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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començam la
sessió i, en primer lloc, demanaria si es produeix qualque
substitució.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sr. President, Santiago Tadeo substitueix Sandra
Fernández. 

Compareixença RGE núm. 8835/17, de la consellera de
Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal
que informi sobre l’assistència sanitària durant la
temporada d’estiu.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 8835/17, de la
consellera de Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre l’assistència sanitària durant la
temporada d’estiu. 

Assisteix la consellera de Salut, que ve acompanyada pel Sr.
Nacho García Pineda, director assistencial; de la Sra. Rosa
Duro Robles, sots-directora assistencial, i del Sr. Antoni
Cañellas Capellà, assessor tècnic de la conselleria.

La Sra. Consellera té la paraula per fer l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes. Un plaer
tornar a ser amb vostès per retre comptes de l’activitat que hi
ha hagut durant els mesos d’estiu. Entenc que l’amplitud de la
pregunta fa referència a la situació d’urgències. Si el Sr.
Diputat m’ho demana pel Servei de Pediatria tal vegada no
tengui dades, no, bé, sí, supòs que té a veure amb l’activitat
dels mesos d’estiu a les zones d’urgències, a urgències, en
general, de tots els dispositius. 

Vull dir que el primer que m’ha cridat, que ens ha cridat
l’atenció és l’afirmació d’una greu situació de saturació que han
patit els serveis sanitaris. Vull dir que no hi hagut aquesta
saturació, ni molt menys greu, i això no vol dir que no hi hagi
hagut feina, que n’hi ha haguda molta, i que qualque dia
aquesta quantitat de feina ha estat molt important. Els
professionals han treballat de valent, han treballat de valent, ara
sí que probablement tengui vostè qualque retall de qualque
diari o qualque diari per mostrar-me de dies d’intensa activitat
als serveis d’urgències, i ja li dic, jo sobretot el que no vull
negar és que a principi d’estiu hi va haver dies d’increment, uns
dies que es varen mantenir aproximadament cinc dies
d’altíssima activitat, per sobre del normal i de l’esperat, que
després s’ha normalitzat i hem continuat amb un estiu que
definiria de molta normalitat i, com dic, gràcies a l’esforç i a la
implicació dels professionals sanitaris.

Crec que qualque vegada en el Parlament he comentat que
he tengut l’oportunitat de fer feina a serveis d’urgència

hospitalària i a serveis d’urgència d’atenció primària, he fet
moltes guàrdies, i tots sabem, els que hem fet feina allà, que hi
ha dies que no sabem per què, de fet de vegades fins i tot
col·loquialment diem que hi ha una epidèmia de salut perquè
tal vegada un mes d’agost el vespres a un servei d’urgències no
ve ningú, i no ho entens, no?, i altres dies que pot venir molta
gent que si no està motivada per una causa concreta, que hi
hagi un accident o que hi hagi una epidèmia de grip o d’una
altra malaltia, idò, no sabem, no es pot explicar el motiu perquè
els motius són molt diversos i molt variats. És implícit a
l’activitat d’urgències no poder preveure, no saber quantes
persones acudiran cada dia. 

Tot i això crec que ens ha de servir a tots per no fer
demagògia ni pretendre fer acusacions i menys falses
acusacions, però sí que he de dir que la planificació és
fonamental i la planificació dels recursos molt més, i molt més
dins l’àmbit sanitari que és un servei de primera necessitat. No
hi ha una regla matemàtica per planificar i dir exactament
quants d’efectius són necessaris, però el que fem és calcular en
funció del càlcul de l’increment de la població dels anys
anteriors, calculam que aquest increment va augmentant al llarg
dels anys, per tant, ja calculam aquest increment de població,
i el nombre d’urgències dels anys anteriors, que també veiem
que la seva evolució al llarg dels anys es va incrementant un 2,
un 3, un 5%. Per tant, en funció d’aquests increments es fa una
planificació dels recursos.

Això pel que fa només als serveis d’urgències, perquè
després, com els diré si hi ha oportunitat o més endavant, altres
mesures que contribueixen, que no és una més la planificació
de les urgències sinó que hi ha mesures de calat molt important,
mesures estructurals que aquest govern té com a objectiu
canviar el model d’atenció sanitària, i m’ho han sentit dir
moltes vegades, per exemple, en l’atenció a la cronicitat
aconseguim ja que un gran nombre de pacients no -dins els
pacients crònics- no passi per les urgències. Per tant, això
també són factors que ens ajuden que a les urgències hi hagi
menys gent que hi vagi.

Quant a les xifres que tenim en mà una afirmació que sí és
claríssima i és que els resultats i les xifres, les dades que tenim
avui per avui de resultats en salut són molt millors que els de fa
dos anys i molt millors que els de fa un any, no ens hem de
comparar ni... -ho repetesc i a vegades no s’entén, jo no pretenc
parlar de si la gestió anterior és bona, és dolenta o com va ser,
a vegades, a vegades sí que no em queda més remei que fer
qualque afirmació-, però en aquest sentit en les comparacions
sobretot nosaltres hem de partir d’unes dades, unes dades de
partida i per saber si milloram o si empitjoram. De la mateixa
manera que seré sincera en qualque àrea o he estat i ho seguiré
sent que podem dir que hem empitjorat del 2017 amb relació al
2016 també dir que la majoria de dades de resultats en salut són
molt millors.

Per tant, els indicadors un a un és cert que pels motius que
siguin entre els anys 2012 sobretot diria i el 2015 la salut no ha
estat una prioritat en aquesta comunitat autònoma, i algunes de
les decisions varen propiciar, per exemple, el nombre
d’urgències, i posaré un exemple per després parlar de mesures
estructurals també. Un exemple, si tancam els centres de salut
els horabaixes o reduïm el seu horari d’atenció, les persones
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necessàriament quan tenen un problema de salut acudeixen a
urgències hospitalàries, que són molt més cares. I què va passar
el 2012 quan es varen tancar els centres de salut els
horabaixes? Que es varen incrementar les urgències un 40%,
s’han incrementat moltíssim, no?

Clar, això fa que també amb el volum de recursos que hi
havia en aquell moment, idò, és una mesura estructural
negativa, diríem, per dir-ho de qualque manera. És clar, el fet
de tenir una llista d’espera quirúrgica, una altra mesura
estructural que a vegades per veure com afecta, no com afecta
tota l’assistència sanitària, no només podem parlar d’una part,
em sap greu, però sempre quasi sempre que parlam de salut tot
és més complicat que probablement altres àrees o altres
conselleries o altres disciplines. Les llistes d’espera fan que una
persona que té pedres a la vesícula, per exemple, si l’hem
d’operar i tardam més de sis mesos a operar-la el risc que
tengui una complicació i que faci un quadre agut i hagi d’anar
a urgències i hagi de ser operada d’urgència idò és més elevat
que si mantenim unes llistes d’espera al dia. I tots sabem com
estaven les llistes d’espera el 2015. 

Per tant, tot això s’ha de pensar, sobretot quan parlam de
gestió, quan parlam de gestió sanitària, quan parlam de
planificació que aquesta conselleria, aquest equip i sobretot
diria, bé o per destacar, l’equip del servei de salut, el seu
director assistencial, els sots-directors la magnífica tasca que
fan de gestió quan la situació de partida no era precisament
bona. 

Després dir que, com sempre, per a nosaltres retre comptes
és entendre la democràcia com pensam que ha de ser i venim
fins i tot de manera voluntària les vegades que siguin
necessàries a comparèixer, a oferir les dades, les xifres i tot el
que... tota la informació que tenim a l’abast, que no sempre és
fàcil d’aconseguir, i això també els ho he dir, són
organitzacions molt complexes que un mateix indicador de tots
els centres sanitaris costa a vegades tenir aquesta dada. 

Per tant, per això jo sí que els demanaria rigor sobretot en
no fer acusacions que puguin generar alarma a la població o
malestar perquè al final el sistema sanitari públic serà un bé per
a tots si tots som capaços de mantenir-lo, ningú no es posa
medalles, ni molt manco, sinó que és un èxit social quan un
sistema sanitari públic és fort.

Entrant en dades concretes i per no allargar-me ara intentaré
d’una manera un poc ordenada oferir, a part d’aquestes mesures
estructurals, algunes mesures que he pogut comentar i en
comentaré unes altres... un poc dades més concretes.

A Atenció Primària la demora mitjana per obtenir una cita
per al metge de família, bé, per al metge i per a la infermera
supòs, ha estat de... per al metge de família ha estat de dos dies,
al voltant de dos dies, de vegades ha estat de 2,1; 2,2; 2,4 com
a molt durant els mesos d’estiu.

Això és una mitjana, fa poc una diputada en aquest
parlament em va dir: el meu metge m’ha donat cita per d’aquí
a vuit dies; és possible, és possible perquè les mitjanes són
mitjanes, és a dir, les unitats bàsiques probablement donen cita
molt més ràpid, en el mateix dia o el dia següent i els centres de

salut amb molta població, amb un gran volum de població ho
pot demorar un poc més i poden tenir algun retard alguns
metges, no tots tampoc.

Pel que fa als hospitals la situació a les urgències ha... un
dels indicadors que nosaltres mesuram són els pacients pendent
d’ingrés a les 12 del migdia, a les 12 del migdia es fa un
recompte a tots els centres, i això és una dada que tenim diària
i que el Servei de Salut analitza permanentment, els pacients
que hi ha a les 8 del matí, des de la Direcció Assistencial es va
una anàlisi cada dia d’una certa d’indicadors, assistencials, no?,
i a les 12 del migdia es valora i a les 3 de l’horabaixa també.
Idò a les 12 del migdia la situació de les urgències ha oscil·lat
entre el 10 i el 25 pacients pendents d’ingrés i a partir de les 3
de l’horabaixa es reduïa a 3 o 4 pacients. 

Això què explica? Això explica que hi ha llits suficients a
l’hospital per als pacients que han de ser ingressats, ingressen
perquè... ingressen ràpid, si només en queden 3 o 4 a les tres
vol dir que probablement quedin en observació, no sabem
encara si necessiten ingressar o no, i la resta que necessitava un
llit han pogut pujar normalment, les urgències són a baix, per
tant, pujar a una planta, a una unitat d’hospitalització.

Com els deia abans, hi ha hagut a principi d’estiu puntes
d’activitat, i aquests pacients pendents d’ingrés a les 3 de
l’horabaixa durant 5 dies varen ser de fins a 40 pacients, és a
dir, el que habitualment cada dia ha estat de 3 o 4 pacients,
aquests dies hi havia 40 pacients pendents d’ingressar.

En aquest moment és quan es produeix el primer dia una
espera, quan es produeix el segon ja comença, es prenen una
sèrie de mesures que de vegades no tenen efecte immediat,
perquè si volem obrir una unitat tot i que siguin deu llits
necessitam 4 professionals, 4 infermeres, 4 auxiliars i qualque
zelador per obrir la planta, les contractacions no són
immediates, és una altra dificultat del sistema sanitari. Però
aquestes puntes d’activitat, mirades dia a dia, només s’han
produït durant 5 dies i després es va normalitzar durant la resta
de l’estiu.

Les mitjanes d’activitat a les urgències, això són els
ingressats, els que no estan ingressats sí que han augmentat al
voltant d’un 8% als hospitals i d’una manera poc... un poc fora
de l’habitual diríem, no?, no tal vegada com s’havia produït en
anys anteriors. 

Pos un exemple: a Can Misses les urgències hospitalàries
han disminuït durant els mesos de juliol i agost de l’any 2017.
És clar, per exemple, no? Veient la situació prevista, que jo
crec que ens han espantat a tots, entre tots, no sé si els mitjans
o qui ha estat, però aquesta situació de què semblava que a
Eivissa no hi cabia ningú ni hi havia habitatge ni... només hi
havia gent... des de l’àmbit de la salut no ho hem percebut
d’aquesta forma. 

De fet, saben que per exemple vàrem posar en marxa les 8
habitacions per als professionals pensant que estarien plenes
des del primer dia fins al darrer i no han estat plenes, han estat
ocupades i molta gent ho ha agraït, perquè, si no, no hagués
vingut, però pensàvem que estarien sempre plenes, bé, idò és
veu que no ha estat tan complicat trobar habitatge a Eivissa,
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com a mínim -ja dic-, els nostres professionals de l’àmbit de la
salut.

