de resposta davant aquest accident, investigar la causa per evitar
que es torni a reproduir i posar tots els mitjans possibles per
afrontar aquesta malaltia. 

Per tant, pens que aquesta reacció és una reacció molt
prudent i molt lògica, que és com ha actuat el Govern
d’Espanya, que és com vostè ha manifestat dins aquesta línia i
posa vostè de manifest que actuarà el Govern de les Illes
Balears, l’ib-salut en cas que es produeixi un contagi a la nostra
comunitat autònoma, que no és desitjable, però que per poder
ser és possible que passi, i, per tant, crec que l’important és
saber que estam en bones mans i amb els millors professionals
preparats per atendre o resoldre una qüestió tan preocupant com
és aquesta.

Gràcies per les seves explicacions. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. En primer lloc, i per ordre de les intervencions,
contestaré al portaveu del Grup Socialista, al Sr. Thomàs,
qualificant de poca apropiada la intervenció d’una persona que
també ha tengut una responsabilitat de gestionar una crisi de
salut pública que no hauria d’oblidar.

La seva primera afirmació ha estat que aquí falta el director
general de Salut Pública, i és vera, però és que avui horabaixa
hi ha la comissió al Ministeri de Salut Pública i, per tant, una de
dues: o havia de ser aquí o havia d’estar actualitzant també la
informació a la comissió que coincidia quant a hora. Per tant,
Sr. Thomàs, un ha d’estar un poquet més ben informat o un
poquet més actualitzat per no fer aquest tipus d’afirmacions tan
fora de to i fora de lloc.

En segon lloc, no entraré a contestar totes aquelles qüestions
que sí ve emmarcat dins l’àmbit internacional i nacional, però
que no són de competència del Servei Balear de Salut o del
conseller de Salut de les Illes Balears, perquè vostè un 60% del
seu temps l’ha dedicat a qüestions que no són de l’àmbit
autonòmic i a criticar decisions que no són de l’àmbit d’aquest
parlament.

Vull destacar que, ja que vostè intentava deixar clar com si
allò que jo havia exposat quant a l’activitat del Govern, del
Servei de Salut, per tal de formar i posar en dubte que
haguéssim estat tot l’actius que calia segons la situació, els
primers cursos de formació es varen desenvolupar o varen
començar dia 12 d’agost, i aquesta crec que és una pregunta que
m’han formulat els dos grups. Però diré més, i ho dic quant a la
falta d’actualització o a la falta de record de quan un té
responsabilitats de Govern, i vostè intentava també fer esment
a la diferència de color polític, i dic: divendres passat a Madrid,
la veritat que davant d’una crisi de salut pública tots tancàrem
files, tenc dubtes de si vostè hagués estat capaç de tenir l’alçada
de mires que reclamava la consellera socialista d’Andalusia i ho
reclamava en diferents intervencions i actuacions que ha tengut,
i a més, li he manifestat que el primer curs es va fer dia 12
d’agost, els hem fet de forma cronològica, els podem facilitar el
cronograma exhaustiu de cursos fets i de professionals formats.

Però Andalusia el que deia dia 7 d’octubre, o sigui, el mateix
dia que vostè deia que aquí fèiem les declaracions que ha posat
en boca meva, que jo deia que estàvem preparats per a les
eventualitats que poguessin sorgir, deia “Andalucía está
preparada para el ébola”. O sigui, el titular és general a tot el
territori. Però també reclamava aquesta alçada de mires i no
crear alarmes, la qual cosa, vostè, jo crec que no es pot deduir
de la seva intervenció. Però, a més, amb posterioritat al 7
d’octubre, també deia que “en la región andaluza -ha insistido-
se ha formado a los profesionales de los centros de referencia,
aunque ha afirmado que posiblemente tengamos que
redoblarla cuando sepamos qué ha pasado en Madrid”. O
sigui, no només que incrementàs ja els cursos de formació, no
parla tampoc d’Atenció Primària perquè el que fèiem era

detectar aquests punts que eren més necessaris i després
estendre aquesta formació, que és el que hem fet aquí.

