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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors diputats i diputades. Començam la

sessió, i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell per Marta Maicas.

Compareixença RGE núm. 9584/15, presentada per

quatre diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits

al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se

solAlicita la compareixença de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre l’obertura dels centres de salut els

horabaixes.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE

núm. 9584/15, presentada per quatre diputats membres de la

Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular,

mitjançant la qual se solAlicita la compareixença de la

consellera de Salut per tal d’informar sobre l’obertura dels

centres de salut els horabaixes.

Assisteixen la consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez i

Picard, acompanyada del Sr. Juli Fuster Culebras, director

general del Servei de Salut; el Sr. Atanasio García Pineda,

director d’Assistència Sanitària; la Sra. Rosa Elena Duro

Robles, subdirectora d’Atenció Primària i atenció a les

urgències extrahospitalàries; la Sra. Susana Fernández Olleros,

cap de gabinet de la consellera; la Sra. María Luisa Martínez

Herrera, responsable de comunicació; i el Sr. Antoni Cañellas

Capellà, assessor tècnic de la conselleria.

Té la paraula la consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez,

per tal de fer l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Sr. President.

Senyores i senyors diputats, comparesc en aquesta comissió per

explicar la decisió de tornar a obrir els centre de salut en horari

d’horabaixa, o ampliar l’horari d’horabaixa dels centres de

salut, i ho faig amb el convenciment que és bo explicar les

mesures que es prenen i actuar amb transparència. Explicaré

per què hem tornat a obrir els centres. Malauradament la

passada legislatura ningú no va explicar per què els va tancar.

Facilitar l’accessibilitat horària a qualsevol servei pensam

que és una bona mesura per als usuaris. Si ens referim a la

consulta els metges, infermers, pediatres, no crec que ningú

pugui tenir cap dubte. Si pensam a més que en aquest nivell es

pot resoldre el 90% de problemes de salut de la població

entenem la rellevància del que estam parlant. I si a més afegim

la dificultat que tenen les persones per deixar la feina en

aquests moments i haver d’anar a una consulta a acompanyar

els seus grans o els seus nins o ells mateixos, veim clarament

que millorar l’accessibilitat era una necessitat, a més d’una

demanda social. I això és el que hem fet, senyores i senyors

diputats, simplement donar resposta a aquesta demanda social

que existia i que incomprensiblement, amb un suposat

argument econòmic d’estalvi, el govern del PP la passada

legislatura va suprimir.

Per a nosaltres el més important són les persones. M’ho han

sentit dir en diverses ocasions, i és per aquest motiu que posam

per endavant el benefici de les mesures, el benefici social, a

qualsevol altre argument, sempre, com també hem dit, dins un

marc de sostenibilitat. Per aquest motiu també hem tornat la

gratuïtat de la targeta sanitària i garantir la universalitat de

l’atenció, que també malauradament s’havia perdut a l’anterior

legislatura del govern del Partit Popular.

Però és que en aquest cas tampoc no hi ha cap argument

econòmic que justifiqui aquesta mesura, en primer lloc perquè

els professionals que cobrien fins a les 21 hores, fins a les 9 del

vespre, ho varen deixar de fer; per tant es varen haver

d’incrementar les plantilles amb els SUAP -ahir en parlàvem-

per atendre aquests serveix. En segon lloc també es va camuflar

aquest suposat estalvi en substitucions, que pensam que és un

pretext per invertir menys a Atenció Primària, perquè el Partit

Popular i el seu govern no substituïa ni en horari d’horabaixa

ni en horari de matí; es va fer una retallada molt important de

les substitucions, només se substituïa un 27% de les absències,

a costa de carregar damunt l’esquena de la resta de

professionals que quedaven sense substituir en cas de vacances

o en cas de baixa laboral. De la mateixa manera es va llevar la

Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, i es va deixar sense

rumb i entitat pròpia el nivell sanitari que ha demostrat ser més

eficient i proper als ciutadans i les ciutadanes. 

Varen retallar a costa de fer contractes precaris. Els he

comentat més d’una vegada que teníem companys que feien

feina de dilluns a divendres i no se’ls pagaven els caps de

setmana, per exemple. Això ha suposat que molts de

professionals partissin a altres comunitats on se’ls han ofert

millors contractes i contractes més estables, més estabilitat

laboral. 

I a més també hi va haver una important repercussió en les

urgències hospitalàries. Fins al 2012, des del 2009 o 2008 al

2012, les urgències hospitalàries anaven disminuint; a partir del

2012 hi ha un repunt molt important que augmenta un 5%

anual, i fins aquell moment anàvem baixant. Però és que a més

a més el missatge que es dóna a la població és que com que no

poden anar als seus professionals de referència i no tenen

professionals de referència els horabaixes o quan poden anar-

hi, van a urgències, i aquest missatge encara continua, i aquest

missatge idò ara també ens toca avisar, informar la població de

com s’ha de fer aquesta assistència sanitària. 

El CIS, mitjançant el Barómetro sanitario, una de les

preguntes que fa -i està publicat recentment- és el motiu pel

qual la població va a les urgències hospitalàries, “quin és el

principal motiu pel qual vostè va a les urgències

hospitalàries?”, i el principal motiu és precisament no tenir els

seus professionals de referència, metges de família, en el seu

horari, l’horari en què podrien anar al centre de salut. Hem

obert per això els centres de salut els horabaixes; estan

funcionant abans que el 2012 amb plena normalitat. En aquests

dos mesos, desembre i gener, s’han fet més de 175.000 visites

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509584
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els horabaixes; segur que moltes d’elles no s’haguessin pogut

fer en horari de matí. 

Vostès em qüestionaven com es va fer, com es va fer.

Aquesta acció estava dins el programa de govern de tots, bé,

dels partits polítics que formam part del Govern i dels que li

donaven suport. Jo mateixa ho vaig anunciar a la primera

compareixença, a la primera, el mes de juliol de l’any passat,

que s’havien d’obrir, es pot comprovar repassant les

hemeroteques; per tant no hi havia cap sorpresa. Es va esperar

el mes de setembre per començar a parlar-ho amb els

professionals, amb els equips, perquè, com sabem, fins el mes

de setembre és un període de vacances, on falten molts de

professionals. Des d’aquests moments els equips directius de

les diferents gerències d’Atenció Primària han visitat un per un

els centres de salut i les unitats bàsiques, tots i cada un dels

centres de salut i unitats bàsiques del nostre sistema sanitari de

les quatre illes. Fruit d’aquestes reunions es va constatar..., bé,

sorgien moltes propostes, no?; es va constatar, per exemple, la

necessitat d’incrementar professionals en els centres de salut,

que com saben es varen retallar la passada legislatura, també.

També un tema que va sortir era que s’havien de completar els

horaris dels vehicles d’intervenció ràpida, els VIR, a partir de

les 5 de l’horabaixa, o fins a les 5 de l’horabaixa; s’havien de

millorar les substitucions, millorar l’estabilitat en la

contractació laboral; també es parlava de les consultes

d’horabaixa i de les propostes d’un horari que pogués anar

millor als professionals, i una demanda general dels centres de

salut era que no s’obrissin fins a les 9 del vespre sinó fins a les

20 hores, i així es va fer.

A partir d’aquí es va decidir la data, el primer de desembre,

i es va fer efectiu. Sabem que hi va haver coordinadors que no

hi varen estar d’acord, que temien que no es pogués dur

endavant amb normalitat, no 35, com s’ha dit, 9, en concret a

Mallorca, cap problema a Eivissa, Menorca o Formentera. És

cert que molts altres professionals varen signar un escrit perquè

encara existia una inquietud per saber com substituiríem, com

s’aniria desenvolupant, si realment compliríem o no compliríem

amb les nostres paraules. Quan han vist que hi ha hagut un

increment clar de pressupost per a l’any 2016, quan han vist

que les substitucions s’han produït i els professionals, per

exemple, han pogut gaudir de dies de vacances durant el Nadal,

quan ha vist que es posaven en marxa una altra vegada

projectes i programes que també són d’interès per als

professionals i una clara aposta per l’atenció primària, el tema

ha canviat radicalment. Els canvis d’horari sempre creen

trastorns, fins i tot dins l’àmbit familiar, trastorns als

treballadors, i ho entenem. Encara ara hi pot haver qualque

treballador que tengui dificultats per treballar un dia fins les 8

de l’horabaixa, una minoria afortunadament. Però hem de posar

per davant els interessos de la població, àmpliament majoritària

en aquest cas i atendre millor (...) persones, ciutadans

d’aquestes illes.

Per tant, pensam que la mesura és clara, és una millora per

l’accessibilitat a l’atenció primària, millora el seu prestigi com

a servei públic, permet fer activitats de promoció i educació per

la salut dins l’àmbit de la comunitat, agents del barri,

associacions, tenen molta més facilitat per fer-ho en horari

d’horabaixa. Permet també fer tallers d’educació grupal, tabac,

escoles de pares i moltíssims més projectes que estan en marxa

en aquests moments. Permet desenvolupar també tasques

docents, d’investigació en els equips d’atenció primària. Els

infants i els joves escolaritzats no han de perdre activitat docent

per acudir al seu pediatre o a la seva infermera. I els pares

acompanyants tampoc no perden activitat laboral. L’evidència

indica la relació entre tenir dificultats per poder acudir al

sistema sanitari i estar més malalts, o tenir més problemes de

salut. 

Tancar els centres de salut els horabaixes no va ser una

bona mesura, jo sé que vostè en concret, Sr. Serra, també ha

estat d’acord amb mi, que algunes de les mesures del Decret

16/2012 no han estat positives i pensam que aquesta n’és una.