I després, amb l’increment previst de turisme a Eivissa, que
també semblava que havia de ser o que ha estat... idò, és clar,
prevèiem nosaltres una situació d’increment important a les
urgències d’Eivissa, què fem? Reforçar. Però a les urgències
d’Eivissa hi ha hagut menys urgències, no... Això són fets que
succeeixen permanentment dins l’àmbit sanitari, difícilment
explicables, però que són reals i són dades objectives que són
les que crec que... amb les quals hem d’informar la població.

Quant als PAC i als SUAP, l’atenció... que són d’Atenció
Primària, la part d’urgències dels centres de salut, l’activitat ha
estat aproximadament la mateixa -la mateixa- que els anys
anteriors amb un increment puntual a qualque PAC, però no a
tots ni molt manco.

El 061... al 061 també feines de planificació -i crec que
d’una bona gestió-, l’acord amb la privada. L’acord amb la
privada per poder coordinar les ambulàncies privades que estan
perfectament dotades, acreditades per nosaltres, o sigui pel 061,
que s’ha fet amb coordinació amb el 061, idò ens ha permès
disposar de 12 ambulàncies més que s’han pogut mobilitzar.
Per tant, l’atenció urgent ha millorat, fins i tot respecte d’anys
anteriors per aquest fet.

Al contrari a la central de coordinació hi ha hagut un
increment d’activitat molt important, com no pot ser d’altra
manera perquè suposa tenir 12 ambulàncies de suport vital
avançat més, que vol dir mobilitzar molts de recursos o tenir
moltes atencions telefòniques de molta gravetat i ha augmentat
molt aquesta feina, però sí que vull destacar que planificant i
gestionant bé la sanitat pública, idò els resultats són bons.

Altres mesures, una mesura estructural és la recuperació de
professionals, això ja ho hem comentat, la recuperació durant
l’any de professionals, que s’havien perdut a l’anterior
legislatura. I, com els deia també, una altra mesura és potenciar
l’Atenció Primària, si nosaltres incrementam, i es fa una feina
magnífica des de la Sots-direcció d’Atenció Primària, les
gerències d’atenció primària, per incrementar el nombre
d’activitat domiciliària vol dir que els professionals van al
domicili i això implica directament que les persones no van tant
a urgències, són els professionals els que es desplacen, no les
persones. Això no és senzill ni per gestionar-ho ni per
aconseguir-ho, perquè suposa tenir també més professionals als
centres, doncs també contribueix a tenir les urgències més ben
ateses, diríem, no?

Reforços a Atenció Primària de Mallorca amb
professionals, perquè els he donat dades globals d’activitat, si
després les volguessin per centre... els ho puc donar, increments
d’urgències per centre, però hem donat els globals perquè si no
entenem que és prou complex.

I ara parlarem d’alguns reforços d’algunes de les àrees, les
que pensem també més significatives, com Atenció Primària,
que va reforçar amb 34 professionals, amb una feina que es va
fer al mes de febrer, març, és a dir que es va planificar amb
molt de temps, que també se suma a la quantitat de
professionals incorporats per reforçar els centres durant tot

l’any. Però només per als mesos d’estiu, pel que fa als mesos
d’estiu he de dir que s’han reforçat els centres, els anomeno: el
Centre de Salut de Campos, amb metge, infermera i personal
de..., un metge, un infermer i personal d’admissió; a Santanyí,
metgessa, infermer i un personal... un administratiu; a
Portocristo, metge, infermer i personal administratiu; al PAC de
Portocristo es va incrementar amb una metgessa i un infermer;
al centre de Son Servera, amb un administratiu; Capdepera, un
metge, un infermer des de maig fins al 12 de novembre, -
després això... sí que hi ha uns mesos que tenim més
professionals que altres mesos, en funció de l’activitat també-;
el Centre de Salut d’Artà, un metge per a la unitat bàsica de
Sant Pere, de la Colònia de Sant Pere, i un administratiu durant
els mesos d’estiu, de juliol i agost, perdó; al Centre de Salut de
Pollença, un metge i un infermer; al Centre de Salut d’Alcúdia,
metge, infermer i admissió... un administratiu i el PAC també
es reforça a Alcúdia i hi ha una ambulància, al PAC també
metge i infermer; Ses Marines de Muro, el Centre de Salut de
Muro, que té la unitat bàsica de Can Picafort, té una infermera
més al PAC; el Centre de Salut Es Blanquer d’Inca... per a la
unitat bàsica de Sa Calobra, un infermer des de mitjan maig
fins a mitjan setembre; el Centre de salut d’Andratx, un metge
més de juliol a setembre; el Centre de Salut de Sóller, un
infermer, un administratiu, durant els mesos d’estiu, perdó,
juliol i agost, i Trencadors de S’Arenal de Llucmajor, un segon
metge de guàrdia al PAC i un administratiu durant els mesos de
juliol a setembre.

Altres centres de salut d’àrees turístiques ja compten amb
un metge de reforç durant tot l’any que s’ha posat també en
aquesta legislatura, com són els centres de salut de Palmanova,
Santa Ponça i Can Pastilla.

En relació amb la primària d’Eivissa, també ho hem
comentat en qualque pregunta parlamentària, i crec que oral i
escrita. Hi ha hagut set equips compostos per metgessa i
infermer, que són 14 professionals, i es varen reforçat tots els
centres: Vila, Es Viver, Santa Eulàlia, Sant Antoni..., i què
més?, ah, els SUAP de Vila i Sant Antoni. Crec que me’n falta
un..., ah, perquè hi ha dues consultes, val; idò aquests reforços. 

I els reforços de Menorca, a Canal Salat a Ciutadella... hi
havia un metge al SUAP reforç de cap de setmana, que ara
aquest reforç és diari de 9 a 21 els mesos de juliol i agost; a
Dalt Sant Joan de Maó, un metge al SUAP 4 hores el matí i
cada horabaixa; i en Es Banyer s’ha avançat el reforç que hi
havia els mesos de juliol al mes d’abril, es va posar el reforç
del PAC el mes d’abril, que ha fet l’activitat el matí a Alaior.

Això quant a primària. Quant a activitat hospitalària i
increment de plantilla els donaré només algunes dades. A
l’Hospital de Manacor el mes d’abril -saben que és un hospital
també complex, que té un increment de població molt
important- es va incrementar abans de l’estiu la plantilla, però
es mantindrà al cent per cent durant tot l’any: quatre metges al
servei d’urgència, significa a efectes pràctics un metge cada
torn, perquè també és això, que a vegades esperes allà trobar-ne
quatre més de cop, un a cada torn; i també quatre infermeres i
quatre auxiliars més, també un per a cada torn. O sigui,
l’Hospital de Manacor s’ha incrementat en dotze persones,
però, com dic, això no és un reforç d’estiu sinó que es
mantindrà a partir del moment en què es va posar i ja es
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mantindrà. Als hospitals la cobertura de substitució és del
100% en aquests moments; en altres èpoques -jo he viscut això
també durant molts d’anys- no sempre s’ha substituït el 100%
de la plantilla, i en aquests moments s’està substituint el 100%. 

A Son Llàtzer..., com saben, altres mesures estructurals són
les millores amb obres. Ara hem de començar a Manacor; si
tenen bo -com diuen aquí a Mallorca- amb el batle..., el batle
no, pobre, que sé que fa tot el que pot, però amb l’Ajuntament
de Manacor per aconseguir el permís d’obres, perquè estam
pendents del permís d’obres de l’Hospital de Manacor per
començar les urgències, ho tenim tot preparat per començar. A
l’Hospital de Son Llàtzer sí que s’ha pogut fer aquesta obra,
que va suposar un increment de 16 llocs d’atenció als pacients,
i aquests 16 llocs d’atenció han significat una contractació de
10 professionals més: auxiliars infermers, i dos metges i mig;
a Son Llàtzer el que s’ha fet ha estat..., a més dels metges de
guàrdia, incrementar al contractació durant els mesos d’estiu de
serveis com cirurgia general i traumatologia, perquè moltes de
les urgències són derivades o són d’aquestes especialitats, per
tant també a vegades va millor contractar altres metges
especialistes que no només metges de família o metges
d’urgències per estar a urgències, sinó altres especialitats,
també, per millorar l’atenció.

A Can Misses, a pesar que varen davallar aquests mesos
d’estiu i que també a principi d’estiu tres professionals varen
deixar el servei, el que s’ha incrementat és el nombre de
professionals per fer guàrdies des d’atenció primària, de tal
manera que el servei tampoc no s’ha ressentit. La contractació
global de Son Espases també augmenta, tenim que el nombre
de contractes augmenta... amb reforços d’estiu. Ah, i a Can
Misses, que hi ha hagut aquesta davallada..., bé, aquesta
davallada, que tampoc no és significativa, parlam de 72
urgències que, repartides cada dia, es poden imaginar que
pràcticament és el mateix que l’any passat, és molt poca cosa,
i el mes d’agost 199 urgències manco, repartides entre 30 dies
tampoc..., vull dir que hi ha hagut feina, no és que hagi estat
una davallada que no sapiguem què passa, sinó simplement un
nombre menor d’urgències, i he de dir que els reforços de l’any
anterior, a part dels metges d’altres categories, varen quedar ja
incorporats a la plantilla d’urgències, que eren tres infermeres
i tres auxiliars. I a Eivissa també es reforça de manera especial
i significativa la Unitat de cures intensives també per raons
òbvies, perquè a vegades el volum d’activitat de persones joves
crítiques augmenta també en aquesta illa, i també es varen
contractar cinc auxiliars i vuit infermeres més, l’any passat des
del 15 de juny, que s’han mantingut durant la resta d’any. Per
tant cobrint el cent per cent de les vacants és suficient per
generar aquesta atenció.

A Formentera hem ampliat amb la contractació de dos
metges; de juny a setembre hem tengut 13 facultatius. La
novetat és que estan quinze dies més aquests reforços que l’any
passat quant a increment. El servei d’urgències es va reforçar
per primera vegada la temporada passada, l’any passat, a causa
de l’increment poblacional que registra Formentera en aquesta
època, i amb les urgències que es varen veure vàrem considerar
enguany continuar amb aquest increment de suport, donat que
l’activitat va ser elevada l’any anterior. 

I el 061, com els deia, les dues ambulància, que ja n’hem
parlat altres vegades, la de Campos i la de Santa Eulària,
demandes històriques que s’han mantingut també durant tot
l’any.

Jo crec que, fins aquí, perquè si no els avorriré amb dades
i supòs que si tenen qualque pregunta concreta després dins les
meves possibilitats els respondré.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la suspensió
de la sessió per un temps de 45 minuts, si ho demanen els grups
parlamentaris, i si no ho demana ningú, per tal de formular
preguntes i observacions procedirem a la intervenció dels grups
parlamentaris, i, Sra. Consellera, com ja sap li fem la pregunta
de si respondrà individualment o col·lectivament.

Molt bé, moltes gràcies.

Idò passam... Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
presència de la consellera, així com de part del seu equip.
Aquesta és una compareixença que es va sol·licitar dia 18 de
juliol de 2017, després d’una pregunta en ple en què es
denunciava la situació a urgències d’aquells moments, però era
una situació que s’arrossegava des del principi, o és una
situació que s’arrossega des del principi, des de l’inici de
legislatura, com hem denunciat aquí també des del principi. I si
inicialment s’havia de donar un temps per a la gestió, perquè
eren moments de millora econòmica i s’iniciava la sortida de la
crisi, ara ja duem dos anys, però, com dic, els problemes
continuen, i pens que seria acceptable que fossin puntuals però
no ho són; la problemàtica de les urgències hospitalàries és
recurrent.

La saturació a urgències d’aquesta legislatura s’ha donat des
del principi, com dic, amb un començament real des de
desembre de 2015, quan ja es varen haver de tancar consultes
de primària, tant de família com de pediatria, que varen
contribuir a la saturació d’urgències hospitalàries. Així, el
gener de 2016, amb un pressupost del nou govern i amb la
gestió teòricament assumida completament, hi va haver 70
pacients a urgències de Son Espases i a Son Llàtzer, i també a
altres hospitals públics de Balears, com vaig denunciar a una
pregunta el dia 9 de febrer de 2016. El febrer del mateix any -
parlam de febrer de 2016- hi havia 50 malalts a urgències de
Son Llàtzer, amb els malalts a passadissos i en lliteres.