Per tant, Sr. Thomàs, vostè quan no té responsabilitats pot
dir el que consideri que ha de dir en base a la seva alçada de
mires i a la responsabilitat d’un diputat de l’oposició, però el
que no pot fer és sembrar dubtes, perquè el que s’ha fet a totes
les comunitats autònomes, i així ho intentava manifestar, és
saber quines són les persones que més directament estaran en
contacte i aquests serveis formar-los d’entrada, i amb aquesta
feina després ampliar el nombre de persones a ser formades.
Però qualsevol d’aquesta sala sap que és impossible, en un curt
termini de temps, formar als més de 14.000 professionals que
tenim en el Servei de Salut. Per tant, l’important és saber, amb
un grau de priorització, quins són aquells serveis més necessaris
i formar-los, primer aquells més urgents i que tenen major
probabilitat que en cas improbable de tenir un cas positiu o una
activació de sospita, poder actuar amb la màxima seguretat i
garantia.

També és vera que vostè ha fet referència a un fet que surt
de la normalitat, com pugui ser haver de fer una cerca activa
d’una pacient que acudeix al Servei d’Urgències, i el que faré
serà esbrinar, -i també contestaré al Grup MÉS amb aquesta
qüestió, perquè si bé és cert que ho tenia previst explicar a la
primera intervenció, aprofitaré la segona per explicar els quatres
casos de sospita que hem activat, que cap dels quals no ha donat
positiu. El primer cas, era un home nigerià de 24 anys que havia
viatjat a Lagos i es va activar, com dic, dia 11 de setembre.
Davant aquesta activació sí que es varen trametre les proves a
l’Institut de Salut Carlos III, després de l’activació a l’hospital
de Son Llàtzer, es va desplaçar el pacient a Son Espases i es va
desactivar el protocol dia 13 del 9 de l’any 2014, el mateix matí.

El cas sospitós número 2 era un ciutadà espanyol que era
pilot, -i també contest la pregunta, però feia referència, perdó,
feia referència al pilot del 061, que després hi entraré-, era un
ciutadà espanyol, pilot, que feia vols a Sierra Leone i que es va
presentar a Son Espases per complir sospita d’aquesta malaltia.
L’analítica de l’Institut de Salut Carlos III va resultar ser
negativa i, per tant, es va desactivar el protocol dia 15 del 9 de
l’any 2014.

Els altres dos casos no varen arribar a notificar-se a l’Institut
de Salut Carlos III. El cas número 3 era una ciutadana
espanyola, resident a Menorca, que es va activar dia 21 del 9,
que es va presentar a l’Hospital Mateu Orfila i es va traslladar
a Son Espases. Davant l’observació i l’ingrés es va diagnosticar
paludisme i es va descartar trametre les proves a l’Institut de
Salut Carlos III.
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I, com dic, d’un cas en el qual el Sr. Thomàs, amb ànim
d’intentar fer de l’excepció una regla general, va ser una
ciutadana d’origen nigerià, aquí a Mallorca, que va anar a rebre
assistència sanitària i en el moment del triatge, en el moment en
el qual l’infermera de triatge anava a consultar un tema amb la
seva supervisora, aquella pacient ja no era a la consulta de
triatge; es va avisar el servei de seguretat del mateix hospital, el
servei de seguretat no va localitzar aquesta persona i es va posar
en coneixement de les forces de seguretat de l’Estat, per tal de
localitzar-la i esbrinar si era procedent activar o no aquest
protocol. Per tant, vostè, Sr. Thomàs, amb l’ànim de colAlaborar
poc i d’intentar treure punta a tot, el que vàrem fer va ser
aquesta recerca activa i posar en coneixement, com es fa amb
altres casos de malalties infeccioses, posar en coneixement de
l’autoritat competent per tal de localitzar aquesta ciutadana.

Per tant, Sr. Thomàs, crec que el que li ha faltat a la seva
intervenció ha estat l’alçada de mires que requereix
principalment una persona que ja ha gestionat determinades
crisis de salut pública i que ha oblidat aquest aspecte de gestió
i sanitari i entre més dins l’aspecte polític.

Fent referència a la intervenció del Grup MÉS, li vull dir
que les dades que he donat dels països era amb l’ànim de donar
una magnitud i una dimensió i que hem agafat aquestes dades
de l’Institut d’Estadístic, no propi de la targeta sanitària. I també
vull destacar que en el cas de la cobertura sanitària, està
garantida tant si tenen targeta com si estan en situació irregular
i no tenen targeta, per tant és un dels supòsits en els quals no hi
ha cap barrera per tal d’acudir als serveis sanitaris públics.

