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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulària Llufriu substitueix Assumpció
Pons Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

I. Debat i votació de la solAlicitud de compareixença
RGE núm. 10311/14, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, del conseller de Salut, per tal d'informar sobre el
caos general a l'atenció primària de salut arran de la
reducció de mitjans humans.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i votació de la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 10311/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant la qual se solAlicita la recaptació
urgent del conseller de Salut per tal d’informar sobre el caos
generat a l’atenció primària de salut arran de la reducció de
mitjans humans.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Com ha dit
la presidenta era un caràcter urgent; això era el mes de
novembre i som al mes de febrer, per tant la urgència ja no es
pot complir. I efectivament, nosaltres vàrem solAlicitar aquesta
urgència donat, m’atreviria a dir, el caos, tal com vàrem posar
a la proposta que vàrem registrar, el caos general que en aquell
moment hi havia a atenció primària de salut arran de la reducció
dels mitjans humans, i això, a part d’informació que podíem
tenir a través dels nostres regidors, dels nostres batles i de
ciutadans que ens podien telefonar, va sortir als mitjans de
comunicació de forma jo diria que permanent durant sis, set o
vuit dies. 

Eren titulars de diaris i primeres pàgines: “El Govern causa
un colAlapse als centres de salut en deixar de contractar
substituts”; això era un titular d’una primera pàgina d’un diari
de la nostra comunitat autònoma. “Se cierran consultas y se
anulan citas por la falta de profesionales. La conselleria agota
el dinero. Crece la indignación. Recortes sanitarios.” Gabriel
Ferrà, batle de Puigpunyent: “El ib-salut debe remediar esta
situación.” Manacor, Antoni Pastor: “Ya veníamos avisando de
lo que podía pasar.” Bartomeu Alemany, Búger: “No se puede
dejar la asistencia al aire.” Martí Fornés, Muro: “Hay que ver
si es algo puntual o se repetirá.” Andreu Isern, batle de
Consell: “Estamos totalmente discriminados.” Bartomeu Cifre,
Pollença: “El ib-salut tiene que hacer un refuerzo.” “Caos e
indignación en la part forana por los recortes de personal en
los centros de salut”. Això era..., uns eren de dia 4, altres eren
de dia 6, aquest altre que llegiré era 5 de novembre: “Unidades
básicas de pequeños municipios cierran durante horas porque

ib-salut no cubre las bajas y libranzas”. Cartells on es podia
veure: “Mañana miércoles 5 de noviembre este centro estará
cerrado por falta de personal al no disponer de presupuesto la
Conselleria de Sanidad. Si tienen alguna urgencia acudan al
centro de salud de Sa Vileta”, en referència a un centre de salut
de Palma. “Su pediatra tiene vacaciones; el ib-salut no pone un
médico substituto por falta de dinero. Llame a la cita previa
para solicitar nueva cita. Si no puede esperar, pase por
admisión, existen hojas de reclamación.” 

“Médicos y enfermeros convocan concentraciones mientras
sigue el caos en los centros de salud”; això ja era el 6 de
novembre. “Los profesionales se manifestarán mañana a las 12
horas en todos los centros de atención primaria. El PAC de
Muro cierra durante cuatro horas por falta de personal. Lluc
se queda sin médico durante un mes”. Dia 7 de novembre:
“Indignación general entre los vecinos que encuentran
cerrados sus centros de salud.” Bé, en fi...

Vàrem estar set o vuit dies amb aquests titulars, eren
primeres pàgines, en tot cas segones pàgines, amb comentaris,
amb valoracions, amb articles, i davant aquesta situació
nosaltres el 5 de novembre vàrem solAlicitar aquest caràcter
d’urgència, perquè pensàvem que el conseller havia de venir a
donar explicacions del que havia passat.

Hi havia declaracions seves per explicar que era un
problema informàtic. Un problema informàtic no pot generar
aquesta situació tan caòtica. És cert que ell, aprofitant el dia 6
de novembre que va venir a explicar els pressupostos, va fer
referència a aquesta situació, explicant pressupostos, no sé si a
iniciativa pròpia o a preguntes de l’oposició, però en qualsevol
cas nosaltres pensam que aquesta iniciativa parlamentària del
Grup MÉS havia d’estar resolta amb més temps, no pot ser que
una urgència es resolgui el mes de febrer, amb urgència
presentada el mes de novembre es resolgui el mes de febrer, i en
qualsevol cas pensam que el conseller Sansaloni ha de donar
explicacions del que va passar.