Aquests fets varen ser reconeguts per l’ib-salut i també
varen ser denunciats pels sindicats, és a dir que no són
qüestions d’alarmisme que estigui plantejant; quan jo duc unes
dades aquí tenen el suport, ara, com dic, pel mateix ib-salut i
també sovint pels sindicats. Bé, idò els sindicats en el aquells
moments parlaven d’esperes de 35 hores, fins i tot 64 hores i de
tres dies d’estada a urgències. Tot aquell hivern les urgències
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varen estar col·lapsades, amb malalts als passadissos, sense
privacitat ni intimitat, i esperes excessives a urgències
hospitalàries, tot això amb plantes tancades als mateixos
hospitals on existia aquesta saturació d’urgències, i amb un pla
de contingència que es va començar a aplicar tard. Per tant, la
derivació també es va fer tard.

Si a això li sumam el problema assistencial a l’atenció
primària, tal com ha comentat vostè aquí i tal com li vàrem
avançar que passaria, el resultat va ser un caos assistencial, com
varen definir els sindicats, sobretot per la nul·la previsió del
càlcul de la necessitat de metges i també per retallar, Sra.
Consellera, per retallar, perquè sabia que el seu pressupost era
insuficient, com també li vàrem dir en el debat de pressuposts
de 2016, perquè havia d’assumir, a més, l’obertura del centre
de salut dues hores i mitja més els horabaixes, i per això va
retallar, va retallar retardant l’activació d’aquest pla de
contingència, va retallar, o almenys ho va intentar, en un 20%
de personal en el servei d’urgències al Mateu Orfila i va retallar
mantenint els serveis d’urgències en mínims pel que davant
qualsevol punt assistencial els malalts s’havien de quedar als
passadissos de tots els hospitals públics de Balears. 

És a dir, saturació de serveis d’urgències, retallades i
malestar dels professionals que mantenen el nivell assistencial
a un nivell alt i als quals s’ha d’agrair la feina que fan,
efectivament. 

Per això, Sra. Consellera, li vaig demanar que reforçàs els
serveis d’urgències per evitar col·lapses i persones malaltes als
passadissos, per a la millora assistencial i per la dignitat dels
malalts, en previsió que l’estiu passat, el 2016, no tornàs a
passar això. Però l’estiu de 2016 la situació no va millorar i la
prova que es varen generar problemes assistencials varen ser
dos fets: un, que vostè el primer dia hàbil del segon període
parlamentari de 2016, és a dir, després de l’estiu, va demanar
una compareixença a comissió per donar explicacions, aquesta
compareixença va ser dia 5 d’octubre de 2016, i dos, la nul·la
referència per part de la presidenta de tota aquesta problemàtica
al debat de la comunitat autònoma d’aquell any per no donar
major repercussió mediàtica als problemes que va haver-hi
també a atenció primària per una decisió política que a vostè li
varen imposar sense procediment, amb precipitació, de forma
unilateral, sense consens i criticada fins i tot pels sindicats, una
vegada més. No perquè no hi hagués possibilitat d’acord, fins
i tot nostre si s’hagués fet bé, fins i tot nostre, hagués tengut el
nostre suport d’aquella mesura, però és que a més ho va fer
amb opacitat amb la qual varen actuar perquè a l’inici del
desgavell a atenció primària i la repercussió a urgències va ser
la decisió d’ampliació de dues hores i mitja més l’horari
d’horabaixa dels centres de salut, només això ja va implicar la
necessitat d’un augment d’un 20% de personal en detriment
també dels serveis d’urgències i això va descompensar els 9
milions d’euros d’increment de pressupost de 2016 per a
atenció primària que vostè va consignar. 

Tampoc no varen tenir en compte la falta de personal,
sobretot metges en aquells moments, i tot això sabent que els
metges de familia de Balears eren i són dels més saturats a tota
Espanya. 

Aquest era el plantejament d’inici, però vostè va seguir un
camí i els resultats varen ser mancances assistencials a malalts
i desgavell laboral que es varen suplir amb la professionalitat
del nostre personal sanitari. 

Així, encara l’estiu de 2016 els centres de salut es varen
haver de tancar consultes d’atenció primària, va haver-hi
sobrecàrrega de pacients de fins a 50 malalts per torn/metge,
varen arribar a interrompre les urgències domiciliàries, va
haver-hi descoberts de guàrdies per falta de substitucions
metges, que va ser qualificat de vergonya i de bochorno, per
l’evidència d’uns recurs humans escassos. I mentre vostès deien
que impulsarien els programes de cronicitat es varen comptar
fins a 12 dies per tenir una cita a atenció primària, la qual cosa
impedia desenvolupar qualsevol programa o formació, i feia
que els pacients se’n anassin a urgències per ser atesos.

Aquest va ser un dels factors, un de tants pels quals es varen
col·lapsar, exemples n’hi ha molts, a diferents centres de salut
que varen tenir repercussió mediàtica. I quan es varen veure
amb el problema a sobre l’únic que varen fer va ser oferir
contractes de reforç a 9,2 euros hora i recórrer a missatges de
WhatsApp per cobrir torns ahora mismo.

Avui encara el personal sanitari d’algun centre de salut
segueix denunciant problemes per cobrir tots els torns, parlam
de setembre 2017. Tot això va fer que presentàssim una
proposta al debat general sobre l’acció política del Govern el
dia 27 de setembre de 2016 i que deia, “Punt 12. El parlament
de les Illes Balears constata la problemàtica existent derivada
de la manca de personal -vull recordar-li que parlam de
setembre 2016, un any- constata la problemàtica existent en
aquest moment derivada de la manca de personal i insta el
Govern balear a presentar un pla per prevenir les esperes
excessivament prolongades als serveis d’urgències hospitalàries
i domiciliàries”. Aquesta proposta va ser aprovada per 50 vots
a favor, i no ha complert, no l’ha complerta, Sra. Consellera. 

El febrer de 2017, i ja estam el 2017, li vaig una altra
pregunta relativa a la saturació d’urgències de centres
hospitalaris de Balears on em va dir que dia 31 de gener, ja
parlam d’aquest any, Sra. Consellera, per tant, fixi’s que don
una continuïtat a un procés, no parl únicament d’un tema
puntual, el 31 de gener de 2017 se seguia denunciant la
saturació als serveis d’urgències, 70 persones en llista d’espera
d’ingressos hospitalaris ocupant els passadissos de Son
Espases. El juliol de 2017, ja veu que no som jo qui li diu amb
aquest exemple que li donaré, un altre més que li don, 45
metges de Son Llàtzer varen denunciar la necessitat
d’augmentar personal, el juliol del 2017, per què? Per estrès,
per major desgast, per preses, per pressió. I a Son Espases hi
havia de set a 12 professionals de baixa que s’havien de cobrir
pels mateixos que treballaven i denegant-los dies lliures. És a
dir, les urgències estaven cremades, Sra. Consellera.

Per això, dia 18 de juliol vaig haver de fer-li aquella
pregunta i anunciar-li aquesta compareixença, ja era el 18 de
juliol de 2017, en una mostra que tot el procés ha tengut una
continuïtat sense que hi hagués cap solució de continuïtat amb
les informacions i les denúncies per part de professionals i
mitjans de comunicació. Menys metges i infermeres en juliol,
menys personal sanitari, menys zeladors en els SUAP, un
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pediatre de guàrdia a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera el
cap de setmana, un escrit firmat, com dic, per 43 dels 55
professionals dels SUAP a Eivissa, una altra carta firmada que
he fet referència al principi fins i tot del cap d’urgències de Son
Llàtzer remesa al gerent de Son Llàtzer denunciat que no es
podia realitzar activitat assistencial de forma adequada i que no
se substitueix el personal amb una plantilla de mínims.

Urgències de Son Espases també la primera quinzena de
juliol estaven saturades amb 130 malalts per falta de personal
sanitari i el mateix personal del servei d’urgències d’atenció
primària de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera va ser que va
dir que  que no hi havia recursos suficients, que els recursos
gestionats fins aquell moment eren insuficients. Va ser el
personal d’urgències de Son Llàtzer que va dir que no
s’actuava sobre els reforços d’urgències i va ser el gerent de
Son Espases que va dir que no hi havia sous per reforçar el
servei d’infermeria de Son Espases. Per tant, crec que són unes
mostres que el procés ha estat continuat i que no ha estat una
feina superposada sense cap repercussió sinó que s’ha hagut de
reaccionar a espentes davant situacions de col·lapses de les
urgències hospitalàries.

A l’agost hi havia 40 malalts sense llits a Son Espases, això
no ha sortit als diaris i són comunicacions que arriben per part
dels professionals del mateix centre, amb tota la relativitat  que
vostè vulgui donar-li, però si d’això tenim una informació
aïllada, molt bé, podem donar-ho com una situació parcial, però
si tenim en compte tot el procés tal com li he contat, realment
pens que alguna cosa falla dins la gestió del personal de la
conselleria i del personal d’ib-salut.

Per aquestes raons, a les quals ara hem d’afegir aquesta
dificultat, per no dir mala gestió..., jo sé l’esforç que estan fent,
vull reconèixer que estan fent un esforç, s’està treballant, però
no acaba de sortir-se’n, Sra. Consellera, li ho vaig dir una
vegada, és que estam en temes d’aquests contínuament, i aquest
alarmisme que vostè plantejava que no es donàs, bé, el té al
carrer, no és qüestió de plantejar-lo aquí. Per tant, Sra.
Consellera, pens que aquí hi ha les raons per les quals vàrem
demanar la seva compareixença, i volem demanar-li que
compleixi allò que li ha demanat el Parlament en dues ocasions;
una, ja li ho he comentat, respecte de l’evidència de falta de
recursos i, l’altra, ho faré en la segona exposició i fa referència
als recursos i als mitjans que ha posat aquí, com era una
proposta que llavors li citaré referent a les mesures de
fidelització, amb una proposta que tampoc no ha complit.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré parlant de la
situació d’urgències a Eivissa, exactament per Can Misses, i
com ha comentat el portaveu del Partit Popular a Son Espases
ha passat alguna cosa semblant. El maig, just abans de
començar la temporada, van abandonar urgències set metges
d’urgències, que qualificaven la situació de preocupant; el

servei hauria de comptar amb 35 facultatius aquest estiu, però
en van quedar 28 i només 20 estaven a jornada completa amb
plena disponibilitat. Els quatre metges de reforç que es van
contractar per a la temporada no només no van servir per
incrementar la plantilla, sinó que ni tan sols no cobrien la
manca d’aquests set metges.

Segons María Ángeles Leciñena, cap del servei, va recalcar
que l’origen d’aquesta situació és la normativa balear, que
permet als metges renunciar a un lloc de treball per agafar-ne
un altre dins el mateix ib-salut, cosa que a les infermeres, per
exemple, no els està permès. Sra. Consellera, jo no crec que
l’origen d’aquestes dimissions vinguin per una falta de
responsabilitat dels professionals; entenc que possiblement les
condicions laborals no són les idònies, i davant la falta d’acord
amb les seves exigències, suggeriments i/o peticions, no han
estat ateses i aquesta sigui una forma de pressionar. Les meves
preguntes sobre aquesta qüestió són: s’han recollit les causes?,
s’han tingut en compte per resoldre en un futur aquesta situació
i que no torni passar? Quines eren exactament les causes reals
per les quals hi va haver una dimissió en bloc? Se’ls ha fet
algun tipus d’oferta per al seu retorn? 

La Sra. Leciñena diu que s’ha efectuat ja un reforç per
oferir contractes llargs, d’un any, i a més han tingut molta cura
que aquests no acabassin abans o al mig de la temporada per
evitar precisament que no es renovassin al tenir altres opcions;
això vol dir que alguns dels que van dimitir estaven amb
contracte de menys d’un any? Amb aquesta precarietat no
esperi tampoc devoció. Quin percentatge de professionals es
troben en aquesta situació, Sra. Consellera, amb contractes de
menys d’un any, fins i tot d’un mes? D’altra banda es desprèn
que han tingut molta cura que no fugin a cap altre servei; com
ho han fet? 