Ni per l’accessibilitat dels serveis, ni econòmica perquè ni ha

suposat un estalvi, ni s’ha explicat el per què. Tornar-los obrir

demostra la voluntat d’aquest govern i d’aquesta conselleria,

d’apostar per una sanitat pública, universal, equitativa,

accessible, on l’atenció primària de salut ha de tenir un paper

molt rellevant, volem que tengui un paper molt rellevant, el

paper que li correspon i el que es mereixen els nostres

ciutadans.

Moltes gràcies. Jo crec que després en el debat podem

ampliar informació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tal de formular preguntes o

observacions, tot seguit passarem a la intervenció dels grups

parlamentaris. La consellera pot contestar globalment totes les

preguntes o observacions, o de manera individual. Ens ha

comunicat que contestarà globalment. Per tant, correspon ara

el temps al Grup Parlamentari Popular i té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Vicent Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per aquesta

compareixença. Bé, es tracta d’una compareixença demanada

el novembre de l’any passat, quan se va fer l’anunci

d’ampliació de l’horari de tarda dels centres de salut, per saber

com es duria a terme el procediment per fer-ho i com afectaria

el sector sanitari aquesta mesura. Però el temps ja ens ha

contestat, una mesura duta a terme amb precipitació, per

complir directrius únicament polítiques, sense procediment i

amb mancances d’atenció a les persones; una mesura presa de

forma unilateral, sense consens i criticada no perquè no hi

hagués possibilitats d’acord si s’hagués fet bé, sinó perquè a

més va faltar transparència, millor dit, va ser una mesura opaca,

que va fer que tres dels sindicats de salut -CSIF, Comissions

Obreres i Sindicat Metge- no volguessin participar amb

aquelles primeres reunions. I els altres tres sindicats -SATSE,

UGT i USAE- li votassin en contra, perquè sabien el que

passaria i va passar.

El primer que s’ha d’aclarir és que no es tracta de debatre

sobre l’obertura dels centres de salut les tardes, no es tracta

d’això, sinó de l’ampliació de dues hores i mitja més les tardes,

és a dir, una ampliació d’horari de dues hores i mitja. L’anterior

govern va reduir aquest horari com una mesura de sostenibilitat

-concepte que ve molt vinculat a aquesta universalitat que vostè

ha exposat i que m’agradaria saber i un dia en podrem parlar,
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del grau d’equilibri que tenen aquests dos conceptes, la

universalització i sostenibilitat-, bé, una mesura de

sostenibilitat temporal -com deia- davant d’una situació

econòmica complicada per la seva gravetat. 

Per tant, estic en desacord amb el que defineix vostè com a

pretextes, el que realment varen ser mesures que es varen

prendre davant una situació econòmica complicada. No entraré

en les causes d’aquesta situació econòmica si no fa falta, que no

és el debat, però va ser una mesura que va ser realitzada no

només per aquesta comunitat autònoma, sinó també per totes

aquelles comunitats amb greus problemes econòmics, unes

comunitats a les quals vostè també tendrà constància que

professionals, en vista de la situació econòmica que hi havia en

aquestes illes, varen anar a altres comunitats i també es varen

trobar amb els contractes precaris que definia vostè.

Per tant, aquesta mesura a poc a poc ha anat revertint a

mesura que la situació econòmica ha millorat. Però aquí ens

trobam amb una incoherència, vostès anuncien una situació

econòmica dolenta, però el primer que fan és eliminar aquesta

mesura de sostenibilitat temporal i, a més, ho fan de pressa i

corrent i per motius polítics, i això planteja no només

l’obligada referència a la sostenibilitat, salvada damunt el paper

amb un augment d’impostos a nivell general, és a dir, elimina

les mesures d’equilibri financer a la conselleria i les desplaça

a nivell general, amb una aposta que no els anirà bé. Però, a

més, ho fa malament, i malament vol dir de pressa, sense tenir

el suport ja hem dit dels sindicats, però tampoc dels

coordinadors metges dels centres de salut, que estaven un 80%

en contra. I no només això, sinó que ho varen fer fent pressions

a aquests coordinadors, que l’únic que volien era que es fes bé,

és a dir, amb personal suficient i amb una mínima organització.

I si el plantejament d’inici ja era dolent, mal enfocat, quasi

experimental i exclusivament polititzat, el resultat va anar en

consonància amb això, torns descoberts, més de 20 consultes

mèdiques tancades per falta de substitut, mentre que a altres

només es podien atendre urgències i, per tant, es varen haver de

suprimir els programes de prevenció de la salut i el programa

d’activitats comunitàries. També consultes de pediatria remeses

a PAC i demores de fins a 10 dies per tenir cites. I tot això per

la seva pressa, estic segur que induïda, per aplicar una mesura

política de forma precipitada, com va ser ampliar l’horari dues

hores i mitja més les tardes en els centres de salut. Però la seva

versió -i ho ha tornat repetir ara-, la versió oficial, va ser

l’augment de consultes a les tardes, però sense dir que les

consultes dels matins havien baixat en una proporció semblant.

Per tant, tot un exemple de transparència.

L’evidència de la decisió política i que la decisió va ser

política és que el 2016 vostè pressupostat 15 milions d’euros

més a atenció primària, suposam en base a aquestes reunions

que ha dit vostè que havien fet, 9 milions d’aquests a personal,

perquè el primer són les persones, com no es cansa de repetir,

ja ho sabem tots i tots nosaltres ho sentim igual. Però aquest

increment de pressupost no ha estat igual per a totes les

especialitats i per tant, tampoc no ha estat igual per a totes les

persones, per exemple salut mental o infantojuvenil. Aquesta

desproporció pressupostària està guiada per un motiu

estrictament polític, encara que si l’augment del pressupost a

salut s’hagués fet en la mateixa proporció que a primària, el

sistema sanitari seria encara menys sostenible. Faci reunions

amb altres especialitats mancades de recursos de personal i

veurà com li demanen el mateix que a primària. I que quedi clar

que si estiguéssim parlant d’un sistema sanitari sostenible, hi

estaríem d’acord, hi estaríem d’acord mentre no s’hagués

precipitat. Però queixant-se de falta de sous i ampliant els

horaris sense una mínima organització i sense el personal

corresponent, és impossible que ens hi mostrem d’acord.

Per altra part, en tot el temps que va durar aquest procés,

vostè va invocar la salut com un dret de la ciutadania. Però

vostè pensa realment que els metges que no donaven suport a

la seva forma d’actuar, estaven en contra d’aquest dret? Ells

són part dels principals garants d’aquest dret i la seva forma de

reaccionar, la forma de reaccionar del colAlectiu mèdic, era

precisament per la seva gran corresponsabilitat, a pesar de les

pressions i perquè veien el que passaria i va passar, sí, hi va

haver els problemes ells varen avançar i que ells varen

denunciar. 

Per això el Sindicat Mèdic de Balears, SIMEBAL, en un fet

sense precedents, va presentar a la Gerència d’atenció primària,

a la Direcció General d’ib-salut, a la conselleria i als jutjats de

guàrdia, un document firmat per 34 dels 45 coordinadors dels

centres de salut, exonerant els professionals mèdics de

qualsevol responsabilitat derivada de la possible falta de

mitjans tècnics i humans, per una ampliació d’horari de centres

de salut, dues hores i mitja més les tardes, aprovada el passat

20 de novembre i rebutjada pels representants sindicals perquè

era una mesura -cit textualment dit per ells- “precipitada i

polititzada”.

Això, Sra. Consellera, era per una corresponsabilitat que

vostè no va voler acceptar perquè tenia instruccions polítiques

i va donar l’esquena a bona part dels qui treballen a primera

línia de salut d’aquesta comunitat autònoma que l’únic que

volien era una mínima organització a l’hora de reimplantar

aquest horari. Encara el gener hi havia protestes de

coordinadors i usuaris de la sanitat pública que denunciaven

esperes de més de vuit dies per a metge de familia o

d’infermera. És a dir, la manca de personal denunciada el

novembre, evidenciada el desembre encara persistia el gener.

Vostè no va fer cas ni del Sindicat Mèdic ni de tots els que li

varen advertir del que passaria malgrat treballen pel mateix que

vostè, la salut dels ciutadans d’aquesta comunitat. No és així,

Sra. Consellera?

Per tant, ni una sola mesura de sostenibilitat nova en un

context de queixa pel finançament autonòmic i sanitari i

ampliació d’horaris dels centres de salut de forma precipitada

i sense comptar amb els mitjans humans necessaris que va

determinar mancances a l’atenció de pacients, és a dir,

mancances a l’atenció a les persones. I d’això en podem treure

una altra conclusió, vostè va dir que donaria un servei que no

va donar, però que l’havia de donar perquè políticament ho

varen decidir així i quan es diu que es dóna un servei i no se’l

dóna com s’ha de donar, parlam d’un concepte que vostès

varen introduir, el concepte de retallades. Vostè ha començat

a comprovar que el seu pressupost, el que va votar a favor, és

insuficient, i no va contractar el que havia de contractar a

temps, com també ho hem vist amb el retard de contractació de

personal d’urgències, que s’han vist colAlapsades darrerament,
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dimecres passat encara hi havia pacients en el passadissos dels

hospitals públics, avui mateix es denunciava cinquanta malalts

en els passadissos de Son Llàtzer, entre els dies 1 i 2 de febrer,

l’evident retallada d’un 20% de personal d’urgències a

l’hospital de Menorca... Bé, tot això són retallades, com els

agrada dir, perquè no s’ha contractat el que s’havia de

contractar quan tocava i, a més, s’evidencia un pressupost que

és insuficient que vostès ja el veuen venir.