I també ha fet referència que li agradaria saber, abans del cas
de Madrid quina era la situació a les Illes Balears, per saber si
havíem actuat una vegada havíem conegut el cas, com dic, la
consellera d’Andalusia diu que “redoblaremos esfuerzos una
vez sepamos qué ha pasado”, nosaltres, abans del cas de Madrid
els primers cursos es varen fer dia 12 d’agost, però abans del cas
li puc dir que les sessions informatives de precaucions
d’aïllament en contacte amb l’ebola se n’havien fet 13, d’una
hora de duració; els tallers per posar els equips de protecció
personal se n’havien fet 37, d’una hora de duració, i hi havia en
aquest cas més de 400 professionals formats, i després 68 de
formació de la concessionària de Son Espases; més després
determinats cursos de repesca als quals els havíem obligat per
tal d’incrementar aquesta formació, en total 14. Per tant, les
actuacions concretes ascendies, després d’afegir-ne 4
d’analitzador, ascendien a 68 sessions fetes, si les sumam totes.

Per tant, crec que abans del cas de Madrid ja havíem actuat
de forma activa per tal d’ampliar i formar la gent,
independentment del que ha intentat esbrinar el portaveu del
Grup Socialista.

El primer dels protocols, que també m’ho havia demanat la
Sra. Santiago, es va fer el dia 8 d’abril de l’any 2014, és un
protocol que tenim amb actualitzacions posteriors d’11 d’agost,
de 18 d’agost, de 26 d’agost, de 2 de setembre, de 19 de
setembre, de 13 d’octubre i de 14 d’octubre. La via d’entrada és
la Direcció General de Salut Pública i es notifica a tots els
agents implicats amb les esmenes que s’introdueixen en el
protocol, diferenciades perquè siguin fàcilment identificades.

També m’ha fet referència al tipus d’ambulàncies, la
portaveu del Grup MÉS, que s’utilitzen. Son ambulàncies de
suport vital bàsic, que n’hi ha una per illa, una a Mallorca, una
a Menorca i una a Eivissa, i que està dotada amb les mesures de
protecció segons el protocol que nosaltres hem rebut de Madrid
i de l’Organització Mundial de la Salut. I després, els mitjans
aeris els hem adaptat quan s’ha hagut de fer un desplaçament
aeri, segons aquest protocol. I el personal del 061 el que
requeria era aquesta actualització específica a fi de millorar els
criteris de protecció de l’ebola i la primera gerència que va fer
els primers cursos de formació ja els va fer de forma coordinada
també amb el 061, per tal que es poguessin formar els
professionals.

Quant a l’atenció primària a la qual fèieu referència, de
quina havia estat l’actuació a la Gerència d’Atenció Primària,
puc dir que dia 18 del 8 de l’any 2014 es va rebre, per part de la
Gerència d’Atenció Primària el segon protocol, que el primer el
tenien de dia 4 d’abril del mateix any, i es posaven les
modificacions d’aquest document tècnic referides ja a aquest
brot d’ebola, on hi havia les modificacions fonamentals quant
a la informació clínica i biològica o modificació de la definició
de cas, definició dels contactes i aspectes relacionats amb l’ús
de la careta.

La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca també va estar
en contacte amb gerències d’Atenció Primària o amb serveis
d’Atenció Primària d’altres illes, per tal d’esbrinar com actuar
i es va decidir de trametre una nota als centres de salut. Dia 27
del 8, des de determinats centres de salut, o sigui, nou dies més
tard, es varen presentar les primeres preguntes, dubtes, per tal
aclarir com actuar davant el protocol que se’ls havia tramès. Es
va contactar també, per part de la gerència, amb determinats
professionals experts de com actuar i des del gabinet d’Atenció
Primària i una doctora que s’havia ofert voluntària i havia
demostrat interès a colAlaborar, es varen canalitzar aquestes
respostes.