La cap de servei també considera que la solució passa per
canviar la normativa per evitar aquestes fugides; està prevista
alguna cosa com això? El director mèdic avançava que si no
s’aconseguia atreure més metges per al servei d’urgències la
Gerència de l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera hauria
d’adoptar mesures dràstiques, encara que no va especificar
quines eren; a què es referia el Sr. Pedro Fernández, d’adoptar
mesures dràstiques?, s’ha contemplat alguna d’aquestes
mesures dràstiques ja?

Això pel que fa a l’Hospital de Can Misses, però els
problemes també són a les urgències de Sant Antoni, una
localitat coneguda per la zona del West End, una zona on es
concentren centenars de joves. La conselleria va reforçar al
començament de la temporada l’equip del SUAP per a l’atenció
en caps de setmana; no crec que sigui necessari comentar que
la temporada turística no en té, de caps de setmana, per la qual
cosa el SUAP de Sant Antoni ha hagut de patir durant la resta
de la setmana la manca de professionals, i, el pitjor de tot,
enfrontar-se a unes situacions que no li corresponen, on la
policia enviava tot aquell que es trobava tirat pel carrer amb
símptomes d’embriaguesa, amb el que pot comportar una
situació de perill cap a altres pacients. La meva pregunta al
respecte és si han arribat a cap acord amb la policia o amb
l’ajuntament per combatre aquestes situacions.

Esper la seva contestació. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Gràcies, consellera i el seu equip, per
l’assistència i per les seves explicacions. En primer lloc voldria
dir que és fals el que ha dit el Sr. Serra, que la recuperació dels
horabaixes es va fer fora cap estudi, i això es va fer amb els
mateixos estudis que s’havien fet per llevar-los, per tant ja
estaven fets; els estudis, els mateixos que es varen emprar per
llevar-ho es varen emprar per posar-ho.

Dues preguntes, només, dues qüestions respecte del que ha
dit la consellera. Ha esmentat el problema puntual que hi va
haver de cinc dies, en què hi va haver aquest recompte de
pacients; quins dies era? I després un dubte respecte... o una
preocupació respecte del tema de les ambulàncies, que ha
esmentat la coordinació també amb ambulàncies privades, i és
una preocupació perquè he vist que els darrers anys hem vist
que han proliferat convenis d’ajuntaments, sobretot de costa,
que fan convenis amb ambulàncies o amb serveis
d’ambulància, convenis..., evidentment les empreses van als
ajuntaments, els ofereixen tenir un servei d’ambulància
totalment gratuït, de 9 del matí a 9 del vespre, i tots els
ajuntaments o molts d’ajuntaments s’apunten a això, però, clar,
evidentment aquests serveis són gratuïts també per qualque
motiu, perquè després hi ha un compromís dels serveis de
policia municipal, dels serveis de socorrisme municipals d’estar
integrats a la mateixa emissora i de derivar el pacient cap a
aqueixes ambulàncies. No sé quina opinió mereix per part de
la conselleria si aquesta pràctica... si li sembla correcta, perquè
ens preocupa un poc aquesta pràctica d’aqueixa privatització un
poc d’aquest servei, que genera problemes, després, perquè hi
ha bregues, a vegades hi ha bregues a l’hora d’endur-se’n un
malalt per part d’una ambulància d’aquestes privades o per part
d’una altra ambulància. Només respecte d’aquest tema quina
actuació fa la conselleria o quines línies marca la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per ser aquí, a vostè i a tot el seu equip. El
contingut de la iniciativa és molt ample, perquè parla de
l’assistència sanitària durant la temporada d’estiu, i per tant
també pot ser que no contempli les urgències. Li faré una sèrie
de preguntes i si no me les pot contestar perquè no tengui les
dades que les hi faria per escrit.

M’agradaria saber si dins l’estiu les llistes d’espera que hi
ha han minvat o s’han mantingut o han augmentat, perquè així
com ha dit una diputada en concret que si la mitjana és de dos
dies d’un metge de primària aquest en va tenir vuit, també és

cert que dins les llistes d’espera hi ha usuaris que estan tres i
quatre mesos i que després per ventura el metge necessita unes
proves..., dues proves; al cap de tres mesos els torna cridar i les
proves encara no han estat realitzades. Per tant el tema de la
coordinació en aquest aspecte crec que és millorable i a veure
com està. 

M’agradaria saber si les operacions programades s’han fet,
a veure si hi ha hagut més hores extres, sobretot per part dels
capvespres, als hospitals.

Del tema de les atencions d’urgències és un tema que els
portaveus que m’han precedit n’han parlat molt, per tant, no hi
incidiré.

En el tema de les ambulàncies, li vaig formular un parell de
preguntes escrites que no m’han estat contestades i m’agradaria
saber com es reparteixen les ambulàncies dins les illes, sobretot
també la mitjana d’arribada des que es crida l’ambulància fins
que arriba als centres de salut si està demanada des del centre
de salut, m’agradaria saber la mitjana quina és.

També ha fet referència al tema de l’Hospital de Manacor,
un tema que sap vostè que a mi també m’agrada molt parlar-ne
i m’agradaria saber quan es varen licitar les obres de l’Hospital
de Manacor, perquè en la licitació de les obres hi ha el projecte
i el projecte va entrar dia 1 d’agost a l’Ajuntament de Manacor,
del 2017. Per tant, s’hagués pogut entrar molt abans, sobretot
quan s’havia parlat amb dates concretes que es començarien les
obres de reforma d’urgències i de ressonància, el desembre del
2016. Després, quan es va fer la festa dels vint anys de
l’Hospital de Manacor es va dir que començarien al juny i a
l’octubre estarien acabades; estam a finals de setembre, les
obres no estan ni començades, però és que el projecte per
sol·licitar el permís va entrar a l’Ajuntament de Manacor dia 1
d’agost del 2017. Per tant, si es varen licitar abans, també
m’agradaria saber per què no abans es va entrar la sol·licitut
d’obra a l’Ajuntament de Manacor.

En principi aquestes són les preguntes i en tot cas després
ja li faria una altra referència. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Consellera i equip, per
tornar ser aquí i per donar-nos explicacions.

Jo tenc tres qüestions que m’interessen. Per una banda,
sempre es parla de l’ús adequat de les urgències, és a dir, si
com a pacients acudim a urgències quan toca o no. Llavors,
voldria saber a nivell de les patologies, allò de nivell 1, 2, 3,
4... com estava dividit per saber si realment hi ha un ús bo de
les urgències o si hi anem per un simple refredat quan no toca,
sota el meu punt de vista, sempre ho diré.
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Segon punt, ara estava revisant una mica també
l’hemeroteca per veure què hi havia a la premsa, si hi havia
hagut molta pressió, i he vist una queixa recurrent en un parell
de diaris que comentaven i criticaven que hi havia hagut un
augment d’intervencions quirúrgiques durant aquest estiu i que
açò ha dificultat també l’ocupació de llits als hospitals. Si em
pogués fer cinc cèntims d’açò.

I el darrer punt, sabem que a l’estiu sobretot hi ha un
increment de turistes que acudeixen a urgències i entenc que
segurament un sector important d’aquestes urgències són
borratxeres, és clar, o un tant per cent important. És clar, jo
entenc que si són borratxeres de les tres de la matinada han
d’anar a urgències d’hospital segurament, però és clar, pens, i
pel que he llegit i d’un sindicat com es SIMEBAL, que no és
que sigui precisament..., critiquen i comenten que aquestes
borratxeres potser s’haurien de derivar a altres tipus de serveis
més de CAP, més de... bé, una mica saber la seva opinió. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo también quiero agradecerle Sra.
Consellera, que esté aquí con su equipo compareciendo
nuevamente ante esta comisión para explicar el tema que nos
atañe hoy.

En cuanto a las preguntas que puedo hacerle, pienso que
quedan bastante reflejadas en los diputados que me han
antecedido en la palabra. Sí comentarle, que no es la primera
vez que me lo oye decir, que yo... y siento tener que volver a
ser reiterativa en esta cuestión, una cosa es lo que usted dice
aquí en el Parlamento o que dice en sus comparecencias y otra
la realidad.

Yo no sé si es que doy con todos los casos particulares y
que son excepciones lo que ha mí me llegan y que el tema
general es lo que usted dice, pero tengo muy mala suerte
porque siempre doy con las excepciones, y este verano, en dos
o tres ocasiones, he estado en el servicio de urgencias y,
hablando con los profesionales que estaban en urgencias... no
tienen la misma visión que tiene usted de decir que son temas
puntuales, sino que es una cuestión general, y cuando no es...
lo puntual es que tuvieran esa sobrecarga de trabajo que se ha
salido en todos los medios. Entonces, nada más, espero
escuchar su explicación. 

También se entendería que se explicase y que se
reconociese la realidad porque todo el mundo es consciente de
la dificultad que puede tener su conselleria, de las situaciones
a las que se tiene que enfrentar que no pueden estar previstas
por mucha previsión que se haga, pero su actitud no ayuda nada
a eso cuando expone los temas o cuando se le hacen preguntas
que a lo mejor no son cómodas o no van por donde usted
quiere.

Entonces, sí me gustaría que eso lo pensase y que aquí,
aunque no lo parezca, estamos todos para mejorar la situación
y que los ciudadanos tengan un sistema de salud de calidad,
gratuito y universal para todos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bones tardes a tots. En
primer lloc, Sra. Consellera, li vaig a dir una cosa que li ha dit
tothom, vaig a repetir-li: moltes gràcies per ser aquí i per venir,
però no li ho dic per pura rutina, li ho dic perquè els que
portam alguns anys aquí sabem quan han vengut i quan no han
vengut consellers; quantes vegades s’ha hagut de demanar de
vegades a consellers que venguin, que expliquin i si ho han fet
o no ho han fet.

Miri, jo som diputat del Grup Socialista, som diputat que
dóna suport al Govern, com  a diputat crec que els seus
assessors li poden dir que he fet dotzenes de preguntes per
escrit a la seva conselleria, se m’han contestat totes, sempre...

(Remor de veus)

..., -sí, deu ser sort, deu ser sort, jo entenc que això és sort, no
és feina, el que me les contesta ho fa per sort i no per feina,
normalment sol ser així. Per tant, ho vull agrair molt
especialment.

Ara, crec que quan vostè parlava i quan intervenien
determinats diputats pensava que aquí hi podria haver la
consellera d’Assumptes Socials, i què li plantejaríem, què li
diríem? Segurament li plantejaríem moltes coses negatives que
ara no funcionen. I si hi hagués el conseller d’Educació, li
diríem que hi havia més centres saturats. Però jo no sé si quan
fem aquestes preguntes ens plantejam el per què. Per què de
vegades les urgències estan més saturades del que seria
normal? I és clar, resulta que sempre hem de fer les coses en
comparació amb anys enrere, és a dir, hem millorat o hem
empitjorat? La situació hospitalària a l’any 2017 és millor que
la situació hospitalària als anys 2016, 2015, 2014, 2013, 2012,
2011? És la primera pregunta.

Però la segona pregunta anirà en relació amb, si tenim
problemes més grossos els mesos d’estiu, resulta que els mesos
d’estiu a l’any 2017 han vengut més turistes a les nostres illes
que als anys 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 o n’han vengut
menys? Cada any n’han vengut més, cada any el percentatge de
gent que va o que utilitza el servei d’urgències d’un hospital és
major. Com pot ser que la consellera digui, per tant, que ha
millorat el servei?

Jo crec que per decisions polítiques i en aquest cas crec que
per decisions encertades perquè diríem: com es bloqueja un
servei d’urgències d’un hospital? Miri, es bloqueja molt
fàcilment: si jo i mil com jo que tenen mal de coll i tenen un
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principi d’angines se’n van a urgències d’un hospital, si no fan
això i se’n van a un centre de salut aquesta saturació a
urgències baixa. Vull entendre jo que és així, Sra. Consellera,
vostè m’ho dirà.