Per tant, i retornant al tema del debat el retorn a l’horari

anterior del centre de salut ho hagués pogut fer bé escoltant

també a bona part dels que treballen a primària, hagués bastat

un mínim de planificació, i no ha fet bé, Sra. Consellera, se li

escapa la conselleria de les mans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Correspon ara al Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Montse Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, tanto a

usted como a su equipo por realizar esta comparecencia y estar

aquí para contestar a nuestras preguntas. 

Los centros de salud de las Islas Baleares iniciaron la

apertura por las tardes el 1 de diciembre, como bien se acaba

de comentar, con el claro objetivo de devolver la accesibilidad

a una parte de la población, generalmente joven, o los

ciudadanos pediátricos, bueno los... desgraciadamente para

hacer las cosas bien no se puede empezar por el tejado, se ha

abierto por las tardes en una organización uniformista

establecida dejando libre albedrío a los centros de salud y sus

profesionales para que se lo organicen como quieran. Esto que

en una organización madura sería un acierto en una

organización como la nuestra ha provocado que quien quiere

trabajar trabaja y quien no, no, produciendo la brecha de falta

de equidad entre poblaciones aun más grande de lo que ya es.

El conflicto inicial con los profesionales se ha apaciguado

dándoles más recursos humanos y se conoce que un aumento

injustificado en la oferta no puede dar más que un aumento en

la demanda ya que estos incrementos o refuerzos han sido

destinados a la atención urgente. Sabemos que los modelos

basados en la atención urgente como puerta de entrada al

sistema son caros por ineficientes y esto es lo que realmente

nos preocupa ya que en la apertura de los centros de salud por

las tardes lo que se ha reforzado han sido precisamente este

tipo de atención, se ha contratado prácticamente a demanda de

lo que pedían los centros de salud y esto ha podido dar pie a

que muchos centros de salud copen la atención de las tardes

con una más que excesiva sobremedicalización de la atención,

mientras las consultas de los médicos de familia se dedican a

pacientes, en su mayoría de edad avanzada, que perfectamente

podrían acudir en horario de mañana.

Podemos, al igual que numerosas asociaciones

profesionales sanitarias, considera que debemos encaminar la

atención a la desmedicalización por lo que los recursos

destinados y el modelo implantado nos parece del todo

ineficiente. La accesibilidad no es solamente horaria, la

accesibilidad tiene que ver con criterios organizativos. Nos

gustaría saber si han estudiado las modificaciones de las

agendas de los profesionales y ver si existen variaciones

referentes al aumento de las listas de espera.

Dicen que para buscar la excelencia, además de

preguntarnos hacia dónde vamos, debemos preguntarnos qué

pasa. De hecho yo puedo comentarle como ciudadana en

Menorca sí se ha notado que la apertura por las tardes ha

funcionado bien en el Canal Salat, el centro que me

corresponde como ciudadana, pero por ejemplo en otros

centros de salud que tengo acceso por familiares directos y

demás, como es el caso de Marratxí, ves a tres enfermeras, una

viendo la televisión, otra tal por la tarde en vez de estar

atendiendo pacientes porque realmente no hay pacientes en esas

horas. Me parece que a lo mejor ha faltado que se podría

cumplir igual con las promesas electorales un poco más de

planificación y observar pues las necesidades de cada centro

sanitario realmente lo que necesitaban y lo que no.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble. Diputada

Bel Busquets per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, consellera,

per haver comparegut i explicat la visió del perquè d’aquesta

obertura dels centres. La veritat és que em sorprèn un poc

aquesta visió apocalíptica que ha fet el diputat del Partit

Popular perquè... i que un poc ha corroborat la diputada del

partit de Podem, sembla si escoltam aquestes intervencions que,

una, el sistema sanitari només està en mans del personal mèdic

i d’infermeria i no compta per a res la necessitat de la societat

que sí que havia manifestat aquesta necessitat de tenir atenció

perquè no només anam... normalment anam al metge en

situació de malaltia, que si estam en situació de malaltia i

podem gaudir d’una baixa laboral hi podem accedir a qualsevol

hora, hi ha processos de vacunacions, consultes variades,

seguiment d’alguna malaltia no greu que no necessita una

baixa, que necessita la visita al metge, i això implica demanar

hora al nostre lloc de treball, etc. 

També ha sembla que hi ha gent que va al metge per vici o

que va al centre de salut a passar l’horabaixa, tothom que va a

un centre de salut -pens- que hi va per una necessitat, no per

passar l’horabaixa. Hi ha mil llocs d’oci millors que un centre

de salut per anar a passar la tarda. 

Alguns coordinadors és veritat que varen manifestar aquesta

reticència, si ara deis que només són nou coordinadors que

mantenen aquesta actitud en contra... i a més és a Mallorca,

aquests coordinadors de centres sí que manifestaven dificultats

a l’hora de coordinar-se, els equips per funcionar bé necessiten

temps per a coordinació. Sí que m’agradaria si poguéssiu
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explicar com solucionar... jo també parlaré com a usuària, el

centre de salut no és un... sí, al centre de salut d’Algaida, que

crec que és una unitat bàsica, sí que manifestaven la dificultat

de trobar-se perquè Algaida és un municipi que té tres nuclis

urbans, han d’anar a fer guàrdies a Randa, a Pina, etc., supòs

que passa per altres municipis de les Illes, i que tenien dificultat

de fer aquesta feina de coordinació de tots els professionals,

perquè uns feien feina el matí, uns altres de tarda i era com més

difícil trobar-se. 

Per ventura caldria plantejar-se si és necessari tenir tots els

centres oberts cada dia l’horabaixa o si tal vegada es podrien

fer, estudiar la possibilitat de fer alguns centres oberts alternant

els horabaixes... és un suggeriment, jo no entenc de planificació

mèdica ni res, però sí que és una cosa que els professionals han

planificat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Consellera,

gràcies a vostè i al seu equip per haver vengut a aquesta

compareixença. Bé, des d’El Pi vàrem ser, si no record

malament, els que férem la primera pregunta a veure quan

s’obririen els centres de salut els capvespres perquè creim que

és necessari, perquè la societat té unes necessitats, i és

necessari que s’obrissin els centres de salut. ****

També hem de tenir en compte que s’havien eliminat unes

places, moltes places de metges i de professionals en la darrera

legislatura i és difícil coordinar aquesta manca de personal.

Pensam que hi havia una desconfiança per part dels metges, i

així es va demostrar, perquè crec que necessitaven que hi

hagués temps i que la gent s’hi pogués dedicar i que es

poguessin complir els horaris i hi pogués haver una coordinació

a tots els centres de salut. 

També pens que no era tanta aquesta desconfiança per part

d’infermeria perquè ells sí que com a curadors i com a tema de

prevenció moltes vegades els capvespres els era molt més fàcil

dedicar-se amb més temps al malalt, sobretot als malalts

crònics, però, en definitiva, nosaltres pensam que després, i

havent-hi errades i protestes, és important que s’hagin obert els

centres, que s’han de solucionar aquests problemes que hi ha

hagut, s’ha de recuperar el personal, s’han de recuperar els

espais, el manteniment dels espais, que també és molt

important.

S’ha parlat per part del Partit Popular d’una mancança en

l’atenció de les persones i pens que el problema és que va ser

abans que no es va pensar en les persones, sobretot en tema de

salut que és un tema en el qual s’ha de tenir molta cura i, en

definitiva, s’han d’anar esmenant aquests tipus d’errades, però

pensam que és necessari que els centres de salut estiguin oberts

els capvespres i s’ha d’anar millorant la seva coordinació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Patricia Font, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Benvinguda, consellera, gràcies,

benvingut al seu equip. Bé, des de MÉS per Menorca realment

estam molt contents, molt contents que es torni obrir el

capvespre, jo personalment he de reconèixer que jo he rebut

inputs positius per part d’altres ciutadans que havien d’anar a

una visita mèdica, per exemple de la psicòloga o del que sigui,

agraint poder-hi anar el capvespre i no haver de demanar hores

del matí de la feina. Llavors, és una mica el que vostè ha dit

abans, no?, es facilita aquesta conciliació, fonamental consider

jo, i més en aquesta societat en la qual vivim.

S’ha argumentat que són mesures polítiques, evidentment,

tot el que es fa són mesures polítiques, tot, obrir o no obrir,

retallar o no retallar, evidentment, és clar, cadascú pren les

mesures polítiques que consideri adequades segons la seva

manera de pensar i de veure la societat. 

Crec que és fonamental l’atenció primerenca, és evident que

després també hem de cuidar, i moltíssim, totes els

especialitats, però que aquesta atenció primerenca sigui ben

atesa evitarà aquest colAlapse que ens hem trobat en moltíssimes

d’ocasions en els serveis d’urgència i per aquí...

Bé, jo ja acabo, simplement diré que sí, que estam satisfets

i que en donem les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Silvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bones tardes a tothom, jo quan sent

parlar d’opacitat, decisió polititzada, improvisada, etcètera i

aquest anunci d’aquesta hecatombe la veritat és que em quedo

bastant espantada perquè potser és que a Formentera vivim una

realitat virtual, però a Formentera la gent està molt contenta,

allí van a l’hospital i tenen tres hores més de cobertura

d’atenció hospitalària, d’atenció primària hospitalària en horari

de tarda, la gent està feliç de la vida. Potser hi ha algú que no

està tan content, segurament, no he parlat amb tots els pacients

que van a l’hospital de Formentera evidentment, però les

informacions que estic rebent són molt positives, tot i així

pensaré que evidentment Formentera és un paradís en aquest

sentit, devem ser privilegiats i no tenim la situació general que

pot haver-hi a la resta d’illes en aquest sentit, però en tot cas ja

li ho dic, crec que vostè està fent uns vaticinis que disten prou

de la realitat, això no vol dir que no pugui haver-hi queixes per

part dels sindicats o d’algun sindicat mèdic, evidentment que

n’hi pot haver; evidentment que hi haurà tram de millora, crec

que la consellera pot estar-hi d’acord, per suposat. Una mesura

que fa just tres mesos que s’ha posat en funcionament, no
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pretengui, Sr. Serra, que funcioni com a un rellotge, ha de

donar marge, doni un vot de confiança, vostè és metge, vostè

és professional d’aquest sector, doni un marge de confiança,

doni un vot de confiança.