Dia 28 del 8 de l’any 2014 es tramet un esborrany del
protocol d’actuació davant l’ebola per a Atenció Primària. I des
de dia 1 del 9 fins dia 4 del 9 es varen rebre aportacions a aquest
document inicial i es va convocar una reunió presencial dia 5
del 9 de l’any 2014 a la Gerència d’Atenció Primària. Va ser
una reunió presencial del grup de feina per al protocol, dia 8 del
9 es va trametre novament per part de la Gerència d’Atenció
Primària el nou esborrany per a la nova revisió i després es fan
actuacions dia 9 del 9, dia 18 del 9 i acaba amb la formació de
formadors dels coordinadors d’Atenció Primària, la qual va tenir
lloc divendres de la setmana passada.

Per tant, el que voldria destacar és que l’actuació a les
diferents gerències ha intentat adaptar-se i hem anat també,
comparativament amb altres comunitats, de forma coordinada,
així com la lògica ens marcava quant a formar la part de
professionals, però sempre tenint clar quins eren els primers que
s’havien de formar.

I ja per acabar, vull agrair el suport del Grup Parlamentari
Popular i la intervenció per tal de donar suport al Govern en
aquesta actuació, la qual hem intentat fer des del màxim diàleg
i colAlaboració amb els diferents professionals.
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També, i recordant el tema que plantejava la portaveu de
MÉS, quant als equips de formació, el protocol no especifica si
ha de ser un equip de protecció individual de nivell 2 o de nivell
4, diu que els de nivell 2 és suficient, el que passa és que vàrem
determinar aquí, la setmana passada, pujar al màxim nivell de
protecció a nivell individual, a nivell 4, per tal de poder tenir
homogeneïtzat el mateix nivell a tots els nivells assistencials i
que el risc per al treballador sigui el menor possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. Conseller. Durant tot aquest temps hem estat
superdiscrets i vostè sap el que jo personalment li vall traslladar
fa vuit dies i tot el que li vaig dir fa vuit dies està damunt la
taula, vostè sabrà el que ha fet o el que ha deixat de fer, però
aquí venim a fer valoracions de les seves decisions moltes de les
quals són polítiques.

I ho torn a dir, a Madrid i aquí hi ha hagut improvisació i
manca de planificació, 14.000 treballadors que té el Servei de
Salut, ara vostè ha dit determinades dades, que continuen essent
radicalment diferents del que opinen els professionals, i vostè
ho sap, “improvisación; no estamos preparados; un curso de
una hora no te prepara para el ébola; los médicos de familia
afirman no estar preparados para el ébola”, etc., i això no fa
dos mesos, és de la setmana passada, això és el fet objectiu.

Els correus amb el protocol, entre cometes, per a Atenció
Primària arriben dia 30 de setembre, dia 30 de setembre. I
perdoni, no som jo que dic totes aquestes coses, ho duen els
professionals, i va reconèixer vostè la setmana passada.

Evidentment, nosaltres hem formulat moltes preguntes per
escrit, les quals vostè encara no ha tengut temps per contestar,
algunes d’aquestes les ha fet la Sra. Santiago, però clar, quantes
d’aquestes sessions formatives, en temps i forma, o
d’aprenentatge i simulació, per exemple, han fet a Primària
abans de dia 8 d’octubre? Cap ni una, i vostè ho sap, són els fets
que existeixen.

Per tant, jo li vaig fer moltes preguntes, esper que qualque
dia les contesti, però evidentment vostès han pres decisions, un
poc improvisadament, miri, avui mateix, Son Espases, Comitè
de Seguretat de Son Espases: “Persiste la confusión”, i han
demanat la dimissió del Sr. Jaume Moll, cap de Prevenció del
Sector de Ponent, perquè hi ha molta confusió, això ho demanen
els treballadors avui mateix de Son Espases.

Per tant, vostè contesti totes les preguntes que li hem
formulat les quals són qualitatives i quantitatives i podrem saber
realment aquesta formació que vostè diu, formació específica,
teòrica, i formació d’aprenentatge i simulació, quanta se n’ha fet
des del dia 1 d’agost a 8 d’octubre, per exemple, distribuït per
centres i per illes, i quedarà la radiografia molt clara. Si vostè
pensa que la reunió de Son Llàtzer era una reunió formativa, li
ho torn dir: informar no és formar, i això els sanitaris ho tenen
molt clar, una cosa són els coneixements i una altra són les
habilitats. I amb el que ha passat a Madrid està claríssim.