El fet d’obrir centres de salut a la tarda rebaixa el nombre
de persones que van a urgències dels hospitals. Per tant, crec
que podem arribar a la conclusió que sí que és ver que ha
millorat això. Què la situació és la idònia, és la ideal? No, en
absolut; és molt difícil que en algun lloc durant 365 dies l’any
s’arribi a la situació idònia en un hospital. Fixi’s que en el
municipi més petit o a una ciutat de 20.000 habitants que té un
petit hospital, escolti, miri, un dia hi ha un accident d’un
autocar que passa per devora, en aquest accident no es mor
ningú, sortosament, però hi ha 50 o 60 ferits. Això bloqueja
qualsevol servei. Idò nosaltres som en unes illes on es
bloquegen les urgències d’una manera terrible només per la
gent que ens visita i per l’activitat que fa aqueixa gent. No
teníem el mateix nombre de turistes que necessitaven serveis
hospitalaris fa vint any, en què el turisme que venia era de sol
i platja, que avui, que tenim una part de turisme molt gran que
és de borratxera. I ho han comentat vostès, el turisme de
borratxera consumeix més serveis hospitalaris que abans.

Per tant solucionar això no només és feina de la Conselleria
de Salut, sinó que és feina de tots per saber triar o per triar de
què vivim o com volem viure.

La senyora..., la portaveu de Podem, la Sra. Maicas, ja sé
que no em puc dirigir a ella directament, que ho he de fer al
president, comentava això, precisament, que la policia envia als
centres de salut qualsevol persona amb símptomes de
borratxera. Clar, però quina és l’alternativa? No, l’alternativa
és que la gent no s’emborratxi. Si l’alternativa és que la gent no
s’emborratxi, això depèn de la Conselleria de Salut? No, això
no és feina de la Conselleria de Salut. Per tant estam carregant
sobre totes les conselleries problemes que no els són
atribuïbles. Jo veig a Eivissa que cada any necessitam un centre
escolar nou, un de nou; per què? Per la gent que ve a viure a
Eivissa cada any, per l’augment de la població que tenim, que
és de més de 300 infants cada any; 300 infants igual a un centre
escolar, i això és el que hem d’anar fent. En salut és igual.

A mi el que m’agradaria alguna vegada sentir, que crec que
milloraríem, és on hi ha la deficiència i com solucionaríem
aqueixa deficiència. No se sent mai, això, perquè crec que no
fem l’anàlisi. L’anàlisi fàcil és dir: escolta, vaig a urgències
d’un hospital i em trob amb problemes. Repetesc, l’obertura
dels centres de salut les tardes ha millorat l’atenció als
ciutadans? L’ha millorada i molt. Clar, això no ho comptam. Si
no tenguéssim aquests centres oberts i estiguéssim igual que
abans què hauria passat? Que estaríem molt pitjor del que
estàvem cinc anys enrere, però la situació de les nostres illes
canvia, i canvi moltes vegades..., no ho sé, algú diria que per
sort perquè cada dia ve més gent que vol viure aquí entre
nosaltres, perquè cada dia en temporada de feina, en temporada
d’estiu, ens vénen més turistes; uns diran que estan molt
contents i uns altres diran que estan molt emprenyats, que en
venguin més, però la realitat és que els tenim i que els hem de
donar servei.

Per tant crec que veient el que teníem i veient el que es fa,
home, jo pertanyent al grup que pertany i el Govern essent del
partit que és, crec que m’atreviria moltes vegades a dir a la
consellera en particular el que trob o el que pens que es pot
millorar, o com ho pens, però si vengués aquí voldria ser més
clar del que són alguns. Em pareix injusta la situació, i ho dic
amb tota franquesa. Crec que es plantegen coses sense
possibilitat de solució, i crec que des de la conselleria, que des
que s’ha entrat ha augmentat el pressupost, ha augmentat el
nombre de professionals i ha augmentat el nombre de centres
i d’hores d’atenció als centres, poca cosa més se li pot dir,
exceptuant, això sí, que hi ha disfuncions puntuals, que hi ha
problemes puntuals que s’han de millorar i s’han de solucionar,
clar que sí!, només faltaria que no hi fossin. El problema
llavors és quan des de la conselleria no s’ataca això, no
s’intenta solucionar, però quan s’intenta solucionar i a poc a
poc es va fent, escolti, anam caminant. Crec que portam dos
anys que anam caminant, que anam avançant.

Que hi ha problemes? I tant, i tant, que n’hi ha. Que aquests
cada vegada es van afrontant amb més claredat?, idò jo pens
que sí, aqueixa és la meva opinió, i, li ho dic, són moltes les
preguntes que al llarg d’aqueixa legislatura he fet la conselleria
i que se m’han contestat, i atenc al que em diuen per saber o per
intentar entendre què passa.

No ho sé, crec que hem sentit moltíssimes coses que
quedarien per a debats molt més amples, però l’any passat en
aqueixes alçades, quan just acabava la temporada turística, la
consellera va comparèixer per petició pròpia; aqueixa ho fa per
petició del Grup Parlamentari Popular. No és una casualitat, és
perquè el Grup Parlamentari Popular necessitava aqueixa
compareixença en aquest moment, perquè hi ha hagut més
problemes que anys anteriors, segons el Grup Parlamentari
Popular. Jo crec que els problemes hi són tots els anys, a les
nostres illes, a causa de la situació i la realitat que tenim i
vivim.

I jo voldria fer una petició a la consellera, ja que és aquí, i
és que segueixin treballant com ho estan fent. Si en la
proporció en què ho han fet els dos primers anys es redueix una
miqueta els dos següents haurem avançat moltíssim, moltíssim,
al cap de quatre anys. Allò trist seria que no seguís el Partit
Socialista i els grups que ens acompanyen en el Govern i en
vengués algun altre que digués que tenim una crisi econòmica
i el primer que retallam és la salut i la sanitat, perquè si tenim
una crisi econòmica hi ha moltes coses que es poden retallar
abans que la salut, que la sanitat, que l’educació i que moltes
altres coses, i que llavors, quan parlen, tenguin l’argument,
tenguin la cosa de dir “no, és que nosaltres vàrem gestionar en
una crisi econòmica”... Bé, ja està bé; a quien Dios se la dé que
San Pedro se la bendiga.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Correspon ara la contestació de
la consellera de Salut.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. A mi, per començar per on acabava
el diputat, a mi sí..., jo agraeixo la petició, i crec que mai no
s’ha negat cap informació des de la Conselleria de Salut. Tenim
un volum de resposta escrita a preguntes (...), unes 3.000
preguntes escrites, de resposta. Les contestam totes, o sigui, jo
mai no he dit que no es contesti una pregunta sinó tot al
contrari, que es contestin absolutament totes amb la informació
disponible. Clar que no sempre es té al cent per cent, però la
informació que té sempre s’ofereix als diputats i a les diputades
que fan les preguntes.

I en relació amb les compareixences, no tenc cap
inconvenient, tot al contrari, de venir i contestar. Per tant em
sorprèn qualque comentari i també em sorprèn l’esmena a la
totalitat, perquè, clar..., és que és això, que si poguéssim
aprendre del passat, si de la legislatura del Partit Popular
poguéssim aprendre què és el que s’ha fet i continuar fent-ho,
però el que hem après és tot el contrari, hem après que és el que
no s’ha de fer. De fet fins i tot ho han reconegut persones que
han estat gestionant a alts nivells i han reconegut que el
programa electoral del Partit Popular de 2011 no es va complir;
no es va complir, i que no es va complir, i ho han dit persones
que eren responsables en aquell moment. Crec que és el millor
que podem fer de cara la ciutadania per honestedat. Per això em
sentiran molt poques crítiques personals a l’anterior equip com
a persones. 

Ara, sí que he de dir, per exemple, que l’any 2015 -i ja
veuen que ho tenia com a primera resposta, però són temes que
no m’agrada comentar, però tampoc no m’agrada que es facin
esmenes a la totalitat, perquè em crida l’atenció- hi va haver
una petició de sol·licitud el febrer de 2015 demanada per
l’oposició, probablement per qualque diputat aquí present, al
conseller de Salut del moment per parlar de la saturació
d’urgències als hospitals. Sap què varen fer, des del seu grup?,
del Grup Parlamentari del Partit Popular?; idò l’afirmació va
ser que era una afirmació que no es corresponia amb la realitat
i es va votar que no, que no havia de comparèixer. Supòs que
això és fruit de la majoria absoluta o, no ho sé, del menyspreu
a voler donar comptes i a la democràcia. I dit això estic quasi
segura que el conseller hagués comparegut, o sigui, sense cap
problema, però no se li va donar ni tan sols l’oportunitat des
d’aquest parlament. Aquesta és la realitat.

Per tant, crec que no ens poden acusar de no voler retre
comptes, primer tema.

Segon tema, jo agraesc que em demanin de venir perquè,
bé, forma part de la nostra activitat i així em permet donar més
informació, és que jo els he donat... he començat donant-los
una informació que em sembla que és molt important, perquè
entenc que si a mi em parlassin d’educació o de territori o de
medi ambient no tenc informació, no estic formada, per tant, he
d’aprendre i em ve bé poder tenir una visió més ample, més
global en el sentit que hi ha mesures que no només afecten, que
no només són les persones que fan feina a urgències, els
recursos d’urgències o el nombre d’urgències que influeixen
directament sobre les urgències, no?, que hem comentat de
totes les mesures que s’han posat en marxa. 

És clar, després, vostè fa un relat que també m’ha agradat,
m’ha agradat el resum que ha fet el diputat del Partit Socialista
en el sentit que agafant les coses que no funcionen bé, un dia,
un altre dia, un altre dia sembla que tot va malament, però no
es correspon amb la realitat, és a dir, i no es correspon, Sra.
Diputada de Podem; és a dir, nosaltres el que no podem fer és
a propósito de un caso... és a dir, jo vaig a urgències, el metge
em parla malament i això vol dir que tots els metges parlen
malament. Això no pot ser, perquè dins el sistema sanitari, per
exemple, idò fem... els metges de família, per exemple, fan
3.700.000 visites en un any, repetesc la xifra, 3.700.000 visites.
És clar, quan a mi qualque vegada al carrer... jo entenc que hem
de funcionar quasi com un rellotge de precisió suís i crec que
funcionam així de fet perquè són molt poques les actuacions
que no es fan de manera correcta. Després en llistes d’espera,
en demores, en estades a les urgències, idò, depèn del dia i jo
no negaré que hi ha moments... jo també personalment ho he
patit, no?, però clar, el que no puc fer jo és ara anar a les
urgències d’Inca, que hi vaig anar un dia aquest estiu, no
personalment, sinó que hi vaig anar com a consellera per veure
les urgències, i aquell dia a les urgències hi havia molta gent a
les urgències.

Però clar, el que no... per a mi és una preocupació la
situació d’aquell dia a les urgències. La meva pregunta següent
és com estan la resta d’urgències dels hospitals per saber si és
una situació de tots els hospitals o d’un puntual, en aquell cas
idò era únicament de l’hospital d’Inca, però clar no podem
generalitzar, que és al que jo em referesc, jo he de donar dades
generals, dades de gestió, dades que surten dels sistemes
d’informació, que no ens inventam cap, que són dades que hi
ha. Si jo li dic que contractam 34 professionals més a atenció
primària de Mallorca és que contractam 34 professionals més
a atenció primària de Mallorca. Si jo crid a la meva metgessa
de capçalera i em dóna hora per d’aquí a cinc dies, no puc
generalitzar, o sigui, no estic dient una mentida, és a dir, les
dues informacions són reals, el que passa és que unes són a un
nivell molt macro econòmic o de visió, de gestió, i els altres
són molt micro. Llavors, a nosaltres, doncs això, que per un cas
és molt difícil fer-se una idea.