Per altra banda, he de dir que no ens hem d’espantar tant

que a un centre mèdic puguem tenir una sèrie de dies d’espera

perquè les clíniques privades, les consultes privades també

tenen dies d’espera i vaja si en tenen!, en moltes ocasions molts

més que a la sanitat pública. I tampoc no ens espantem tant que

hi hagi algun hospital que tengui llits als corredors o als

passadissos, perquè jo record Can Misses nou, el gran hospital

de referència dels eivissencs i formenters, hospital públic, que

va estar una carretada de mesos l’any passat amb la gent tirada

pels passadissos i era un hospital nou recent obert, una

meravella, tots flors i violes, però la gent estava als passadissos,

i vostès estaven governaven, home! Sincerament, Sr. Serra, ho

trob d’un oportunisme absolutament injustificat. Plantegi

aquesta qüestió dins un parell de mesos i vengui amb dades

contrastades perquè crec que l’opinió del sindicat mèdic, que

és absolutament respectable, però no és l’única que podem tenir

en consideració i crec que totes les fórmules que ens està

avançant necessiten molta més fonamentació. 

Per altra banda li he de dir també que aquesta mesura

serveix -i no d’una manera poc considerable- a descongestionar

els serveis d’urgència en molts d’aquests centres mèdics. 

Per tant, ja li dic, Sra. Consellera, en aquest cas em refereix

a vostè, crec que la mesura era necessària, no és que sigui una

mesura polítitzada, és que les persones que som aquí, som aquí

per fer política, i això és una decisió política, no una decisió

polititzada, és una decisió política, va a un programa, és un

deure del Govern aplicar-la i el deure que tenim la resta de

persones que no som dins el Govern és vetllar perquè el Govern

compleixi aquest compromís i ho faci d’una manera eficient,

adequada i ajustada al seus compromisos polítics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Correspon ara al Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada María

José Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

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

benvinguda, Sra. Consellera, i tots el seu equip que

l’acompanya i, com no, gràcies per les explicacions que ens ha

donat i pels comptes que ha vingut a retre d’aquests dos mesos

d’obertura dels centres de salut els capvespres.

Avui som aquí a requeriment del Grup Parlamentari Popular

per fer aquest acte, no?, per aquest rendiment de comptes de

resultats de l’obertura dels centres de salut els capvespres. I és

clar, qued molt sorpresa quan pens que qui pot estar descontent

d’aquesta obertura? Si, en qualsevol cas, encara que no

millori... encara que no funcioni al cent per cent òptim en què

podria funcionar, encara que d’inici sí que hi va haver algunes

reticències del sector mèdic, qui pot estar descontent d’aquesta

mesura? Entenem que ningú, perquè en qualsevol cas millora

el que tenia. Amb la qual cosa aquest ha de ser el punt de

partida necessari.

I, Sr. Serra, jo li he de dir el mateix que les portaveus que

m’han precedit: fem política, i òbviament el Govern té un

model diferent del que tenia el Govern a l’anterior legislatura,

per la qual cosa òbviament és una decisió política i és el

compliment d’un acord i d’un compromís al qual els partits que

ara conformen el Govern es varen comprometre amb la

ciutadania en el moment de concórrer a les eleccions.

Per tant, entenem que no hi ha cap mal en aquest sentit i

entenc que el que vostè ve a fer aquí també és política, però en

aquest cas jo no la podria qualificar de cap forma més que com

de política..., permeti-m’ho, lletja, perquè, és clar, no colAlabora

gens amb una mesura que realment beneficia a tothom i és

bona.

És clar, per altra banda, vostè ens ha descrit aquest

apocalipsi, aquest caos monumental, però també ha de recordar

que ha començat la seva intervenció dient que bé, que l’objecte

de debat avui no era l’obertura dels centres de salut horabaixa,

sinó l’ampliació d’horari, és clar, si aquí després relativitzam

és com si... bé, tampoc no és una mesura tan important, no?, si

al final només obrim dues hores i mitja més tampoc no ha fet

cap ou de dos vermells, que diem a Menorca, no?, aquesta

conselleria, simplement ampliam dues hores i mitja, idò, com

quedam Sr. Serra?, ampliam només dues hores i mitja o

realment duim a terme una mesura que restitueix el dret dels

ciutadans d’aquesta comunitat que havien vist perdut el 2012,

quan es va adoptar la mesura de reduir dràsticament aquest

horari?

I bé, afegim també, he tingut l’oportunitat d’afegir una

retallada, ha dit, d’un 20% a urgències a l’Hospital General

Mateu Orfila, i jo pens que no està suficientment informat

perquè allà hi ha hagut un acord satisfactori per les dues parts

i el tema s’ha tancat de forma satisfactòria per a tothom,

sobretot per a la ciutadania que seguirà estant assistida.

Per tant, paradoxalment quan l’obertura dels centres de

salut els capvespres era una situació normal i consolidada fins

el 2012, ho ha explicat així la consellera, el Govern Bauzá va

decidir eliminar-la, o reduir-la en dues hores i mitja, amb el

corresponent perjudici per a tots els ciutadans d’aquestes illes.

I és cert, la consellera també li ha dit, no va comparèixer en cap

moment cap responsable del Govern llavors per explicar la seva

decisió ni retre comptes, malgrat les solAlicituds que li vam fer

des de l’oposició en aquest sentit. Mai no es va donar cap xifra

d’estalvi, ni molt manco, i tampoc motius que justifiquessin

aquesta mesura perquè la mateixa suposés una millora de

l’atenció als ciutadans. Vostè ho ha dit també, el motiu pel qual

el Govern anterior va reduir l’horari d’atenció els capvespres,

era una qüestió de sostenibilitat i ha afegit que “temporal”, amb

la qual cosa vull pensar que tenien la intenció de retornar a

aquest horari. Ara ho hem retornat, tenim un millor pressupost,

un millor finançament, quin problema hi ha d’haver?

I què van aconseguir amb aquestes retallades? La resposta

és simple, també la consellera li ho ha dit, incrementar

l’assistència en el servei d’urgències tant hospitalàries, com en
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els PAC, com els SUAP i perjudicar aquells malalts, per

exemple malalts crònics que per motius laborals o d’altres, no

podien assistir al metge en hora de matí i van descuidar el

control de la seva malaltia, un diabètic, un hipertens, o altre

tipus de malalties que a priori si es controlen no donen cap

tipus de problema, però si s’assisteix per una complicació

d’aquesta malaltia a urgències, el risc del pacient s’incrementa

i el cost per a la seva atenció també s’incrementa.

Quines millores ens ha duit aquesta mesura d’obrir els

centres de salut l’horabaixa i que aquesta diputada també ha

pogut comprovar? Perquè a mi també em sorprèn una mica el

que ens ha explicat la diputada del Grup Podem, perquè jo

també els inputs que he rebut de la ciutadania, en general són

molt positius quant a aquesta mesura; l’ampliació d’aquest

horari dels centres de salut de les cinc i mitja a les vuit del

capvespre, que augmenta aquesta accessibilitat del pacient al

seu metge de família, a la seva infermera, al seu pediatre en

horari de tarda, disminueix la pressió a urgències tant en els

punts d’atenció continuada com a les urgències hospitalàries.

El fet d’ampliar l’horari millora també les llistes d’espera

d’atenció primària en oferir més possibilitat d’atendre més

persones durant una jornada. Millora l’atenció a la població

activa que té dificultats d’acudir en horari laboral al seu centre

de salut. Es pot utilitzar millor el centre de salut, alguns dels

quals tenen problemes de lloc, fins i tot de compartir consultes

amb desdoblament, i fent atenció els capvespres també

millorem aquest aspecte. També permet augmentar l’educació

per l’oferta de la salut, també ho ha explicat així la consellera,

que durant aquests darrers tres anys havien disminuït de forma

molt considerable i havia quedat reduïda a casos simbòlics.

També es permet aquesta relació amb la comunitat i amb tots

els agents socials. Es poden realitzar més proves de diagnòstic

que l’usuari pot realitzar-se, com ecografies, o altres tipus de

proves que es fan directament als centres de salut. Els

professionals també disposen de més temps per atendre els

pacients i també millora tot açò la interacció amb la resta de

professionals com llevadores, fisios, dentistes, higienistes,

centre d’atenció a drogues, etcètera.

Per tant, aquesta ampliació és positiva, la mirem com la

mirem. Que potser es pot millorar, que potser s’han d’ajustar

algunes coses, doncs potser sí, i açò ha de ser encara una

motivació per seguir endavant amb aquest tipus de polítiques.

La sanitat és un dret i un servei públic i és per tant un dret dels

ciutadans i aquesta la premissa bàsica i el punt de partida que

sempre hem de tenir a l’hora de desenvolupar les accions i les

polítiques que es duguin a terme.