Per tant no retiram aquesta proposició no de llei i demanam
el vot positiu perquè el conseller Sansaloni ens vengui a
explicar què va passar durant aquests deu dies a la Conselleria
de Salut, que els centres de salut no funcionaven. Nosaltres
tenim la nostra hipòtesi, perquè va sortir també informació
posterior, i sembla que tot es va arreglar quan Hisenda va
ingressar 40 milions a l’ib-salut, que va poder contractar
personal, però en qualsevol cas aquestes explicacions pensam
que són mereixedores que el conseller vengui i ho expliqui en
seu parlamentària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tothom. Primer de tot he d’avançar que
nosaltres donam suport a aquesta petició del Grup Parlamentari
MÉS, i evidentment, si el conseller després de cinc mesos es
digna a venir, nosaltres no parlarem només d’aquest problema
puntual.

Jo crec que Atenció Primària, especialment de Mallorca, ha
estat maltractada per la Conselleria de Salut durant tota la
legislatura, precisament un àmbit assistencial que és el que està
més a prop de la ciutadania, on s’atén bàsicament el 90% dels
problemes de salut que tenen els ciutadans, i on fan feina un
caramull de professionals, des d’administratius, auxiliars
d’infermeria, personal d’infermeria, pediatres, metges i
metgesses de família, treballadors socials, persones que
treballen a la unitat d’atenció a la dona, persones que treballen
a les unitats de salut mental de primària, unitats de fisioteràpia,
etc., etc., persones que el que fan és acollir els problemes de
salut que tenen les persones, i que intenten donar-los solucions,
solucions, canalitzacions dels seus problemes dins el sistema
sanitari, que de vegades curen i quan no curen com a mínim
cuiden i acompanyen.

Per tant és un grup de professionals sanitaris que fan feina
dins un àmbit determinat, que fan un ús més que raonable dels
recursos que l’administració posa al seu abast, i que el que han
rebut de l’administració del Partit Popular durant aquesta
legislatura ha estat que els han augmentat la jornada, que els han
disminuït les seves retribucions econòmiques, que els han reduït
els seus drets i les seves garanties laborals, que els han negat
conceptes econòmics quan han hagut d’estar de baixa per
malaltia, que no s’han substituït els permisos ni les baixes ni les
substitucions, etc., i que també d’aquests 1.351 treballadors
acomiadats de la sanitat n’hi ha un bon grapat que són d’atenció
primària.

I el que no hem d’oblidar és que el Partit Popular, a més de
tot això, va suprimir, eliminar -utilitzin el verb que vulguin- la
Gerència d’Atenció Primària durant més d’un any, la va fer
desaparèixer, i això és una realitat de la qual ja quasi quasi ni
ens recordam. És veritat que han tornat enrere, ha tengut més de
quatre gerents, crec, en aquest temps, i que s’han produït altres
fets molt lamentables, com és que tota la feina o una part
important de la feina feta durant molts d’anys des d’Atenció
Primària idò va quedar anulAlada: tota la feina d’indicadors de
gestió, de prescripció, de gestió d’incapacitats, els contractes de
gestió que firmaven els centres de salut amb la Gerència, tot
això va desaparèixer, i per tant l’actitud que ha tengut la
Conselleria de Salut cap aquest àmbit assistencial a Mallorca ha
estat francament lamentable, d’absolut menyspreu per la feina
que han fet, i amb èpoques d’un abandonament absolutament
important. Ara mateix fa quatre dies diuen que han de dotar
Atenció Primària de major poder de resolució, quan durant tres
anys i mig l’han ignorada i menyspreada. 

Efectivament crec que un altre dels punts que deixa ben a les
clares la valoració i la importància que dóna el Partit Popular a
aquest àmbit assistencial és el tancament dels centres de salut a
partir de les 5 del capvespre; és una foto molt clara, en què una
de les senyes d’identitat d’aquest àmbit és l’accessibilitat del
ciutadà al seu metge o metgessa de família, pediatre o
infermera, idò el Partit Popular ha romput aquesta accessibilitat

a partir de les 5 de l’horabaixa, i per tant amb una mesura que
li ha sortit més cara que mantenir els centres oberts i que
evidentment és un altre dels punts molt clars que ha realitzat el
Partit Popular. 