Els pediatres han fet 665.000 visites, les infermeres
2.800.000 visites, és a dir, el volum de 484.566 urgències l’any
passat. És a dir, el volum d’activitat és enorme, hem de posar
els recursos i els recursos que tenim també, no?, no és que
tenguem molt de pressupost, però tenim, gastarem 1.517
milions enguany. Clar, els nostres gerents, què pensen?, que
tenim pocs doblers, i la resta de consellers diuen tens molt de
pressupost. Això tot depèn de com es miri, probablement les
dues coses siguin certes, però hi ha una matisació, una opinió
personal que és la que no és objectiva. Llavors, aquí és un poc
al que jo em referesc, quan venim a les compareixences
procuram donar les dades el més objectives possibles i després
la premsa tant escrita com visual com els diputats, idò, cada un
es pot fer, pot tenir la seva visió, la que sigui. Però la realitat no
és una sinó tantes com persones la miren. 

A veure, per tant, l’inici de la legislatura va ser... no és que
fos complicat sinó que la situació no era bona, i això ho han
reconegut tots, no repetirem la situació que vàrem trobar, i
aquesta situació objectivament ha anat millorant al llarg del
temps, al llarg d’aquests dos darrers anys. Pot haver-hi dies
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puntuals d’activitat, sí, però també gestió, Sr. Serra, perquè és
cert que tenim un increment pressupostari, però els doblers mal
administrats tampoc no funcionen, les mesures mal pensades
tampoc no funcionen, és el que diem, i més d’una vegada
vostès mateixos ho han admès. Si deixam fora els immigrants
del sistema sanitari de l’atenció continuada això no és per
estalviar, o sigui, no estalvies res, i s’ha demostrat. Per tant, no
ens podem... però continuen, moltes vegades, alguns polítics
entestats a mantenir mesures. Crec que el millor que podem fer
és tornar enrere.

Per això vostès crec que mai no m’han sentit parlar una
crítica directa al conseller Sansaloni, en canvi crec que he
reconegut que, per exemple, es va adonar que era una errada
monumental prescindir de la Gerència d’Atenció Primària si
volem potenciar atenció primària, si volem reforçar, si volem
un projecte fort d’atenció primària, primària ha de tenir una
gerència, i ell la va retornar i va ser la mateixa legislatura. Per
tant, em sembla una mesura coherent i jo diré, idò, les que es
varen prendre abans eren incoherents i després es va, entenc,
rectificar, o una persona ho va veure més clar. Però per a mi és
una rectificació i em sembla el que hem de fer els polítics,
reconèixer quan ens equivocam i reconèixer quan les coses no
van bé, que també és així.

Com li reconeixeré a la Sra. Sureda amb les obres de
Manacor, és a dir, un aprèn a no donar terminis fins que
comenci l’obra, jo això ja ho he après perquè és veritat que els
don molta informació, els don molta, a vegades em diuen que
parl molt, i els don moltíssima informació i jo per més voler
fer, idò, et diuen els terminis aproximats del projecte de la
contractació de l’obra, de la posada en marxa de tal, del que
tarda un ajuntament a donar permís i, bé, aquí ja con la iglesia
hemos topado, aquí ja sí que és una autèntica bogeria. Per tant,
ja no en donaré més de terminis fins que no comencin les obres,
això sí que els ho dic perquè és una aproximació que en cap
cas, en cap cas, des que jo m’he atrevit a fer una afirmació s’ha
correspost amb la realitat. Per tant, què veig? Si don terminis
perd credibilitat, i no pot ser, i que els ciutadans ho esperen i
llavors no s’ha de fer, tot i que m’assegurin des d’altres àrees
que serà un dia, fins que no ho veig ja no ho vull dir. 

És normal que el mes de febrer, vostè em parlava de les
urgències col·lapsades el mes de febrer, sí, i tornarà a passar,
ja els ho dic, tornarà a passar, el mes de gener d’enguany... sí,
no, no, em pot gravar, el mes de gener d’enguany, de l’any que
ve 2018 segur que hi haurà qualque dia on tendrem més
pacients dels que voldríem tenir a les urgències dels hospitals,
segur que passarà, estic segura. O sigui, ja els ho dic, ja els ho
avanç, si després em volen dir que és una mala gestió, no, no és
una mala previsió, és que dependrà de les persones que entrin
aquell dia per la porta, però passarà quasi segur. 

Tot i així, nosaltres ja treballam en aquests moments amb
el Pla de contingència, i existeix aquesta pla de contingència,
jo crec que no ha fet la pregunta oral, o vaig errada o no ho sé,
però el tenim el Pla de reforços d’estiu de primària i dels
hospitals, vull dir, és un pla que està previst, que si me’l
demana per escrit jo li envio, però que no me l’ha demanat, és
que diu que no l’he portat, però crec que no me l’ha demanat. 

Què més? Després em comentava, l’any passat, ara li
reconeixeré una cosa, el 2016 vàrem tenir molts més problemes
en els centres de salut, enguany no hem tengut pràcticament.
L’any passat vàrem haver de tancar qualque unitat bàsica per
manca de professionals, l’any 2017 no s’ha tancant ni un sol
dia, ni un sol torn, ni una unitat bàsica en un centre de salut, ni
una vegada. És a dir, això vol dir que millora? Jo entenc que sí,
i per què millora? Doncs, perquè prenem mesures perquè
millori i, per tant, la població també ho nota i ho sap. Per tant,
hem d’anar en compte de no enganyar perquè perdem també
molta credibilitat. 

Anem a Podem. És clar, vostè, Sra. Diputada Maicas, em
demana per un dia, per una informació d’un dia dels diaris, és
a dir, nosaltres tenim... vull dir, és normal sobretot a les illes de
Menorca i Eivissa que la salut sigui notícia, jo crec que..., però
també els anim, perquè és un exercici que nosaltres fem,
valorar a premsa les notícies que surten en positiu i les que
surten en negatiu, que també ho feim, i és clar el que passa és
que a vegades una notícia negativa crida molt més l’atenció,
però els nostres professionals surten pràcticament a diari als
mitjans de comunicació explicant els seus projectes, ells són els
importants, no nosaltres si obrim o tancam o fem o no fem i el
projecte és important.

Avui he anat a un congrés de neurocirurgia internacional
que se celebra aquí, on tenim un equip de neurocirurgians de
Son Espases realment... que són també dels millors d’aquest
país, que fan tècniques premiades a tot el món i això m’omple
d’orgull, i és amb això que crec que s’hauria de queda també la
població, a part de, a vegades, que un pugui tenir un aprovat
del sistema sanitari i no sigui cent per cent satisfactori. També
sabem que el nivell d’exigència en serveis bàsics és molt
elevat; és molt elevat, però no podem generalitzar.

Per tant, desconec el que va dir exactament la cap de servei,
etc., el que sí sé és que s’ha fet un grup de feina a distints
hospitals a les àrees d’urgències, i el d’Eivissa n’és un, per
millorar la situació.

I evidentment que s’analitza el clima laboral i s’analitzen
les problemàtiques que hi ha i es prenen mesures dins el
possible sabent sempre d’on hem partit i on volem arribar,
perquè és clar a mi m’encantaria -ahir ho parlàvem aquí al
Parlament- poder disposar de... em bastarien 100 milions més
probablement de pressupost i moltes coses es veurien... lluirien
molt més i es veurien molt més, però aquesta és la realitat que
també hem d’afrontar i el que no puc és eludir la responsabilitat
perquè digui... no tot s’arregla amb doblers.

I en aquest sentit també crec que hem de recordar que
pagam els nostres professionals, que tenen complements
específics a les illes d’Eivissa i de Menorca, que també han
sortit al diari metges de família que han vengut de Màlaga que
s’han sorprès gratament dels sous d’aquesta comunitat
autònoma i ho han dit, fins i tot va cridar al seu moment el
conseller d’Andalusia preocupat, perquè a veure si ara us
quedareu vosaltres tots els metges de família que surten d’aquí
perquè els pagau més que el que podem pagar nosaltres, no?

És a dir, es prenen mesures, però les econòmiques no ho
són totes. Jo he comentat altres vegades que he tengut
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companys metges..., perquè per a mi és més preocupant, metges
de família al centre de salut que han fet feina de dilluns a
divendres i no se’ls pagava el cap de setmana, o sigui no feien
feina els caps de setmana per no pagar els caps de setmana,
se’ls feien contractes de dilluns a divendres.

És clar, la situació de la plantilla és que en aquests moments
tenim dels metges en general, el col·lectiu de metges i de la...,
del col·lectiu de metges el 39% de la plantilla és interina o
eventual, entre interina o eventual, i pràcticament el 50% de la
plantilla del Sistema Públic de Salut, però això no és fruit de
dos anys de legislatura, això és fruit que des de l’any 2011 no
es fan ofertes públiques d’ocupació, ni tan sols la reserva de
places per fer l’oferta pública d’ocupació. Perquè jo vaig parlar
amb Extremadura la setmana..., amb el conseller
d’Extremadura i ell té un 17% de metges interins o eventuals,
però és una comunitat, socialista en aquest cas, o de govern
progressista, que ha fet oposicions els anys anteriors i aquesta
és la diferència. Aleshores, si es poden estabilitzar els
professionals evidentment vénen, es queden i ho fem. Què hem
fet? Idò en poc temps vàrem fer 1.000 interinitats només a Son
Espases de gent que era interina o eventual, i sí, tenim
anestesistes o tenim... o teníem metges digestòlegs,
especialitats... o pediatres amb contractes curts perquè tampoc
no tenim massa més possibilitat per..., però com a mínim
estabilitzar-los quan ja duen un temps.

I això és el que hem fet: els que duien contractes, que a més
té el seu punt de..., bé, contractes encadenats de sis mesos, sis
mesos, dos mesos, sis mesos, però arriba un moment en què un
ha de fer una interinitat i això és el que hem fet per estabilitzar-
los, i farem una oferta pública d’ocupació de 4.500 places. I a
més fem, i hem recuperat tant des de l’àrea hospitalària com
d’atenció primària, per exemple, els reciclatges, les
intensificacions que diem nosaltres, que vol dir que metges que
es volen dedicar a la recerca puguin fer una estada a una altra
banda, metges que volen aprofundir en un tema puguin passar
idò... un metge de primària pugui anar a dermatologia d’un
hospital per veure la pràctica diària del..., i això s’està fent,
cosa que abans no es permetia per manca de recursos, es va
deixar de fer.

Per tant, és clar, el personal està molt més il·lusionat i molt
més implicat i està implicat en moltíssims de projectes i forma
part de les mesures de fidelització a tots els centres... sense
arribar a la perfecció.

Bé, després dues preguntes, a veure, el tema de les gateres,
no?, de les borratxeres; és a dir, és clar, una gatera en un
diabètic pot comportar un coma i pot dur a la mort. Per tant, no
podem banalitzar, i és cert... no, no, no... i és cert que els
professionals de vegades... idò, no és fàcil tractar amb pacients
que tenen un trastorn de la conducta sigui quin sigui, sigui
puntual o sigui... etc., no?, no és fàcil i és cert que... i jo com a
professional puc dir que cansa també, fer feina en un centre
turístic..., no?, cansa haver de cosir o haver de tractar
determinades situacions a persones la conducta dels quals no és
la que tu... més necessària per poder-la atendre en les millors
condicions, no?, cansa, i això és el que crec que va dir també
un dia el sindicat mèdic. Però a la vegada també sabem que ho
hem de fer, vull dir que és imprescindible que es faci, s’intenta
des de primària per això també s’han reforçat els suports vitals

bàsics que ja atenen al carrer i que van amb tècnics, però que
si veuen que és suficient traslladar el pacient al centre de salut
ja no van a l’hospital, això és imprescindible.

A Sant Antoni, Sra. Maicas, per primera vegada hi ha dues
consultes més en marxa. Hi havia un metge i un infermer l’any
passat; ara n’hi ha al centre de salut dos, dues consultes, metge
i infermer, o sigui... s’han duplicat els equips i al SUAP per
primera vegada hi ha tres equips el cap de setmana, hi ha un
equip més.

És clar, la feina de col·laboració amb la policia és
permanent sobretot els que fem feina... fan feina a zones
turístiques perquè ens veiem, es veuen, no?, contínuament, i és
permanent. I després per a nosaltres... no és responsabilitat
nostra que la gent begui, però sí que tenim una part de
responsabilitat, diria, amb les campanyes de prevenció, de
drogodependències que és el que hem fet, estam fent amb “No
siguis ase”, que és una campanya que ha entrat prou bé als
joves; que hem augmentat... la cobertura dels pobles, de les
festes populars, etc., i una especial preocupació perquè sí que
hem tengut...i a mi això em preocupa bastant més, que pugui
augmentar un dia el nombre d’urgències, és el nombre de
menors que beuen alcohol i que tenen intoxicacions etíliques i
això ha passat i està passant i llavors sí que crec que tots com
a societat hem de posar en marxa totes les eines des d’educació,
des de la família i des de salut per intentar disminuir el consum
d’alcohol en els joves.