Per tot açò tenim damunt la taula la diferència entre el

projecte que té l’actual Govern, en aquest cas la Conselleria de

Salut i el projecte i el que va aplicar durant els seus anys de

govern el Partit Popular. I afegir a açò també que òbviament

nosaltres, i tornam al principi, no hem enganat ningú, venia en

els programes electorals dels grups que donen suport al Govern

i era als acords pel canvi, als acords de governabilitat. En

canvi, pens que..., ho he mirat i no ho he trobat, en el programa

electoral del Partit Popular no deien res relatiu a què tancarien

els centres de salut els capvespres i, en canvi, ho fan fer. No

deien res de l’establiment de copagaments, ho fan fer, el

copagament relatiu al pagament de la targeta sanitària. La

retirada de la targeta sanitària a segons quins ciutadans també

ho van fer. La retallada de drets, ni una paraula, açò no venia

en el seu programa electoral i ho van fer. L’obertura dels

horabaixes sí venia en el programa electoral del Govern i així

ho fa.

Però, és clar, si entenem com entén el Partit Popular la

sanitat amb lògiques de mercat i que els era igual restringir

l’accés i deixar gent fora, amb decrets vergonyosos com el

16/2012, entenem les polítiques que es van dur l’anterior

legislatura. Per al Grup Parlamentari Socialista la sanitat

pública és un dret irrenunciable de la ciutadania i per açò hem

recuperat el dret a la sanitat universal, per açò s’eliminen els

copagaments com el de la targeta sanitària i per açò es facilita

l’accés dels ciutadans als seus metges de família, infermeres i

pediatres. El que el Partit Popular ha demostrat en temes de

política sanitària durant aquests darrers anys és una absoluta

improvisació, allò seu sí que era improvisació, tancar els

centres de salut per estalviar, quan el que ha significat ha estat

exactament el contrari, s’ha pujat automàticament l’atenció a

urgències, amb el cost afegit que açò inevitablement té.

I ja per acabar i en qualsevol cas, en el segon torn ja hi

incidiríem, però les millores incorporades, els recursos humans,

econòmics i materials que sí hi són, s’han transformat en 35

professionals més a atenció primària, més pressupost per a

enguany, que ha estat el més alt de la història, un segon

dispositiu d’intervenció ràpida, eliminar copagaments de

targeta sanitària i com ha dit la consellera, una xifra que

realment a mi m’ha deixat aturada, 175.000 visites en dos

mesos demostren clarament que no hi hagut ni improvisació, ni

falta de planificació, ni manca de personal, ni recursos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon ara contestar la

consellera de Salut Sra. Patricia Gómez per un temps ilAlimitat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair les seves

aportacions. Jo agraesc la crítica constructiva i a més puc dir

perquè estic segura, que mai no mentiré, mai; és a dir, puc

donar unes dades, puc donar unes xifres, de vegades les

tendrem, de vegades no les tendrem, però no mentiré mai. I per

tant, agraesc moltíssim quan es fa una crítica constructiva, com

s’ha fet, per exemple, des de Podemos, si es pot millorar un

servei o si podem detectar el meu equip o jo mateixa que hi ha

mancances, o podem realment millorar, aquesta crítica

constructiva serà sempre benvinguda.

Començaré crec intentant contestar des del final. Aquesta

Comissió de Salut va votar fa uns mesos a favor de l’ampliació

dels horaris en els centres de salut els horabaixes. És cert el que

deia la diputada Camps, el programa electoral del Partit

Popular, que sí feia referència per exemple a les llistes

d’espera, deia que les rebaixaria perquè invertirien, ho deia en

castellà, “sea cual sea la situación económica de esta

comunidad autónoma”. S’ha fet exactament tot el contrari, i
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això és prou preocupant, és un missatge que no agrada a la

ciutadania, i així també ho ha demostrat.

La Sra. Diputada Tur comentava que, bé, necessitam un

marge de confiança, i jo crec que el tenim dels ciutadans, el

tenim dels professionals, i jo també esper molt sincerament

tenir-lo de tots els grups polítics, perquè és molt important. Tot

i que és vera que darrerament no se’n parla, jo crec que s’ha

deixat com a pràcticament impossible un pacte per la sanitat, i

tant de bo aquest fos el fòrum on poguéssim arribar durant

aquesta legislatura a aquest pacte.

Comentaven de llits als passadissos. Els he de dir que les

primeres informacions que varen sortir, on hi havia una foto

enorme a un mitjà de comunicació, que posava que era un

passadís de l’Hospital Son Espases, era una àrea d’observació

de l’hospital, no era un passadís, i aquestes informacions, que

tal vegada no estan suficientment contrastades o no sé com dir-

ho, confonen molt la població i donen també missatges

alarmistes que no ens condueixen a res, més que a una pèrdua

o a una manca de confiança que no interessa. A alguns potser

sí que els interessa. 

Hem insistit tots en el fet que són mesures polítiques perquè

entenem -jo veig i estic molt contenta que tots els grups

entenguin- que la política és prendre decisions i prendre

mesures per als ciutadans, i com més ens preocupen les

persones més polítiques socials feim i més les afavorim, i

aquesta és l’aposta d’aquest govern i així ho estam demostrant

i així ho estam fent. Ens poden dir el contrari. Mentir no té

sentit, perquè els mateixos ciutadans se n’adonen, per tant

genera encara més desconfiança, però, en fi, és igual. A poc a

poc, deia la Sra. Diputada Sureda, d’El Pi, és cert, hi havia una

desconfiança inicial, i hi era, existia, ja veuen que jo ho

reconec, reconec que existia desconfiança, perquè no se

substituïa, se substituïa un 27% només de baixes. Llavors,

evidentment, quan passen professionals al torn d’horabaixa els

coordinadors estaven preocupats; si no se substituïa podia

generar problemes. Tot i així, i ara passaré a un altre comentari

que han fet, el dia 4 de gener la demora per tenir una cita del

metge de família, la mitjança -pensam que qualcú pot tardar un

poc més- la mitjança estava en 3,2 dies per al metge de família,

2,4 per al pediatre i 3,1 per als infermers infermeres. Per tant

podem utilitzar els mitjans, i els partits, i les xarxes socials per

crear alarma social, però en temes de salut, que són tan

sensibles, mai no ho entendré.

Sra. Seijas, sí que hem escoltat els professionals per intentar

gestionar millor. És cert que, com pertot, la gestió és

complicada; tenim millors gestors a uns centres que a uns

altres, i més dificultats, també dificultats estructurals, no s’ha

invertit en estructures, en infraestructures, per exemple en

centres de salut, ni un sol euro durant quatre anys en aquesta

comunitat autònoma; molts del centres de salut tenen grans

mancances, també, fins i tot reformes, goteres, reparacions que

són relativament senzilles, i perdre, per exemple, a Mallorca la

Gerència d’Atenció Primària ha suposat que es prioritza cap als

hospitals. A mi els hospitals em preocupen, evidentment em

preocupen, però sempre ha estat desproporcionada la inversió

en hospitals respecte de l’Atenció Primària, i l’evidència diu,

l’evidència científica, no ho dic jo, que tot el que es pugui

invertir en atenció primària suposarà un estalvi, millorarà la

sostenibilitat. Per tant no són mesures improvisades, no

pensades i no avaluades, sinó més bé tot el contrari.

Tenim, Sra. Busquets, qualque dificultat de coordinació,

probablement sí, però en aquests moments en les unitats

bàsiques és possible; en els centres de salut l’altre dia em deien

el contrari; als centres de salut grans el migdia s’ajunten tots,

però abans hi eren tots els matí; jo els vaig dir: “Si feis

domicilis ja no vos trobareu al centre de salut i serà, per

exemple, una bona proposta quasi segur”, no? 

Els centres de salut estan oberts... nosaltres el que avaluam

sempre... això ens passa en aquests moments, tots els

ajuntaments o molts d’ells demanen ambulàncies, demanen

obrir, demanen més professionals, és a dir, hi ha criteris de

gestió que ens orienten, orienten també per dispersió

geogràfica, que ja no és el mateix, a Formentera hi ha d’haver

unes estructures determinades, té una doble, triple insularitat,

per tant no es pot avaluar de la mateixa manera que un centre

de salut de Palma, però tot això s’està fent. I s’està fent perquè

ens preocupa la sostenibilitat, també, i s’està fent una mesura

que no s’havia fet i que s’havia abandonat durant quatre anys

per primera vegada, i en aquesta comunitat autònoma -jo ho dic

permanentment- ha governat el Partit Popular quatre anys sí,

quatre anys no, i ha governat l’esquerra quatre anys sí, quatre

anys no, durant bastant de temps. Ja dic, jo els desgavells

viscuts aquests darrers quatre anys no s’havien viscut mai, i jo

he pogut gestionar i he pogut fer feina amb equips en altres

moments i la veritat és que mai no havíem vist prendre

decisions de la manera com s’han pres a Salut. I hem perdut,

per exemple, tots els sistemes d’informació. Tant preocupa la

sostenibilitat al Partit Popular que no han estat avaluant res

durant quatre anys. 

És molt fort, és molt fort, però a més és un engany a la

ciutadania i és un engany a la població, i no es pot anar amb la

bandera de la sostenibilitat com si fossin els millors gestors, un

partit i un equip que no han avaluat res durant quatre anys. Per

tant una de les primeres mesures que hem hagut de prendre, que

a més costa bastants de doblers, és restaurar els sistemes

d’informació, fer contractes de gestió. Aquest equip que

m’acompanya, i molts més, des del mes d’agost estan intentant

refer els sistemes d’informació i estan elaborant contractes de

gestió amb cada una de les gerències. Volia dur..., el tenia

damunt la taula i se m’ha oblidat, però el dimarts el duré al

Parlament perquè si el volen consultar el vegin, perquè em sent

tan orgullosa de la feina feta en tan poc temps, en tan poc

temps, cada una de les gerències hospitalàries i d’Atenció

Primària té un contracte de gestió, amb un pressupost que es

comprometen a complir i a més ho signen, i que té molts

d’objectius assistencials, cercant resultats en salut, amb molts

d’indicadors. Això durant quatre anys no s’ha fet.