A mi, per exemple, m’agradaria saber si vostè ha reunit la
Comissió autonòmica per a la prevenció, control i seguiment
d’una situació d’alerta sanitària, ho torn repetir, si ha reunit la
Comissió autonòmica per a prevenció, control i seguiment d’una
situació d’alerta sanitària. Vostès, la setmana passada, varen
prendre la decisió, no sé qui la va prendre, d’adquirir uns
equipaments de protecció individual, nivell 4 de protecció, que
no existeixen definits a cap lloc del món, ni són al protocol de
l’OMS, ni són al protocol de la CDC ni al del ministeri ni als
seus mateixos. I no sé, ja que a Madrid varen unificar tants
criteris, no sé si vostè va demanar al consell interterritorial que
tota Espanya fitxés aquest nivell de protecció 4, el qual dins
l’àmbit sanitari es desconeix què vol dir, perquè això va referit
a laboratoris que treballen amb aquest virus i no d’àmbit
assistencial. Jo li deman qui és que ha decidit això i on és que
s’hagin d’utilitzar aquests nivells de protecció 4.

No sé si ha constituït vostè un comitè tècnic on participin
professionals sanitaris experts d’una manera continuada, com
ara fa quatre dies han fet a Madrid, d’epidemiòlegs, de metges
de malalties infeccioses, de metges de família, de personal
d’urgència, etcètera. Les meves informacions són que en cap
moment ha entrat en contacte amb societats científiques, per
exemple, si vaig equivocat m’agradaria que m’ho digués.

I després, ens agradaria que especificàs què passa amb els
quadres sospitosos a les illes, començant amb la més petita, que
és Formentera, passant per Menorca i per Eivissa, amb el tema
que ja ha traslladat també la Sra. Santiago dels protocols de
transport aeri.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Evidentment, nosaltres plantejam dubtes, pensam que hi ha
hagut improvisació i que hi ha hagut manca de planificació; que
això és el que han traslladat els professionals sanitaris; que els
diaris en van plens, i per tant, nosaltres pensam que, bé, serà
qüestió de posar-se les piles i recuperar el temps que s’ha
perdut. Perquè torn dir, torn dir que el senyor, el primer ciutadà
espanyol que va venir a Espanya amb aquesta malaltia va
arribar dia 7 d’agost, dia 7 d’agost, i per tant és veritat que han
començat a activar recursos ara fa una setmana, però
evidentment abans es varen pensar molt les coses.
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Per tant, li agrairia que totes les preguntes que li hem
formulat per escrit ens les faci arribar el més ràpidament
possible i aquestes preguntes que li he fet ara, amb veu alta, si
les pot contestar les contesti.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, contestar al Sr. Rubio,
Estats Units serà una potència armamentística, però en salut
pública, en salut no ho és gens, li posaré un exemple diferenciat,
i també podem incorporar Espanya: Metges del Món, una ONG
que no rep finançament públic, quatre anys treballant amb
malalts d’ebola, 4.000 persones ateses, dos sanitaris infectats;
a Espanya, dos casos de malalts, un sanitari infectat, a Estats
Units, un altre. Hi ha ONG que es prenen seriosament la feina,
com en aquest cas Metges del Món, i després tenim estats, tan
potents com Estats Units o com l’estat espanyol, que ja veu la
diferència de tractament que fan en temes de salut pública. Per
tant, per a mi Estats Units no és cap referència en sanitat
pública.

Sr. Conseller, vostè em diu que l’Institut Nacional
d’Estadística. L’Institut Nacional d’Estadístic ho treu dels cens
municipals de cada un dels cens municipals. Jo li deia perquè la
legislatura passada el Partit Popular apostava per no fer censos
públics i sobretot no incorporar les persones en situació
d’irregularitat. I no és el moment de debatre-ho, però cregui’m
que no ens posarem d’acord amb la importància de la targeta
sanitària, no entenem de cap manera que hi hagi 16.000
persones excloses d’una targeta sanitària que diferencia uns
ciutadans de la resta. I ja no només és important per a l’atenció
individual sanitària d’aquestes 16.000 persones, sinó per a
l’atenció pública i sobretot per a la salut pública.