També en determinades zones turístiques s’associen ja no
només les gateres que de cada vegada estan més associades
amb drogues i drogues de disseny en què és molt complex fer
un diagnòstic i fer un tractament. Per tant, tot es complica molt.

Quant a les ambulàncies, Sr. Reus, dels ajuntaments, és clar,
tenen llibertat com a institucions els ajuntaments i els consells
per contractar el que volen. L’habitual -l’habitual, eh?, jo sé,
per exemple, que l’Ajuntament de Calvià sí que està en perfecta
coordinació, que hi ha posat una ambulància, amb la UVI
mòbil i el suport vital bàsic nostre del 061. Ara, nosaltres no
podem evitar que els ajuntaments facin, i precisament l’acord
amb la privada que no suposa cap... no parlem de privatització
perquè no té res a veure, no es posa la sanitat pública en mans
de la privada, sinó tot el contrari, vull dir, tenen els recursos
que existeixen, són coordinats pel sector públic a canvi d’un ús
més racional de les urgències, perquè, clar, aquelles bregues de
tres ambulàncies que van al mateix accident s’han acabat,
sobretot a part forana, com a mínim totes les empreses que
estan coordinades ara pel 061.

Em demanava, crec, la Sra. Sureda, el procés exacte, o
sigui, no sé quantes ambulàncies hi ha, però sí que es
reparteixen i canvien de zona per no estar sempre... Pos un
exemple: les ambulàncies de Juaneda a la zona d’Alcúdia i les
de Rotger a la zona de Calvià canvien, van rotant, van rotant i
ells mateixos, coordinats pel 061, van rotant, de tal manera que
el 061 les té geoposicionades i sap en tot moment on és cada
una de les ambulàncies, i això millora el temps de resposta. El
temps de resposta... me l’han passat però m’he perdut, però està
en 17-18 minuts, aproximadament, 17 minuts l’avançat, era,
no?, i 18 el bàsic. Són mitges, són mitges i és cert que a
vegades un s’hi troba i també..., és a dir, et pots trobar un
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accident i haver d’atendre, i els professionals sanitaris sobretot
esperam l’ambulància del 061 com..., bé, com em Messies, i
quan arriba..., i tens la sensació que passen hores, però la
mitjana és aquesta. Vol dir que hi ha vegades que arriben molt
més prest i altres vegades, en funció d’on són en aquell
moment, poden tardar un poc més.

Em consta, però de totes formes ho demanaré amb
seguretat, em consta que el projecte de les obres de Manacor es
va entregar el mes de juliol a l’Ajuntament de Manacor. En
qualsevol cas nosaltres, fins que no tenim el projecte entregat
pels arquitectes, no ens deixen licitar obra, Intervenció no ens
deixa licitar obra sense tenir el projecte. Per tant no podem
avançar; el que sí es va fer va ser una encomana de gestió de
TRAGSA, i en aquest cas no existeix el concurs, diguéssim,
d’obra que seria més temps.

També és cert que anam a una velocitat de vertigen, ho
intentam sempre, i supòs que forma part de la nostra cultura i
de la nostra essència pel tipus de servei que donam, que som
administrativament diria que una de les administracions més
ràpides, i potser..., això, tot i que fos l’1 d’agost ja hauria
d’estar. No ho sé, no sé les dificultats ni tot el que suposa, però
sí que  és cert que entenc també que els terminis que necessiten
els ajuntaments són uns i és molt variable, i treballam amb
moltíssims d’ajuntaments, i hi ha ajuntaments que -no ho diré
públicament- hi ha ajuntaments que han tardat sis mesos a
donar-nos un permís d’obres per una obra petita, i altres
ajuntaments que per una obra gran en quinze dies l’hem tengut,
i en això sí que desconec l’administració local. En qualsevol
cas és allò de sempre, també; vull dir que no m’agrada... Crec
que hem de recordar, i sé que no és un consol, que aquesta obra
hauria d’estar feta en aquests moments si s’hagués mantingut el
contracte que hi havia l’anterior legislatura.

Ah, bé, em comentava això. Hem fet més intervencions
quirúrgiques en global, en global. S’ha aconseguit mantenir en
alguns centres i alguns centres han baixat, i alguns centres han
augmentat; per exemple Son Espases, que és un centre gran, on
costa molt incrementar activitat, ho ha fet, ho ha fet en les
programades -les urgents evidentment són urgents, han pujat
molt també però no depèn tant de nosaltres-, però sí que hi ha
un increment de les persones...; per això s’han mantingut tots
els llits hospitalaris oberts a Son Espases. Suposa més recursos
però per a nosaltres la llista d’espera és una prioritat. A altres
centres he de dir que, per exemple a Manacor, ha disminuït en
relació amb l’any anterior, però també he de dir que la situació
de Manacor era molt bona abans de l’estiu; per tant s’ha permès
perquè els metges sí que és molt difícil substituir..., no se
substitueixen les vacances; llavors si el cirurgià està de
vacances no se substitueix; tens una persona menys, dues o tres,
que no poden operar aquest mes. Costa molt més als hospitals
petits. I a Son Llàtzer s’han incrementat un 17% les
programades; Son Llàtzer necessitava també millorar tant en
proves complementàries com en..., bé, l’activitat quirúrgica ha
anat millorant molt durant l’any; la situació de partida de Son
Llàtzer era jo diria que greu i en aquests dos anys ha anat
millorant, però en aquest darrer, sobretot, ha millorat molt i per
exemple han incrementat un 17% les intervencions
programades. 

No així a Eivissa. A Formentera no hi ha tant de problema.
A Eivissa no s’han mantingut, tenim una manca de
professionals en algunes àrees.

Bé, no sé, crec que els he anat contestant tot el que he
recollit. No sé si queda qualque pregunta enlaire. Si no a la
darrera intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo he de ser molt concret en
l’exposició perquè tenc el temps molt reduït, però així mateix
voldria dir que està bé que contesti les preguntes per escrit, està
bé que vengui a les compareixences que se li demanen, i estaria
molt bé que complís els mandats parlamentaris que surten
d’aquest parlament, perquè de moment vostè, la PNL que va ser
aprovada en el Parlament en el debat de pressupostos, no l’ha
complida; és a dir, li venia a dir que el Parlament constatava
que hi havia una problemàtica existent derivada de la manca de
personal i que ens presentàs un pla per àrees de salut, a
sindicats i als serveis mèdics. No li he demanat el pla de
contingència; el pla de contingència estaria dins aquest pla que
teòricament ens havia de presentar i que no ens va presentar.

I dins aquesta falta de personal una de les mesures que es
podien prendre era una sèrie de mesures de fidelització, unes
mesures de fidelització que també varen venir en forma d’una
PNL que va sortir d’aquest parlament aprovada per unanimitat,
consensuada per tots els grups polítics a instància de Partit
Popular, i que deia que la Conselleria de Salut proposarà als
sindicats d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat en representació
a ib-salut iniciar negociacions d’aquelles mesures, incloses les
econòmiques, que suposin una fidelització dels professionals de
les diferents àrees de salut, i tot això venia perquè hi ha una
diferència molt clara entre les retribucions econòmiques que
reben els metges, els professionals sanitaris de què tenim
mancança en aquesta comunitat, respecte dels que hi ha a
Canàries, per exemple. A Canàries, a Gran Canària i a Tenerife
el grup A té un incentiu de 162 euros al mes -li don xifres
rodones-; en canvi a Mallorca és de 92, 162 i 92; a les illes
petites els incentius són de... de 542 euros, 542 euros per a les
illes petites de Canàries, i en canvi a les illes de Menorca i
Eivissa els incentius són de 102. Per tant tot això es reprodueix
no només en aquest grup A, que he donat les xifres, sinó al
grup B, al grup C, al grup D i al grup E. Per tant veim que
aquesta problemàtica que se li va demanar que es complís, que
iniciàs les negociacions per una mesura de fidelització que és
important i que és, pensam, de pes i que podria revertir tota
aquesta situació, idò no s’ha produït. No s’ha produït ni en
casos especials, que seria qüestió d’estudiar si es podria fer,
perquè ho han fet a Formentera, han incrementat aquest plus a
Formentera, però no a altres bandes com per exemple a Eivissa,
on hi ha també una demanda important de personal i de metges,
i això és una cosa que està reconeguda per tots.

Llavors una altra mesura important i que ha estat
generadora de crítiques és la seva..., com ho diria?, aquesta
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falta de concreció i aquesta divergència a l’hora de plantejar
una mesura que, pel que es veu, impedeix la presència de
metges, del col·lectiu que ens fa falta en aquestes illes, com a
conseqüència de l’exigència del català. Vostès varen... avançar
una primera normativa en la qual demanaven eximir del català
els sanitaris, metges i infermeres. Vostè va haver de tornar
enrere, segona mesura aquesta legislatura que li fan tornar
enrere per qüestions polítiques, i això era una mesura de gestió
i vostè ho sabia i per això la va posar en marxa, però per
qüestions polítiques ha hagut d’anar amb una mesura
antifidelització, perquè això, des del punt de vista tècnic, està
demostrat que és així. La seva nova directora gerent de Can
Misses va ser el primer que va dir: “Carmen Santos apuesta
por aplazar la exigencia del catalán al personal médico, el
catalán es un impedimento”. Això és el que han dit els serveis
mèdics d’una àrea sanitària en la qual hi ha forta demanda de
metges. Tot això ha fet que, gràcies als grups parlamentaris que
donen suport al Govern, doncs ha fet que fins i tot es descartàs
una moratòria i que únicament al darrer doncs eximissin,
eximeixen, no eximiran ningú del català, únicament faran que
en dos anys doncs hagin de demostrar que l’han après. 

Per això m’agradaria preguntar-li, Sra. Consellera, vostè
creu que és correcta aquesta mesura a nivell de fidelització? No
parlem de temes culturals o de, o de... qüestions idiomàtiques,
parlem de mesura de fidelització, és positiva o és negativa
aquesta mesura respecte del que vostè volia plantejar des del
principi? Quines especialitats eren les, o són, les que ens fan
falta? Retardarà això les oposicions que vostè va dir que faria
pròximament? Vostè ha anunciat una sèrie de mesures, perdó,
una sèrie d’oposicions per a interins, i ’agradaria saber si
aquesta mesura anirà dins aquestes bases d’aquestes oposicions
que vostè ha dit que convocaria i m’agradaria saber quines són
les dates que pensa vostè que podran estar concretades.

A l’hora de llançar el decret, el decret o aquesta proposta de
...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’anar acabant.

EL SR. SERRA I FERRER:

... decret, -estic acabant, Sr. President-, vostè diu que aquesta
introducció, el darrer paràgraf de la introducció abans de parlar
dels articles que han estat debatuts amb els sindicats i els
sindicats, Comissions Obreres, UGT, USAE, CSIF i SIMEBAL
han dit que no hi havia hagut ni negociació. Per tant, una altra
vegada entram en el obscurantisme i m’agradaria saber si...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha d’acabar.

EL SR. SERRA I FERRER:

... -vaig acabant-, l’article 8 d’aquest decret parla que quan no
es compleixin en aquests dos anys que aquestes persones que
han entrat a l’administració sàpiguen el català volia saber si
únicament farà aquesta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

... que se li exigeix en aquest article. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, moltes gràcies. Correspon ara pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears a la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, no sé si contestar primerament
al Sr. Xico Tarrés o a la consellera. Estic d’acord amb el Sr.
Tarrés que amb l’obertura dels centres per l’horabaixa la gent
en lloc d’anar a urgències va directament al seu metge, i és així
com ha de ser per no saturar les urgències.

Per una altra banda, també pensam que la saturació turística
també ha saturat els serveis d’urgències, els nostres serveis,
però aquí s’ha fet referència a altres assumptes que responen a
les condicions de com treballen els professionals i que posa en
perill l’estabilitat de la plantilla, com hem pogut veure a les
urgències.