Per tant me molesta. Ja veu que normalment no m’enfad,

però en aquest cas sí que m’enfad, m’enfad quan veig que no hi

ha hagut cap interès, cap interès a fer les coses d’una manera

correcta, el que s’entén una gestió correcta i eficient.

Em deia..., ara ja entram un poc en els comentaris que han

anat fent. S’estava contractant un 27% a Atenció Primària; per

això la desconfiança d’alguns coordinadors, perquè sabien que

amb una contractació del 27% no es podia donar una bona
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assistència i, clar, nosaltres els dèiem “no vos preocupeu, que

substituirem més”, però encara no tenien opció de veure-ho, per

tant..., bé, tal vegada qualcú no s’ho creia, però al final la

realitat quina és, Sr. Serra?; la realitat és que des de dia 20 de

desembre no s’ha sentit res. També és bastant paradoxal i

paradigmàtic, des del dia 20 de desembre no hi ha ni una sola

queixa en aquest sentit, o almanco a mi no m’ha arribat.

La salut mental. Feim una aposta ferma per la salut mental,

i ampliam els recursos de salut mental. Tenim el pressupost que

tenim, però hem explicat -ho vàrem fer a la compareixença de

pressuposts- a què destinaríem, cosa que tampoc no es feia

abans, es parlava en general; cada partida pressupostària que

hem augmentat hem explicat a què la destinarem, i saben que

en salut mental hem dit que feim també una inversió, així com

la feim en atenció a la cronicitat i en atenció primària, i això no

vol dir..., els hospitals continuen funcionant i continuam

invertint, i tots també tenen un increment de pressupost.

Per sort la població ens demostra confiança, els

professionals també. Ens coneixen, fa molts d’anys, a més, que

gestionam, per tant ens coneixen. Als nostres equips també els

coneixen i veuen com estam fent feina i com ho intentam fer,

amb les portes obertes a millorar, això sí, crítica constructiva

sempre. Sempre hi ha dies que no es poden cobrir. Si crida un

professional a les vuit del matí, idò tal vegada aquell dia aquell

centre, primer, pot ser que no necessiti substitució, que ha

passat també, també hem tengut coordinadors que no estaven

a favor de la mesura que abans, tal vegada, haguessin passat

gestionant amb els recursos que tenien, no és el mateix que hi

hagi quinze infermeres a un centre de salut i en falti una que

tengui trenta pacients citats, perquè es poden repartir aquests

trenta entre els altres catorze, no és el mateix això, que una

unitat bàsica on hi ha dos metges que sí o sí s’ha de substituir

l’altre. Tot i que no es feia tampoc abans.

Quin estalvi ha suposat? El conseller Sansaloni tampoc no

ho va dir, a mi no m’agrada personalitzar i ho saben, a més,

però quin estalvi va suposar, quin estalvi ha suposat tancar els

centres de salut els horabaixes? Quin estalvi ha suposat deixar

els immigrants fora del sistema sanitari? Quin estalvi ha

suposat? És una agressió total a la sanitat pública, però que a

més ha suposat un cost afegit, és que hem acabat l’any amb un

dèficit considerable a salut i el seu director general en el mes de

juliol deixava un document on demanava a Hisenda un SOS de

150 milions perquè no podia acabar l’any, per exemple, i ho

deien ells, no nosaltres.

Els sindicats, els sindicats evidentment fan el seu paper, i és

el que han de fer, però quan es varen tancar els centres de salut

els record que es va crear una plataforma de suport a l’atenció

primària on hi havia tots els sindicats, colAlegis professionals i

associacions que tenen a veure amb la medicina familiar i

comunitària i amb la infermeria familiar i comunitària.

Aquestes associacions varen crear una plataforma demanant

que no es tancassin els centres de salut els horabaixes, després

varen fer el contrari, quan els vàrem reobrir, idò, en lloc d’estar

inicialment contents... jo crec que és que desconfiaven, perquè

la política que es duia en aquell moment ells no ho veien clar.

En aquests moments crec que tothom ho veu prou clar, i ja li

dic, qualsevol millora que puguem fer la farem.

La política és això, és prendre decisions, fer-ho de la millor

forma possible i evidentment intentar resoldre els problemes

que van sorgint. A mi em fa gràcia quan em parlen de... les

comunitats amb més problemes econòmics són comunitats que

estaven governades pel PP, Madrid, València. Ara no carregam

amb els febles, o sigui, la targeta sanitària és gratuïta, però ja

els ho he dit, no sé si el fet de poder tocar la realitat quan un fa

feina assistencial i es troba famílies que no poden pagar 10

euros, idò, si han de pagar imposts els que més tenen, idò,

aquest és el nostre programa i la nostra visió del model social.

Els programes de prevenció s’havien perdut, havien

disminuït un 90% i això és constatable, un 90%, no es feia

perquè no es podia fer en torn de matí. Ja li dic, o sigui,

nosaltres continuarem escoltant tothom, als polítics, als

ciutadans i als professionals, però amb la mirada posada en les

persones que són el nostre objectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Diputat Vicent Serra, per cinc

minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, sembla que aquesta mesura causa

suport dins els grups que estan donant suport precisament al

Govern i aquesta és una mesura que s’havia posat en marxa

també a comunitats que eren governades per partits d’esquerra,

s’ha posat en marxa a bandes on hi havia problemes econòmics

greus, per tant, la quantificació d’aquest tipus de mesura i si ha

estat efectiva o no, idò bé, s’haurà de mirar entre tots a veure

si és efectiva o no, però ha estat posada en marxa a comunitats

com, per exemple, l’andalusa o, per exemple, la Generalitat de

Catalunya també va fer tancaments de centres de salut, fins i tot

hi havia únicament un 25% de centres de salut oberts a certes

capitals d’Andalusia, quan hi havia un moment de situació

econòmica complicada. Mesures que no només eren tancaments

de centres de salut parcialment els horabaixes o fins i tot

tancar-los, com ha dit algun dels portaveus que m’han precedit

en l’ús de la paraula.

Tot això eren mesures per intentar controlar un desgavell,

Sra. Consellera, sí un desgavell, un desgavell econòmic que ens

vàrem trobar, i he dit que no vull entrar en el debat perquè no

vull ramificar, és aquesta compareixença i tenc únicament cinc

minuts, però realment hi havia un desgavell econòmic i vostès

ho eludeixen completament, i calia aplicar una sèrie de mesures

per intentar que la situació econòmica no fes encara molt més

precària l’assistència dels pilars fonamentals dels serveis

socials en aquest estat, i que la sanitat és un d’ells, entre ells els

contractes precaris que també es feien, com he dit aquí, he dit

abans, també es feien a altres comunitats autònomes que venien

a ajustar els sous que es tenien amb el temps que es podien

oferir als professionals i que moltes vegades va determinar que

inclús, vostè ho ha dit a l’inrevés, però a mi m’ho han explicat

de l’altra manera, es veu que en política podem veure les coses

de moltes maneres, però hi hagut professionals de Balears que

s’han anat fora i quan han anat fora els han ofert també uns
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contractes que eren en base a la proporció de sous que hi havia,

que no era el cent per cent de l’horari laboral, i que han hagut

de tornar perquè a més allà s’havien de pagar l’estada i havien

de pagar altres coses.

Per tant, hi ha hagut una situació econòmica molt

complicada i que no podem defugir. Tot això s’ha de posar

damunt la taula perquè únicament es varen aplicar mesures

temporals per revertir aquella situació. Però el que m’ha

sorprès més de tot això és que no hi ha hagut cap grup polític

que no hi ves algun defecte a l’obertura de salut els horabaixes

o l’ampliació d’horari de salut els horabaixes. Tots han

manifestat que hi havia hagut algun problema, més o menys

importants. 

Per què destac això? Idò, perquè la decisió política, Sra.

Consellera, no ve donada pel fet que es decideixi ampliar

l’horari dels centres de salut, no ve donat per això, ve donat

perquè la decisió política s’ha fet dient que s’ampliïn els

horaris dels centres de salut de forma precipitada, de forma

precipitada, perquè si vostès haguessin atès el que deien els

sindicats, el que deien els seus coordinadors, d’intentar no

passar aquest obertura o aquesta ampliació d’horaris dels

centres de salut un temps on hi ha multitud de substitucions,

perquè hi havia el Nadal per enmig, possiblement ara no

parlaríem d’aquesta manca d’atenció personal, de manca

d’atenció a les persones que sens dubte ha existit, però encara

que hi hagués una persona desatesa, Sra. Conseller, hem de

mirar de millorar les coses.

Jo, francament, crec que s’ha de reconèixer, és a dir, és

evident que som aquí per fer política, uns més constructiva que

uns altres, però ha de reconèixer també per part seva que vostè

ha produït mancances en l’assistència als centres de salut. I

això és fer-ho bé? És a dir, és que no he sentit de vostè cap

crítica, cap autocrítica de dir, bé, per ventura hem d’arreglar

això, això i això. I no em puc creure que el seu nivell de

satisfacció respecte d’aquesta mesura d’ampliació dels horaris

tengui... no sigui objecte ni d’una mínima crítica, crítiques que

persistien en gener, Sra. Conseller, en gener persistien les

crítiques de retards a atencions dels metges de família de més

de vuit dies. 

Hem de reconèixer tots que qualsevol gestió és millorable,

però aquesta ampliació d’horari no s’ha fet bé, Sra. Consellera,

i la primera passa perquè no torni passar una cosa semblant és

que reconegui els errors que ha comès, és difícil compaginar

una decisió política com la que li han intentat o li han forçat a

vostè a fer amb una bona gestió. Si a vostè, estic segur que si

a vostè li haguessin deixat dos mesos per a aquesta instrucció

política, per aquesta decisió política, posar-la de forma

organitzada, idò, tal vegada tots haguéssim estat d’acord, tal

vegada tots hi haguéssim estat d’acord, però és difícil dur

endavant actuacions que no comptin amb els professionals als

quals van dirigides tampoc.