La iniciativa del Grup MÉS sorgeix uns dies en què es va
produir un gran caos, a meitat de novembre, en què totes
aquelles renovacions de personal eventual, de substitucions,
etc., etc., varen quedar bloquejades perquè el programa
informàtic que s’havia de vehicular des d’Administració Pública
i des de la Conselleria d’Hisenda va quedar bloquejat perquè no
hi havia pressupost i per tant es va deixar de substituir personal
sanitari, i per això es va produir el fet que multitud de centres de
salut varen perdre els seus efectius, i a més es va gestionar tan,
tan, tan, tan malament que fins i tot no varen anar a caure que hi
ha unitats bàsiques que només tenen un metge i una infermera.

I en lloc d’intentar cercar solucions com a mínim per no
tancar portes, per primera vegada a la història centres sanitaris
varen tancar la porta, cosa que no havia succeït mai. Per tant
crec que això va ser com una espècie de fotografia del súmmum
de la gestió del Partit Popular en atenció primària, i evidentment
nosaltres donarem suport perquè el conseller pugui venir aquí
a debatre sobre la gestió d’aquests dies, però evidentment
nosaltres estam interessats a debatre qüestions molt més amples
com la gestió que ha fet d’aquest nivell assistencial que és
l’Atenció Primària de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam 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. Nosaltres volem incidir en
el fet que aquesta no és una compareixença, des del nostre punt
de vista, urgent, donat que és cert que per una qüestió..., per un
problema tècnic, per un problema administratiu, hi va haver una
sèrie de problemes a nivell puntual, però que en 48 hores varen
quedar resolts, i per tant no podem entendre que a dia d’avui es
doni aquest problema que quan vostès varen solAlicitar la
compareixença no tenc cap dubte que era un problema que
preocupava la societat, però insistesc que des de la conselleria
es va actuar amb absoluta celeritat, que es va resoldre aquest
problema puntual, insistesc, en 48 hores, i per tant va quedar
resolt.

En qualsevol cas sí que volem dir que ningú no va quedar
sense assistència sanitària. És probable, i de fet va ser així, que
es donessin desplaçaments però sempre com a màxim dins el
marge de 10 quilòmetres, com a màxim; parlam, insistesc, d’un
cas absolutament puntual, i no podem dir que d’aquesta qüestió
s’hagi de fer un problema global i general, perquè insistim que
des de l’administració sanitària es va actuar amb celeritat per tal
que els centres d’atenció primària tenguessin els professionals
necessaris, per tal que les persones que necessitassin d’aquests
centres poguessin rebre la seva assistència.
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Sí que volem recordar que el que va passar l’anterior
legislatura era que no es varen substituir o no anaven a substituir
els metges fins als cinc dies de baixa, amb tota una sèrie de
mobilitzacions i de queixes per part del sector sanitari, i això va
ser una mesura que sí que es va prendre amb caràcter general la
passada legislatura. Bé, idò nosaltres insistim que el problema
que es va donar quan es va denunciar i quan es va posar de
manifest va ser un problema que va quedar resolt, i per tant
entenem que el conseller no ha de comparèixer aquí per donar
explicacions d’una qüestió que insistesc que està resolta, i que
a més a més amb una pregunta parlamentària, o amb una
interpelAlació amb la seva assistència al Ple com a membre del
Govern de les Illes Balears, pot quedar absolutament aclarida
aquesta qüestió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de l’escrit.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada aquesta compareixença.

II. Debat i votació de la solAlicitud de compareixença
RGE núm. 614/15, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, del conseller de Salut, per tal d'explicar la caòtica
situació en què es troben les urgències dels hospitals públics
de les Illes Balears.