Per una altra banda, que la conselleria sigui la Conselleria
de Salut significa que no pot parlar amb un ajuntament per
solucionar un problema de salut pública? Jo pens que sí, de
totes maneres m’ha agradat la contestació que ha donat la
consellera amb la importància d’unes campanyes per abordar
la problemàtica de l’alcohol i les drogues entre els més joves.

De totes maneres, trobam que la problemàtica que ha
comentat en altre moment sobre la fugida dels professionals té
molt a veure amb la petició que des de Podem feim a la seva
conselleria i és una petició relacionada amb la
professionalització de les gerències. Tenim un greu problema
a la sanitat pública i és l’optimització dels recursos, em referesc
a la manca de planificació, organització i control dels recursos,
tant personals com materials i d’espai. Crec que tenim dret a
exigir quin tipus de gerència volem en els nostres hospitals i
per descomptat no és el que vostès han marcat, volem un
concurs obert d’igualtat, mèrit i capacitat. La bona gestió ha de
ser prioritària, insistim que l’optimització dels recursos és la
clau. 

Bé, si contesta les preguntes del Sr. Serra sobre la
problemàtica del català i les declaracions de la doctora Carmen
Santos respecte d’això, l’escoltaré amb interès.

Vull agrair a la consellera i al seu equip la seva presència.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Reus. 

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. Dues qüestions, respecte del tema de les
ambulàncies que ha comentat, òbviament jo som partidari que
els ajuntaments tenguin autonomia per fer aquestes

 



722 SALUT / Núm. 53 / 27 de setembre de 2017 

contractacions, és discutible que ho puguin fer amb la Llei de
racionalització, que va fer el Sr. Montoro, la Llei de
racionalització de l’administració pública, que taxa molt en què
es pot gastar o no cada administració en funció... les
administracions locals en funció de les competències, però,
com que aquests convenis no suposen una despesa, clar, passen
el filtre de les contractacions. Però sí que crec que hauríem de
plantejar qualque tipus de... si cal, hauríem d’analitzar si cal
qualque tipus de modificació normativa perquè si es duen a
terme aquesta contractació o el conveni d’aquests serveis per
part d’entitats municipals hi hagi una coordinació, no que fos
obligatòria la coordinació, entenc que hi hauria de ser si no està
establert així hi hauria de ser perquè es garanteixi que si hi ha
aquests serveis estiguin coordinats.

A part d’això, sí que li demanaria al Partit Popular que deixi
el discurs de l’autoodi respecte de la llengua pròpia, que no és
una cosa folklòrica, no és una cosa cultural, és un fet, és una
llengua cooficial. A cap lloc del món es planteja que la llengua
pròpia del lloc no sigui un requisit que s’hagi d’acreditar per a
la funció pública. La llengua nostra, el català, 7 o 8 milions de
parlants no és de les manco parlades d’Europa precisament, hi
ha moltes altres llengües a Europa amb manco parlants i cap
d’aquests països es planteja que això sigui necessari eximir la
llengua pròpia. Per tant, m’ha sorprès aquesta redundància en
l’autoodi cap a la nostra llengua per part del Partit Popular. 

Ha donat una dada, una informació rellevant, que a mi m’ha
sorprès, la consellera, que és que la va cridar el conseller
d’Andalusia, vull dir, jo crec que s’han millorat molt les
condicions, les justes condicions de treball que tenen aquí els
professionals, gràcies a la feina que s’ha fet, entre altres coses,
amb la carrera professional, i crec que no ha de ser motiu que
els professionals no vulguin venir aquí el fet de conèixer la
llengua pròpia, la nostra llengua pròpia en aquest cas. 

Per part meva, res més. Vull agrair-li una altra vegada les
explicacions. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyors i senyores diputats. Sra.
Consellera, el tema de l’hospital de Manacor de la licitació de
les obres li demanava per això, perquè si s’ha de fer un concurs
per fer les obres el normal és que, ja que hi ha el pressupost i
tot, era també presentar la sol·licitud, però m’ha aclarit que ho
fan a través de TRAGSA, i ja està. 

El tema de les ambulàncies, li he dit abans, no fa massa que
vaig presentar les preguntes i era per saber, m’ha dit vostè que
van rotant, però jo, per exemple, les preguntes que li vaig
presentar eren a quines zones es distribueixen les Illes amb
relació al servei d’ambulàncies i quants hi ha per zona; quin
tipus d’ambulància hi ha a cada zona, quins tipus són, i
l’antiguitat que tenen, perquè... i, desgraciadament, ens trobam
amb casos puntuals, però justament ens hi trobam nosaltres,

aquesta persona va estar 73 minuts esperant una ambulància a
un centre de salut. A posta m’interessava saber la mitjana,
perquè sé que hi varen insistir, saber les ambulàncies que hi ha
i veure si s’ha de reforçar perquè 73 minuts d’espera una
persona que en teoria no pots endur-te-la amb un cotxe,
sincerament és molt de temps, simplement era per això.

Moltes gràcies per la seva vinguda a aquesta
compareixença, i al seu equip.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, però s’ha hagut d’absentar la
Sra. Font.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Seijas. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, darle las gracias
nuevamente por estar aquí y también a su equipo, y bueno, por
aceptar todas las peticiones de comparecencia que se le han
pedido.

Y no tengo nada más que preguntarle y que aportar a las
preguntas que han hecho los anteriores diputados.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. El primer que he de fer és disculpar el
meu company, Sr. Tarrés, tenia una cita ineludible a Eivissa i
el fet insular és el que té, que o partia ara o arribava més de les
deu del vespre i ja no hagués pogut assistir a aquesta cita.

Res, simplement en aquest torn ja em toca agrair les
explicacions de la consellera, agrair-ho a tot l’equip que
l’acompanya, crec que les seves explicacions han estat molt
àmplies i detallades; com vostè diu ha donat moltíssima
informació, però, és clar, és molt fàcil també d’un exemple,
d’un cas concret idò... el que diríem nosaltres: d’un gra fer-ne
una muntanya.

Hi ha situacions que òbviament no es poden preveure, però
sí que ens ha explicat la consellera que davant aquestes
situacions hi ha protocols d’actuació que el que fan és intentar
donar la millor resposta possible davant aquest fet imprevist. 

I no massa més, lamentar que emprem el segon torn
d’aquesta compareixença per encetar un tema com és el requisit
del català. Sabem que aquest parlament va aprovar la Llei
4/2016, de capacitació del català, amb una petita excepció en
l’àmbit sanitari, precisament perquè no quedi en descobert cap
tipus de servei, que va modificar la Llei 3/2007, de funció
pública, i òbviament és una qüestió que crec que queda fora de
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la compareixença sol·licitada, a part que és una qüestió que
s’ha gestionat correctament per part del Govern i per part
d’aquesta conselleria.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Contrarèplica de la Sra.
Consellera per finalitzar el debat.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, president. Procuraré ser breu, crec que tenen
vostès, i més si s’han de desplaçar, menys temps.

Pens que s’han dit moltíssimes coses. Està clar que hem de
continuar fent, hem de continuar posant en marxa mesures de
fidelització als professionals tant econòmiques com no
econòmiques, com hem dit fins ara.

He de dir que el diàleg social s’ha reprès en aquesta
legislatura i són setmanals les reunions que es fan amb tots els
sindicats o amb sindicats concrets quan afecten només un
col·lectiu de persones. No he sentit que cap sindicat hagi dit en
dos anys que no hem volgut parlar amb ells o que no ens hem
volgut asseure o que no estam disposats a negociar, sinó que
crec que més aviat tot el contrari. Fan la seva feina de
reivindicacions laborals, que per suposat és completament
legítima i com sempre dic ens agradaria poder tenir més
recursos per poder millorar encara més la situació, però només
la carrera professional, per exemple, que ja s’està cobrant
pràcticament un 90% del total de la carrera professional que
s’havia rebaixat en l’anterior legislatura, i que estava totalment
paralitzada, idò només aquesta recuperació ha suposat un
increment salarial, per exemple, molt important per als
professionals, a més dels incentius o dels complements, que ens
agradaria pujar-los tots i millorar totes..., tenir les millors
condicions del país, però partim de la despesa per càpita més
baixa de l’Estat al 2015 o de les més baixes de l’Estat, i això fa
que els drets dels ciutadans i dels professionals es vagin
recuperant a mesura que vagi passant el temps.

Canàries té major retribució i tendrà pitjors condicions en
determinades coses, aquí sí que entra la gestió, i ja voldria tenir
la despesa per càpita que pot tenir el País Basc o Navarra, però
no és el nostre cas.

Però continuarem treballant, està clar. Els agraesc les seves
aportacions que també ens serveixen per reprendre temes i
veure com podem millorar la situació sanitària en general que
és de tots, el sistema sanitari públic.

Sra. Maicas, a mi em sap greu que es generalitzi amb la
feina que fan els gerents perquè crec que totes la recuperació de
drets i la millora dels sistema sanitari passa per una bona
gestió. Hi pot haver bosses d’ineficiència, però n’hi ha moltes
de moltíssima eficiència -de moltíssima eficiència- i que es van
prenent precisament des del Servei de Salut, per exemple: la
compra centralitzada, idò en aquests moments estam en un
estalvi de 6 milions d’euros. És clar, nosaltres no estalviam mai

perquè sempre necessitam aquest pressupost, no?, aquests
doblers, però la compra de determinats materials ha suposat
això. 

Jo sempre ho dic: els nostres metges de família en recepta
electrònica tenen la despesa més baixa de tot l’Estat, per
diverses raons, però la realitat és que comunitats semblants a la
nostra tenen una despesa més elevada, vol dir que la
prescripció està prou ajustada, és una despesa molt important,
un 25% de despesa se’n va a medicament, el 50% a capítol 1,
a plantilla, per tant, no queda tampoc tant de marge, no?, però
tenim productes molt cars, tecnologia molt cara i... molt cara,
bé, inversions necessàries també.

I és cert que s’ha de racionalitzar, però tot això es fa des del
Servei de Salut i per tant, jo que tenc uns anys i que he viscut
ja unes quantes legislatures crec que s’estan prenent mesures de
calat que tendran... probablement els seus fruits es veuran, es
comencen a veure ara, però es veuran molt més endavant, però
estic convençuda, ho dic a tots els fòrums on vaig, que és
gràcies a l’equip directiu del Servei de Salut i a les gerències
dels hospitals i és gràcies a això, perquè si no... altres
comunitats autònomes tenen més pressupost i tenen pitjors
resultats.

Per tant, no tot són els doblers, sinó també la forma com es
gestiona i són moltíssimes les mostres que es donen i que
succeeixen de reconeixement de determinats projectes en
aquesta comunitat autònoma, que els balears no som... tal
vegada com altres comunitats de sortir i dir el bé que fem les
coses, però crec que també fora d’aquí també se’ns reconeix,
no?

I per acabar vull dir que, evidentment s’ha de notar, o sigui,
les mesures s’han de notar, les millores s’han notat, les
urgències s’han incrementat, és cert, en l’àmbit hospitalari al
voltant del 5% aquests mesos; tenim un increment
pressupostari; tenim més estabilitat laboral; tenim mesures de
fidelització; tenim projectes com el d’atenció a la cronicitat i el
de salut mental, reformes i potencial a l’atenció primària com
s’està fent i com s’hi està invertint; tenim més llits hospitalaris,
en aquests moments prop de 50 des del 2015; fem més activitat
quirúrgica; disminuïm les llistes d’espera; tenim més
professionals; cobrim molt més les vacances, no és una situació
perfecte, però crec que afortunadament la població que valora
els serveis públics sí que s’adona d’aquestes millores i en
aquest camí hem de... en aquest camí hem de seguir per
aconseguir aquesta sanitat pública excel·lent i que sigui l’orgull
de tots nosaltres.

Moltíssimes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera.

Acabat el debat, volem agrair a la consellera i al seu equip
la seva presència.

I no havent-hi més assumptes a tractar, donam per aixecada
la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Compareixença RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal que informi sobre l’assistència sanitària durant la temporada d’estiu.