Tot això és el que ha fet vostè, una decisió política mal

gestionada que ha implicat retallades, falta de transparència

denunciada pels mateixos sindicats, és a dir, falta de

participació, per tant, falta de participació, retallades, opacitat,

justament el contrari del que presumeixen i que després no fan.

A més, l’eliminació de tota mesura de sostenibilitat a la

conselleria, però com he dit en un principi repercutida a nivell

general, però que no li compensarà a vostè tota sola, aquests

impostos que s’han posat en l’àmbit general per eliminar

aquestes mesures de sostenibilitat del que tan bé presumeixen,

idò, crec que a l’hora de repartir, crec que serà... una

conselleria que haurà de batallar-ho molt perquè té, tendrà molt

de dèficit, com és normal en un servei que és absolutament

deficitari econòmicament.

Per tant, pens que els serveis s’han donat amb menys

personal del que tocava per precipitació o per aplicació d’una

retallada directament, a Menorca s’han produït retallades -a

Menorca s’han produït retallades- i en les peonades que s’han

denunciat avui s’han produït retallades, no s’ha fet cap menció

a això, no és l’objecte d’aquesta compareixença, però ja que

parlam de sostenibilitats i parlam de recursos, que no arriben al

cent per cent del que pot ser que faci falta, idò hi ha una

evidència patent que vostès saben que el seu pressupost serà

insuficient, han començat a retallar, han començat a retallar en

molts de conceptes, ja parlarem d’altres que anirem introduint

en temes que durem a aquest parlament, però avui n’he citat

dos i n’hi ha diversos més, i això darrer, com dic, les retallades

a les peonades que vostè començat a fer, està clar, i les seguirà

fent per dur endavant un pressupost insuficient, com vàrem fer

constar ja al debat de pressupostos.

Crec que el que hem d’intentar, efectivament entre tots, és

gestionar el millor que puguem, però reconèixer que hi ha

hagut denúncies, que hi ha hagut situacions en les que hi ha

hagut mancances d’assistència a les persones també crec que ho

hem de saber reconèixer.

Gràcies, Sr. President i gràcies, Sra. Consellera, per aquesta

compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Montse Seijas per

cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, darle las gracias

también por su receptividad y por escucharnos, no quiero que

quede el poso de que no estamos de acuerdo con que se abran

los centros de salud por la tarde, creo que sí que es necesario

acercarlo a la ciudadanía, todo lo que se pueda..., en ese tema

estamos de acuerdo. Lo que sí nos gustaría és que se mirara la

rentabilidad y la efectividad también de los medios que se están

poniendo para abrir y realmente... pues que a lo mejor sí... a lo

mejor no es necesario en alguno puntualmente y se pueden

ahorrar recursos, simplemente es en ese sentido, si es necesario

sí, pero con los recursos adecuados y no que estén facultativos

y personal sin trabajo porque no hay nadie, no hay nadie a

quien atender y a lo mejor faltos de estos recursos en otros

ámbitos. 

Simplemente es este apunte y por supuesto que queremos

dar un margen no de tres meses, de seis, nueve, ver como va el
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proyecto y después hacer las aportaciones que sean necesarias

para todo lo que se pueda mejorar. 

Nada más. Gracias por todo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Correspon al Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, l’Hble. Diputada Bel Busquets, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

MÉS per Mallorca, però... sempre hi ha embulls aquí, som

cosins germans. També volia recordar, ho hem consultat perquè

hi ha hagut un moment que havíem perdut un poc el referent,

ho hem consultat, que..., exacte, que aquest acord era adscrit a

acords pel canvi, que així ho signàrem els grups polítics que

donam suport al Govern i que acomplir els acords és fer

política i per això ens han votat els ciutadans, fer política és

gestionar els recursos que paguen els ciutadans per tenir uns

bons serveis públics i cadascú ho fa segons la seva òptica

política, per això hi ha uns canvis de govern i es passen uns

comptes electorals que marquen uns programes i després s’han

de dur a terme unes polítiques.

Tenc la sensació que el Partit Popular ha perdut centralitat,

entre cometes, que volia manifestar abans de les eleccions. Ara

ha passat aquella comtessa i han agafat una altra vegada aquella

espiral agressiva, ahir ja vàrem veure’n una bona mostra en el

ple del Parlament i ara una altra vegada i duen com a un estat

nerviós i... i que no sé si és producte de la seva situació, que

tenen dins el partit, que no tenen ni lideratge ni projecte ni

saben on han d’anar, i ha tornat sortir aquest llop que estava

amagat en pell de xot perquè és que veig com a un... aquest

moment apocalíptic de què ja he parlat i continuam en la línia.

Ja sorprèn que avaluem un canvi en dos mesos, després de

dos mesos, això no és gestió ni eficiència ni és res, això és un

brindis al sol. Massa bé que la conselleria hagi volgut.., perquè

volem transparència i la titllen d’opaca i de falta de

participació, en mallorquí es diu l’ase va dir al porc orellut,

perquè aquell que no... el geperut no es veu el seu gep.

Per favor, deixem..., d’aquests dos mesos d’aplicació un ha

estat el mes de Nadal, un sencer gairebé, perquè sabem que el

desembre entre que començam entre el pont i el Nadal i

nosaltres que tenim festes fins a Sant Sebastià a Ciutat, avaluem

aquest canvi en sis mesos, hem matisat alguna cosa que tal

vegada, m’imagín que hi haurà uns sistemes de gestió i que es

vigilaran i que s’avaluaran com funcionen, deixem aquest...

aquest canvi, revisar aquest canvi de l’obertura dels centres

almanco sis mesos, sis mesos almenys, jo diria fins i tot un any,

per ser ben eficients i després veurem si és un sistema

apocalíptic o no ho ha estat. Del sistema de l’any 2012 no hem

rebut cap tipus d’avaluació, amb totes les retallades de l’any

2012, s’han fet uns càlculs i s’han mirat.

Vegem... gràcies per aquesta revisió en dos mesos, facem-

ne una primera als sis mesos, una altra a l’any i revisem què és

el que funciona, què no i millorem el servei que al final és allò

que volen els ciutadans. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Ahora tiene la palabra por un tiempo de

cinco minutos la Hble. Sra. María Antonia Sureda del Grup

parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. De manera molt breu, només vull

reiterar la nostra conformitat que s’obrissin els centres els

capvespres. Nosaltres ens hem centrat en la compareixença que

era objecte de... de la consellera ser aquí present. Evidentment,

s’han de rectificar totes les errades que hi ha hagut i s’ha de

mirar de quina manera es pot fer una gestió més eficient i eficaç

en el tema de salut i crec que entre els tècnics és la feina que

ara els pertoca, però sí que era important que s’iniciàs aquesta

passa per a la societat, perquè a més ho necessitava i ho

demanava.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grup Parlamentari MÉS per

Menorca tiene la palabra la Hble. Diputada Patricia Font, por

un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies. Vull reiterar també l’agraïment i vull donar

la raó al Sr. Serra en una cosa: l’autocrítica, té tota la raó,

l’autocrítica, l’hem de fer tots, absolutament tots, potser que si

la féssim no caldria tornar a fer segons quins debats, no caldria

refer i desfer i tornar refer certes coses, perquè jo encara estic

esperant una resposta respecte de quin estalvi va produir

realment el Reial Decret 16/2012.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grup Parlamentari Mixt tiene la

palabra la Hble. Diputada Sra. Silvia Tur, por un tiempo de

cinco minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Senzillament vull dir que em reiter en

les meves paraules anteriors, però bàsicament els demanaria

que persisteixin en la feina de revisar aquells aspectes que es

puguin millorar i que siguin objecte de modificació, estic

segura que ja ho fan, per tant, senzillament demanar-los que

estiguin atents a aquelles accions que permetin millorar aquest

servei en horari de tarda, però en tot cas, és un deure que crec

que vostès com a govern i vostè com a consellera tenien per

donar compliment a un programa que al cap i a la fi és el

compromís que ens obliga a fer les accions que aquí debatem.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grup Parlamentario Socialista tiene

la palabra la Hble. Diputada María José Camps, por un tiempo

de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, presidenta. Està clar que tot és millorable,

no?, ara tenim un iphone 6s, quan teníem l’iphone 3 érem

feliços i bé, si no fos tot millorable idò no arribaríem aquí per

la qual cosa crec que ara hem d’estar ben satisfets de la situació

que tenim d’obertura dels centres de salut al capvespre

perquè... òbviament tot és millorable i tot es desitjable que

millori, però tot té el seu temps i té les seves mesures.

I bé, m’havia apuntat també l’expressió que ha emprat la

portaveu de MÉS per Menorca de l’autocrítica i en això sí que

coincidim..., podem coincidir tots crec aquí, no?, autocrítica i

esforços que ens hem d’aplicar tots, però tots, vol dir tots, és a

dir, no només ara mateix qui governa i qui dóna suport al

Govern, sinó també qui està a l’oposició i esforços la consellera

en farà, el Govern en farà, els diputats ens esforçarem molt,

però els diputats del Partit Popular també s’haurien d’esforçar

en aquest sentit, de ser una mica més positius i reconèixer les

coses bones per a la ciutadania, perquè al final feim feina

perquè els ciutadans visquin millor.