Passam, idò, al darrer punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat i votació de la solAlicitud de compareixença RGE
núm. 614/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant la qual se solAlicita la recaptació del conseller de
Salut per tal d’explicar la caòtica situació en què es troben les
urgències dels hospitals públics de Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. En tot cas vull aprofitar per donar les
gràcies al Grup Socialista pel seu suport a l’anterior punt.
Confiam que ara els arguments del Partit Popular no siguin
assumir la responsabilitat de la conselleria, que el Sr. Rubio no
ha fet cap pregunta per escrit a la Conselleria de Salut i té més
respostes que jo, que en faig cada setmana, no he aconseguit
tenir mai. Sí, sí...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, dic per escrit, perquè les que fa al Parlament jo les sent,
però vostè té respostes que jo he demanat i que vostè sembla
que les té, i li don l’enhorabona perquè jo faig preguntes cada
setmana i no en tenc. Per tant supòs que els arguments que
podrem escoltar perquè doni o no doni suport a aquesta
compareixença no siguin assumir la responsabilitat del
conseller, i en tot cas siguin arguments del Partit Popular perquè
considera que sí o no ha de venir el conseller a explicar-nos la
situació, una altra vegada i per quart any en aquesta legislatura,
que han patit els centres hospitalaris per un tema de pressió
assistencial en els serveis d’urgència, especialment la setmana
del 12 al 18 de gener, una pressió assistencial que ha estat
denunciada per tots els sindicats, ha estat denunciada per tots els
sindicats, els sindicats que són més transversals o els sindicats
que són més corporatius; tots han denunciat la situació, tots han
denunciat que és cada any que s’està repetint; tots han denunciat
que els llits estaven tancats fins que no va sortir per la premsa
i després de dos o tres dies de persones que varen esperar a
pràcticament tots els centres entre 17 i 24 hores perquè els
assignassin un llit a planta. Només després d’això, d’aquesta
denúncia pública i d’aquesta pressió que varen fer els sindicats
i els professionals, es varen obrir llits a pràcticament tots els
centres públics, sense obrir el cent per cent dels llits a qualcun
d’ells. 

Per tant nosaltres pensam..., crec que també cada vegada que
ha passat això hem demanat la compareixença del conseller.
Com és possible -preguntes que li hem de fer- que en un període
de temps limitat, que cada any es repeteix, no siguem capaços
de planificar en aquesta comunitat autònoma un increment de
les contractacions de personal per poder atendre aquestes
persones?, persones que la majoria de vegades són persones
d’edat, d’edat avançada, que se’ls complica la grip per
problemes respiratoris que tenen afegits o per altre tipus de
malaltia crònica, que els tenim 17 i 24 hores esperant un llit a
planta, i que això es repeteix any rere any, i aquests dos darrers
anys de forma encara molt més crispada o molt més intensa.

Hem tengut fins i tot casos de violència dins els centres de
salut per esperar massa temps, o a centres hospitalaris, per
esperar massa temps una atenció sanitària per part dels familiars
que acompanyaven els malalts. Hem sentit coses que són
contradictòries: per una part, el conseller dient pels mitjans de
comunicació que la contractació es faria a partir de 16 de gener;
els sindicats denunciant que no era una contractació nova sinó
que simplement es renovava la contractació a partir de 16 de
gener de les persones que el 16 de gener haguessin acabat el
contracte. Hem de saber quants de llits tancats teníem dia 10 de
gener en aquesta comunitat autònoma, quan es varen posar en
funcionament arrel d’aquestes demandes...

En definitiva, nosaltres pensam que és necessari que el
conseller vengui a explicar-nos per què és tan complicat, per
què és tan complicat planificar una atenció a urgències millor i
més adequada, quan sempre es repeteixen aquestes puntes any
rere any, vull dir, no és que sigui que el mes d’abril tenguem
una cosa estranya, és que sempre es produeix entre gener i
febrer, sempre s’ha produït aquí. 



SALUT / Núm. 94 / 18 de febrer del 2015 1333

 

Record el primer any de legislatura del Partit Popular que
presentaven l’informe ib-salut 2020, que ja vàrem comentar que
com es podia planificar l’ib-salut 2020 i no eren capaços de
planificar una atenció hospitalària urgent que sabem que es
produirà, i això ha passat any rere any. Pensam que el conseller
ha de venir a donar explicacions i a veure si entre tots som
capaços d’ajudar a colAlaborar a facilitar que això no es torni
repetir, no és la primera vegada, insistesc, s’ha repetit els quatre
anys. 