A mi les dades que vostè m’ha aportat, jo tenia la impressió,
Sr. Conseller, i no ho visqui com a una crítica, però crec i, en
general, crec que a aquesta comunitat autònoma i a unes altres
que hi havia una certa relaxació en temes dels possibles contagis
d’ebola, hi havia una possible..., hi havia una relaxació i que
aquí es va activar, no pel cas de Madrid, sinó per les tres
situacions que es varen donar pràcticament en deu dies, de
possibles contagis d’ebola. I que tot s’ha activat d’una forma
molt més activa arran del contagi de l’auxiliar a Madrid, de
l’auxiliar de clínica a Madrid. I crec que, com que hi havia
aquesta informació o aquesta percepció, real, per altra banda,
que el nivell de contagi era molt baix, hi havia una actitud
política relaxada.

Perquè vostè mateix m’ho diu, Sr. Conseller, dia 8 d’abril
del 2014 vostè em diu que té el primer protocol i la primera
formació és 12 d’agost. Maig, juny, juliol i agost, tenim un
protocol i després ens torbam quatre mesos a formar la gent
sobre aquest protocol i sobre els instruments que han d’utilitzar?
És vostè mateix que em dóna la data, per això era important
tenir aquesta data per a nosaltres. I això jo crec que reflecteix el
que li he dit: una certa relaxació.

I s’activa, tot s’activa quan hi ha els dos casos dels nigerians
i el senyor, aquest pilot que va i ve de Sierra Leone, l’alAlota de
Menorca, aquí s’activa. I després s’accelera amb el procés de
Madrid. Però vostè m’ho diu: 8 d’abril del 2014, un primer
protocol, i primera formació d’una hora, però almanco una
formació, el 12 d’agost. I mentrestant aquest protocol per on ha
passat, a qui han format, a qui no han format? Tot pareixia molt
llunyà, insistesc en aquest tema.

I després no m’ha contestat si els pilots de Menorca que
varen el trasllat de la pacient de Menorca, que en aquell moment
era potencialment portadora o tenia la simptomatologia
potencialment de la malaltia de l’ebola, perquè vostè vagi a Son
Espases, i estan preocupats per aquest tema, entre sanitaris i no
sanitaris, que els pilots varen deixar una bossa amb tot el
material que hi havia dins l’helicòpter en una bossa de plàstic al
pàrquing, que la va haver de guardar una altra persona. Si
haguessin tengut una mínima formació sabrien que aquest
material no podia ser deixat d’aquesta manera, perquè una
persona formada no fa aquesta deixadesa. I això ho saben els de
Son Espases, vostè vagi a Son Espases i demani a veure què ha
passat amb això.

Per això, li deman a veure si els de Menorca tenien aquesta
formació, especial, els que es varen traslladar, no per acusar
ningú en concret, sinó perquè crec que tenim dades suficients
d’aquesta relaxació. I a partir d’uns certs casos que han succeït
vostè s’ha..., vostè i crec que el conjunt de la sanitat de l’Estat
espanyol, independentment de qui la gestioni s’ha activat.

Després, el tema de Primària, Sr. Conseller, vostè crec que
ens diu el mateix, fa un calendari de protocol, un calendari de
formació, però també em reafirma el que dic perquè vostè em
diu: el primer protocol... pel mes d’abril, em diu una data de dia
1 d’abril, una altra vegada em diu 4 d’abril, és igual, el mes
d’abril, i el primer material que arriba a Atenció Primària és de
dia 10 d’octubre!

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, tot d’una. El primer material que arriba a
Atenció Primària és del 10 d’octubre. Tenim un protocol a
l’abril, segons vostè, que jo m’ho crec; formació a l’agost i
material a Atenció Primària a l’octubre? Supòs que aquest
protocol marcava, entre el mínim, formar els treballadors, i
vostès només s’activen quan comencen la veure realment un
problema que podria generar preocupació i sobretot preocupació
per la ciutadania. 
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Em sembla molt bé aquesta campanya conjunta que volen
fer, que no generi alarmisme, però que sí generi informació i
sobretot que no sigui una campanya que segregui determinats
ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular
el Sr. Rubio, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del grup
parlamentari simplement voldríem agrair la compareixença del
conseller, agrair les seves explicacions, insistir i donar suport a
aquesta tasca que es fa per combatre aquesta malaltia, a tots els
esforços que es fan des de la Conselleria de Salut i a aquesta
colAlaboració i aquesta coordinació que es té des del punt de
vista professional i també polític amb el Ministeri de Salut.