I el portaveu del Partit Popular expressa voluntats molt

negatives i a mi em sap greu sentir aquest tipus de voluntats,

ens diu que es retalla, que hem de reconèixer mancances i

sembla que desitjaria que tot anés molt malament a aquest

Govern. I bé, aquest Govern potencia i aposta per transformar

i reformar l’atenció primària perquè és un dret, perquè és un

pilar fonamental del nostre sistema sanitari i perquè ha resolt

fins a un 90% dels problemes de salut de les persones. I per

tant, bé, aquestes retallades que suposadament fa el Govern,

que nosaltres no som capaços de detectar, però que el Sr. Serra

sí les detecta, per a nosaltres aquestes retallades s’han traduït

amb 35 professionals més a atenció primària, més pressupost

per a enguany com mai havia tingut aquesta comunitat, amb un

segon dispositiu d’intervenció ràpida i aquesta avaluació, com

ha dit la Sra. Busquets, en dos mesos està molt bé i la valoració

de les retallades s’haurà de fer a final d’any quan avaluem el

pressupost, com l’han executat. En aquest sentit crec que hem

de ser rigorosos amb les coses que deim.

I simplement acabar dient que tot té dos vessants, tota

moneda té dues cares, podem parlar de costos i horaris, com fa

el Partit Popular, o podem parlar de persones i drets. I dins

d’aquests conceptes tot ha quedat englobat dins la sostenibilitat.

I entenem que és una mesura bona i no és que s’hagi fet bé,

entenem que s’ha fet molt bé, perquè s’ha fet amb una

diligència i amb una rapidesa extraordinària i el balanç només

passats 2 mesos és absolutament positiu. Clar, tancar els centres

de salut els horabaixes és una clara imatge que deixa sense

dubtes quina és la importància que donà el Partit Popular a

l’àmbit assistencial quan governava i seguir instalAlats en aquest

discurs i negar que és una mesura bona aquesta obertura dels

centres de salut els horabaixes per a la ciutadania, feta dins

aquesta sostenibilitat que s’ha cansat d’explicar la consellera,

confirma que el Partit Popular no creu en la sanitat pública, o

almanco no creu en aquella sanitat pública que nosaltres, o des

del Grup Parlamentari Socialista entén que hauria de ser i és no

perdre com a centre i no perdre com a referent les persones.

Res més. Moltes gràcies per les seves explicacions

consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y para cerrar esta comparecencia tiene la

palabra la consellera de Salud la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Gómez i

Picard):

Gracias, Sra. Presidenta. Jo estic d’acord en què s’han de

prendre mesures econòmiques de sostenibilitat i que el decret

pretenia això. Ara també no sé qui va pensar aquestes mesures

perquè estam cansats de veure-ho els que hem estudiat un poc,

que les mesures econòmiques, o sigui les mesures que poden

enfortir el sistema sanitari públic dins un marc de sostenibilitat,

bàsicament són el model d’atenció a la cronicitat, és a dir,

invertir molt més en canviar el model d’atenció que no sigui en

els hospitals d’aguts, sinó dedicar al 5% de la població de la

piràmide, de les persones pluripatològiques gasten un 80% dels

recursos. Idò aquest 5% és el que hem de tenir més controlat,

per exemple no li tenim. També passa per potenciar l’atenció

primària i fomentar programes de promoció i prevenció de la

salut. Això són mesures clarament d’estalvi econòmic. 

Per tant, jo és que no puc entendre com el Partit Popular fa

el contrari si el que vol és estalviar, és que no ho entenc, no ho

entenc ni ho entendré mai. Perquè és cert, es prenen unes

mesures, però quines mesures es prenen, o sigui hem de ser

seriosos, hem d’avaluar, hem de tenir molt clar quin és el camí

i com podem fer un sistema sanitari sostenible i posar aquelles

mesures que realment serveixin. Deixar els immigrants sense

cobertura és totalment contrari d’allò que recomanen totes les

organitzacions europees, l’Organització Mundial de la Salut,

però ja econòmicament, perquè aquesta gent emmalalteix, es

cronifica, no es cuida i acaba a un hospital d’aguts, intervingut

d’una intervenció urgent, per exemple i és molt més costós

econòmicament. Per tant, política sí, mesures totes les

possibles, però sempre amb una gestió basada en l’evidència.

Per cert, que l’aposta per l’atenció primària no figurava en

els seus programes, ni en el seu Pla de feina. Hem revisat, per

cert encara està penjat, el Pla estratègic, no sé exactament com

es deia, del Servei de Salut i no fa una sola menció a l’atenció

primària, més que per dir que s’ha de coordinar amb l’hospital.

Això és tota la menció que fa de l’atenció primària el Pla

estratègic que varen fer, o les directrius que varen donar. 

Per tant, crec realment que no s’entén des del Partit Popular

que és el que fa l’atenció primària. L’atenció primària té

excelAlents professionals. En aquesta comunitat autònoma, a

més, moltíssim de prestigi davant les altres comunitats

autònomes, té grups de recerca de projectes competitius

finançats per agències d’avaluació que el que cerquen aquests

professionals que dediquen molt de temps de la seva vida, és

millorar la qualitat de vida de les persones. 
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Som pioners en programes d’avaluació de la qualitat, tot

aquest sistema d’indicadors d’avaluació que els explicava

abans que es fa des de fa 20 anys l’atenció primària a aquesta

comunitat autònoma i s’ha deixat de fer durant quatre anys.

Som pioners en la implantació de la recepta electrònica, per

exemple, que es va fer a totes les farmàcies, a tots els sectors,

en aquestes illes, la primera comunitat autònoma. Són

professionals que demostren molt d’interès en programes de

promoció de la salut, premiats a nivell nacional per entitats, per

programes com les rutes saludables, o la consulta jove. No es

tracta només d’obrir els centres de salut els horabaixes o

ampliar els seus horaris, és un pas més per enfortir aquesta

atenció primària en la qual nosaltres sí hi crèiem i crèiem que

hi hem d’invertir més i ho volem fer a més, de la mà dels

professionals.

Només a Cantàbria, crec, que jo tengui coneixement, només

a Cantàbria, comunitat del PP, es varen tancar els centres de

salut els horabaixes. A Andalusia durant l’estiu puntualment es

varen tancar uns centres de salut per manca de cobertura,

perquè no tenien substituts i va ser una mesura puntual a

Andalusia durant un temps, és una comunitat que conec prou

bé.

No podem parlar de precipitació perquè jo ja els ho vaig dir

el mes de juliol, obrirem els centres de salut els horabaixes. Per

tant, des del mes de juliol estàvem fent feina. Quan la gent

demana retardar la decisió el mes de gener, com deia la

diputada Busquets, el mes de gener, fins ara encara no hem

passat totes les festes, el febrer tenim carnaval, el març tenim

una setmana sencera de Dia de Balears. És a dir, cada mes era

un problema. Per tant, s’havia de posar una data.

Precipitació. Com podem parlar de precipitació si hem estat

6 mesos planificant aquesta obertura. I com es pot parlar de què

no hi ha hagut consens i no hi hagut diàleg, com es pot dir això

quan per exemple, l’equip d’atenció de la Gerència d’Atenció

Primària de Mallorca, per primera vegada, com a mínim des

que jo hi som, i ja fa molts d’anys, ha visitat centre per centre,

unitat bàsica per unitat bàsica, i m’acompanyen persones que

han estat gerents d’atenció primària i jo els he vist anar als

centres de salut, però per les unitats bàsiques a vegades no s’hi

arribava. I hem volgut visitar-les per veure exactament com

estan les instalAlacions, per conèixer de primera mà per part

dels professionals, quines eren les seves inquietuds i han estat

escoltant. Cosa que durant 4 anys no s’ha fet, no s’ha fet mai.

Han participat tots els centres, han participat totes les

unitats bàsiques. Hem recollit suggeriments i ara ens toca

caminar, però ens toca caminar un camí que ja estava fet, un

camí que..., evidentment destrossar es fa en un moment,

destrossar es fa en un moment, un bon dia es va dir es tanca es

baixen... i no es va demanar opinió a ningú, en contra dels

sindicats, de les organitzacions professionals, no va

comparèixer el conseller a petició dels grups que hi havia en

aquell moment a l’oposició, no hi va haver aquesta

compareixença. Però en canvi es va tancar i es va decidir tancar

d’una manera d’avui per demà, com sempre rodillo. Aquestes

són les polítiques que s’han aplicat en aquesta comunitat

autònoma. Per tant, allò que deman és que no ens comparin

perquè crec que demostram que fem les coses diferents.

Jo reconeixeré les errades, les reconeixeré, sempre que les

cometi o que me les facin veure i estant dient que pens que no

és una mesura equivocada, sinó parlin amb les 175.000

persones que han pogut anar a una cita dels professionals els

horabaixes i a veure què ens diuen els ciutadans. Per què no

demanam i veim tots què ens poden dir. Ara i ho he dit, hem de

millorar i millorarem amb això i amb moltíssimes altres coses.

Ja sé que no és motiu d’aquest debat, però a Menorca no

s’han produït retallades, allò que no podem donar són

informacions falses. Una retallada és treure un treballador al

carrer i que es quedi sense feina, això és una retallada. Una

retallada no és quan uns professionals a un centre veuen cinc

urgències per professional i a un altre en veuen trenta per

professional. Llavors s’han de redistribuir els recursos a una

àrea d’urgències allà on clarament es necessitava reforçar el

SUAP del centre de salut que en aquest moment s’ha reforçat.

Però aquest metge en concret que s’ha traslladat, s’ha traslladat,

per tant això no és un retall, això és una redistribució de

recursos que també ens demanen, eficiència. Idò aquesta és

l’eficiència en la gestió. I sempre mirant i pensant en una millor

atenció a les persones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y acabado el orden del día, volver

agradecer a la consellera y a todo su equipo su presencia para

comparecer en esta comisión.

Y levantamos la sesión.
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