Avui mateix, crec que és a l’Última Hora, aquest mitjà de
comunicació escrit, que tornava a incidir de la necessitat de
resoldre aquest problema, que han tengut persones 48 hores
pendents d’assignar-los llit a planta a l’hospital de referència de
la nostra comunitat autònoma aquesta setmana. Això són coses
que pensam que no es poden repetir i pensam que ha de venir
amb un to explicatiu i amb les possibilitats de fer propostes
entre tots com a parlamentaris o des del Parlament perquè això
no es repeteixi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Bé, aquesta solAlicitud de compareixença del
conseller sobre la situació d’urgències a mitjans de gener, com
a mínim té la diferència que no és una petició de fa sis mesos.
Evidentment, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa del
Grup MÉS.

Tots sabem que hi ha dates que són polèmiques o
conflictives a l’hora de donar una atenció sanitària adequada per
motius de festius, però normalment aquesta problemàtica el mes
de gener és per un tema bàsicament estacional i d’epidèmia de
grip. Curiosament l’epidèmia de grip d’enguany no ha arribat a
taxes importants, ha estat una epidèmia de grip mitjana-baixa
quant a la seva incidència, i és veritat que no s’han posat els
recursos preventius per intentar modular aquesta pressió
assistencial.

Clar, això també crec que és obligatori posar damunt la taula
determinades coses, i és que els recursos enguany no són els
recursos que hi havia altres anys; per exemple, tenim, si un
compara Son Dureta, l’àrea d’urgències, amb Son Espases, són
espais físics que no tenen res a veure, molts de metres quadrats
de diferència, molts d’espais de diferència. I, per exemple, un
altre lloc on hi hagut molta problemàtica és a Eivissa, que ens
trobam que hi ha un hospital nou, recepcionat fa setze mesos,
que s’han pagat 18 milions d’euros ja i que no té cap persona
ingressada i a corre-cuita hem hagut d’habilitar l’antic edifici de
hemodiàlisi que estava tancat per habilitar perquè puguem ficar-
hi 18 persones. És a dir, l’únic lloc on no hi hagut problemes
greus ha estat a Menorca, perquè l’hospital de Menorca és un
hospital que difícilment arriba al 70% d’ocupació mitjana.

Per tant, tenim que hi hagut més recursos estructurals de
metres quadrats, però clar, també ens trobam amb altres
circumstàncies: hi ha menys professionals, uns perquè han estat
acomiadats i uns altres perquè no han estat substituïts.

A més a més, crec que hi ha tres elements més que s’han de
posar damunt la taula, un dels quals fa poc que n’acabam de
parlar, com és tancar els centres de salut a les cinc del
capvespre; evidentment, una persona normal que necessiti
atenció sanitària doncs a molts d’indrets ha d’acudir a urgències
hospitalàries, per tant, això afavoreix determinats colAlapses,
perquè clar, una vegada que una persona ha arribat a un servei
d’urgència de l’hospital s’ha d’atendre com si fos a urgències
d’un hospital, no són urgències extrahospitalàries d’un centres
de salut.

També vull recordar que va ser denunciat davant el jutjat la
retallada de reforços en els servies d’atenció d’urgències
d’Atenció Primària de Palma, en què es varen retallar els
reforços precisament el mes de gener dels UAP de Palma. I
també hem de mencionar que, bé, el Partit Popular ha retirat a
la nostra comunitat autònoma 20.000 targetes sanitàries on la
gran majoria d’aquestes persones només els deixa el recurs
d’una atenció urgent per a problemes que, evidentment, més
d’una persona que acudeix cada dia a un hospital són persones
que es troben en aquesta situació.

A més s’ha produït, perquè ho ha contat el conseller, no
perquè doni resposta a peticions d’iniciatives parlamentàries,
així com han negat que durant una sèrie d’anys hagi augmentat
la pressió a urgències, la darrera vegada que va venir a aquesta
comissió va reconèixer que les urgències, crec que era quan va
parlar de l’any 2013, havien crescut un 5% les urgències a nivell
hospitalari.

Vull dir, tot això fa un conjunt de situacions que feia
preveure que hi hauria problemes el mes de gener.

Crec que, a més a més, hem de remarcar, perquè som a
l’àmbit del Parlament, que de vegades les iniciatives s’han
d’intentar forçar perquè la dinàmica normal que preveu el
Reglament de la Cambra, que són iniciatives parlamentàries dels
diputats, bàsicament de l’oposició, siguin respostes per la
conselleria, i això és un fet que no es produeix perquè, per
exemple, els quadres de comandaments no n’han donat ni un, i
són mensuals, en tota la legislatura i la informació de llistes
d’espera o de recursos humans donen el que volen quan volen
i de la manera que volen.