Pensam que aquesta és la línia, pensam que aquest és el
camí, el camí per afrontar una malaltia que sense cap dubte
s’investiga, es coneix molt, es dona molta llum, s’informa la
població i simplement dir-li que continuïn per aquesta línia i per
aquest camí.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al torn de contrarèplica, el Sr.
Conseller té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostè ha fet referència a un
Comitè de seguretat i salut que es va convocar ahir i arran de...,
un comitè de seguretat i salut que es va desenvolupar a Son
Espases, si no era ahir, era avui, ja n’hi ha un altre de convocat
per al divendres d’aquesta setmana, al qual assistirà el director
i el subdirector mèdic per tal d’aclarir aquests dubtes que
puguin haver sorgit en aquest comitè de seguretat i salut perquè
realment ja s’ha conformat, també aquesta setmana, la reunió
periòdica del Comitè d’infeccioses d’aquesta mateixa gerència,
i no han sorgit per part dels mateixos professionals d’infeccioses
aquests dubtes del Comitè de seguretat i salut. I per tant, el que
feim és anar a explicar-ho a aquest comitè on vostè suposa que
hi ha aquests dubtes, que ens els han fet arribar i manifestat i per
tant, divendres, els donarem totes les explicacions pertinents.

Perquè també voldria destacar el fet que vàrem comprar
aquests nous materials de nivell de seguretat més alt que el que
teníem i, ja que ha fet referència a una conversa que vàrem tenir
amb el portaveu de l’oposició, el que li puc dir és que li vaig
manifestar que el que volíem era donar el màxim nivell de
seguretat quant als equipaments de protecció individual als
nostres professionals, malgrat que poguessin tenir determinades
resistències podent-ne utilitzar d’altres de més baixa protecció,
davant l’ambigüitat del protocol definit per part
d’organitzacions internacionals.

Quant a relaxació, que deia la diputada del Grup MÉS, el
que vull deixar clar és que els circuits estaven establerts i aquí
hi ha una cosa que preval i és el criteri epidemiològic. Quan
s’activa aquest criteri epidemiològic és quan comença a activar-
se la formació pràctica, perquè es comença el mes d’agost, o
sigui, en el moment que el criteri epidemiològic arriba aquí, el
criteri epidemiològic s’activa dins el mes d’agost. Per tant,
teníem un protocol previ del mes d’abril, en el moment en què
tenim el criteri epidemiològic activam la formació pràctica amb
el primer curs de dia 12 d’agost.

El personal que fa feina en el 061 en base a les malalties
infectocontagioses i les actualitzacions va ser el primer que va
ser ofert dins aquests cursos per tal de tenir el grau de formació
necessària i l’actualització necessària per tractar o per si es veia
en un cas d’activació de sospita del virus de l’ebola.

El que vull destacar és que des del Govern hem tengut molt
clar, i des de la conselleria, el fet que havíem de ser el més
actius possible i el que havíem de fer era formar els
professionals d’acord amb les possibilitats i les necessitats que
hi havia. Hem redoblat esforços en les possibilitats per tal que
hi hagi el major nombre de professionals formats i he donat
dades d’abans del cas d’infecció a Madrid, quants de
professionals ja teníem formats aquí a les nostres illes.

Per tant, acab així com va utilitzar també les mateixes
paraules la consellera d’Andalusia i és: alçada de mires i
voluntat d’unió per tal de superar aquesta crisi sanitària i
demostrar que hem estat actius des del primer moment i intentar
adaptar-nos a les actualitzacions de protocol necessàries que
emanaven des d’institucions nacionals i supranacionals que ens
enviaven les recomanacions.

Vull agrair..., així com he començat agraint a tots els
professionals la dedicació i l’esforç per tractar totes les
patologies i aquesta en concret i la solidaritat amb l’auxiliar
d’infermeria infectada en la pràctica de la seva professió i esper
una millora de la seva situació clínica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui, volem agrair la presència del Sr. Conseller i de tot el
seu equip. 

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