Per tant, ens trobam que hi ha hagut un problema
assistencial que no té una justificació perquè hi hagi hagut una
gran epidèmia de grip, no ha estat el cas, i que evidentment
s’han modificat les condicions de lloc: centres de salut tancats,
reducció de recursos humans, etcètera.
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A més, m’atreviria a dir una altra qüestió i és que no han
modificat l’activitat programada que probablement tenien els
hospitals, quan un té un problema idò de vegades ha de
modificar el que tenia previst per donar cabuda a altres
problemes que en aquell moment són més urgents i parl de
programació, per exemple, d’activitat programada quirúrgica,
si no la modifiques el tap de nous ingressos el tens, amb els
mals resultats que les llistes d’espera són pitjors que les de l’any
passat i ja no diguem que tripliquen les de consultes externes i
dupliquen de llarg les d’espera quirúrgica.

Per tant, es produeix una qualitat assistencial que deixa molt
a desitjar en aquesta àrea i que el conjunt de ciutadans i
professionals sanitaris no tenen cap culpa. L’últim detall, la
setmana passada ens vàrem assabentar per la premsa que havia
vengut la Defensora del Poble d’Espanya, entre d’altres coses,
per conèixer l’Àrea d’Urgències de Son Espases per
reclamacions que li han arribat. Per tant, és un element més a
afegir.

Per tant, nosaltres consideram que dins l’àmbit parlamentari
està bé demanar aquesta petició de compareixença, perquè el
conseller de Salut vengui a retre comptes de la seva gestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que quan es
produeixen canvis de temperatura molt agosarats es dóna, idò,
un colAlapse a les urgències, però no només aquí a les Illes
Balears, sinó que hem pogut comprovar i veure als mitjans de
comunicació com aquesta problemàtica és una cosa estesa a
altres comunitats autònomes, per exemple, a Catalunya vàrem
poder veure notícies, idò, de veritables problemes, i això sí que
eren vertaders problemes i no, idò, la situació que vivim aquí a
les Illes Balears. Per tant, insistir que sempre hi ha, idò, alts i
baixos d’afluència de gent que pot estar més constipada o que
pot tenir grip per una qüestió climatològica o per una qüestió de
canvis sobtats de temperatura i sempre les urgències comptaran
amb més persones malaltes que necessitin una assistència
sanitària.

Vull dir que, aproximadament, a l’hospital de Son Espases
tenim unes 300 persones, més o manco, per dia que van a les
urgències, d’aquestes aproximadament un 10% queden
ingressades. Hem de dir que estan oberts el cent per cent dels
llits hospitalaris i que totes les persones que acudeixen a les
urgències dels hospitals se’ls dóna una solució directa. I també
dir que en casos que siguin molt concrets i molt especials quan
no se’ls pot donar una solució dins els hospitals, com per
exemple Son Espases o Son Llàtzer, aquestes persones són
derivades als centres concertats.

Per tant, ens podem trobar amb qualque cas puntual, que
sigui un cas que tal vegada no s’hagi duit amb la celeritat o que
no hagi estat atès amb la celeritat desitjada, però el que no
podem fer és generalitzar aquesta qüestió com dir que les
urgències de Son Espases o les urgències dels hospitals de les
Illes Balears no funcionen perquè, efectivament, consideraríem
que és una afirmació que no es correspon amb la realitat.

Per això, pensam que, bé, aquesta tampoc no és una qüestió
que sigui urgent, des del nostre punt de vista, com perquè
comparegui el conseller de Salut per una qüestió concreta, tot i
que pensam que hi ha altres ocasions en les quals el conseller
pot respondre aquestes qüestions, si els grups parlamentaris ho
consideren. De fet al conseller se li ha presentat una
interpelAlació, per ser controlat, la qual crec que s’ha acceptat
avui i s’ha fixat dins l’ordre del dia a la Mesa d’avui del
Parlament, per tant, en el Plenari estic convençut que totes
aquelles qüestions que consideri l’oposició que els pugui, en fi,
que vulguin resposta, idò, no dubtam que el conseller de Salut
els en donarà davant plenari i en aquesta mateixa cambra
parlamentària.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació de l’escrit.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada aquesta compareixença.

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