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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió i, en
primer lloc, els demanaria si es produeix qualque substitució.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Tania
Marí.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei 198 i
519/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 198/18, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’ús d’un quiròfan
per a cirurgies urgents a l’Hospital Mateu Orfila.

Començam el debat per la primera, RGE núm. 198/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’ús d’un
quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital Mateu Orfila.

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, Ciudadanos trae aquí una
iniciativa a petición de algunos facultativos del Hospital Mateu
Orfila. Voy a explicar un poco la situación y luego comentar
que pedimos únicamente un estudio para ver cómo se puede si
efectivamente lo que se pide podría resolver las situaciones que
se dan habitualmente.

Sabemos que el Mateu Orfila cuenta con cinco quirófanos
plenamente operativos, que en breve está previsto el
incremento de un quirófano más, además existe otro quirófano
para endoscopias y cirugía ambulatoria y sin embargo siendo
un hospital de referencia no está por ahora prevista la
existencia de un quirófano de urgencias. 

La inexistencia de un quirófano destinado únicamente a
cirugías urgentes o de alta prioridad, es decir, de emergencias,
pues impide que a menudo los pacientes que deben ser
operados reciban una asistencia óptima en cuanto a que son
operaciones que están programadas y se tienen que demorar a
otro día para poder realizarse estas emergencias. 

Hasta ahora la necesidad de operar a un paciente urgente en
turno de mañana muchas veces está obligado a cancelarse y
posponerse les intervenciones programadas con los

consiguientes efectos de demorar las operaciones previstas en
la lista de espera, es decir, todo se va acumulando. 

En otras ocasiones los pacientes que debían ser operados
con urgencia han tenido que esperar a ser intervenidos varias
horas porque no había quirófanos disponibles, si bien siempre
estas urgencias obviamente estas esperas se han hecho porque
se podían hacer. 

Por tanto, se cree que un quirófano de urgencias pues
contribuiría a optimizar estas listas de espera al no tener que
cancelarse operaciones programadas ante la eventualidad de
tener que realizar estas emergencias, tal como ocurre ahora. Por
lo tanto, nosotros creemos que plantear este estudio para ver si
abrir este quirófano de urgencia podría mermar estos
problemas, ya que además no implica un incremento de
personal debido que ya está previsto abrir próximamente un
quirófano nuevo y que deberá estar adecuadamente dotado. 

Por eso, nuestra proposición propone que el Parlament inste
al Govern balear a estudiar en base a criterios técnicos y una
vez escuchados los profesionales sanitarios a habilitar al Mateu
Orfila un quirófano destinado a atender las cirugías urgentes,
mejorando así el servicio de atención a los pacientes y evitando
cancelaciones y retrasos en las operaciones programadas.

Nosotros, desde Ciudadanos, somos conocedores de que en
sanidad los recursos son finitos, que las demandas son muchas,
por eso es importante optimizar la gestión en base a datos
objetivos, para ver si efectivamente una medida es óptima o no
para resolver el problema que se nos plantea, que, en este caso
es la continua postergación de operaciones programadas. Y
bueno, creemos que debe ser un deber de la administración
siempre estudiar o buscar la manera de poder ir solventando los
problemas.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Començam el torn de fixació
de posicions. Començam pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
La proposta que avui ens presenta Ciutadans a nosaltres ens
suposa alguns dubtes, hi ha algunes qüestions que no veiem
suficientment clares. Nosaltres no trobam suficientment prudent
que l’Hospital Mateu Orfila hi hagi d’haver un quiròfan
exclusivament per atendre les urgències, perquè, atesa sobretot
la llista d’espera que hi ha, i que els quiròfans actuals no donen
abast, valgui la redundància, a aquesta llista d’espera, entenem
que tenir un quiròfan buit esperant que hi hagi una urgència, i
no atendre aquelles operacions que ja estan planejades, des del
nostre punt de vista ens planteja certs dubtes, i que suposaria,
en certa manera, un malbaratament dels doblers públics,
tendríem un quiròfan equipat caríssim que estaria en aquells
moments buit esperant que es pugui omplir amb una urgència.
Açò per una banda.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800198


SALUT / Núm. 59 / 21 de febrer de 2018 787

Jo crec que, més que tenir un quiròfan que sigui
exclusivament per a urgències, el que sí s’hauria de fer en tot
cas, i primer de tot, és optimitzar els temps quirúrgics, és a dir,
sobretot... és a dir, que les operacions siguin el més ràpides
possibles; que els temps intermedis entre operació i operació,
el tema de neteja i tot açò, també es faci amb el temps mínim
possible, agilitar tot açò perquè les operacions que ja estan
planejades es puguin fer amb la màxima agilitat possible.

Fins i tot s’hauria també de prioritzar que es pugui fer
activitat quirúrgica els capvespres, en aquest moment sembla
ser que no se’n fa, i, per tant, poder tenir els quiròfans oberts
els capvespres amb activitat ordinària o fins i tot amb activitat
extraordinària. 

Per tant, abans de poder disposar d’un quiròfan per a
urgències crec que hi ha altres qüestions més prioritàries que
s`haurien de fer primer, per tal, sobretot, de cobrir o minvar
aquesta llista d’espera quirúrgica que en aquest moment
existeix. Per tant, des del nostre punt de vista, tot i que la
proposta podria ser positiva, nosaltres farem una abstenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem
té la paraula la Sra. Maicas. 

LA SRA. MAICAS ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats,
diputades. Bé, nosaltres tenim constància que cap urgència
queda cancel·lada per manca d’un quiròfan específic per a
urgències, ja que les urgències passen davant de tot, no estic
referint-me a una intervenció programada, tal com ha comentat
la Sra. Olga Ballester, estic referint-me a una urgència.

A més, si les urgències que es produeixen per la tarda es
resolguessin per la tarda no s’hauria de suspendre alguna
intervenció al matí, però els metges s’estimen més passar-les al
matí següent. El tant per cent d’intervencions suspeses per
reprogramació d’urgències és baix, però no hi ha una
estadística específica, això sí. Hi pot haver alguna operació que
es pot ajornar el matí i que es fa i sempre respectant el criteri
del metge. 

Entre la poca necessitat que es presenta, tal com acab de
dir, i el que suposa la creació d’un quiròfan, d’un nou quiròfan,
només per a urgències, tal com ha dit el portaveu del Partit
Popular, implica contractar personal específic, anestesistes,
categoria de molta demanda i poca oferta ja que ens manquen
a tot l’Estat, i també cirurgians, infermeres, auxiliars i la seva
productivitat seria molt baixa, a més, seria desaprofitar espai
personal. De fet, no hi ha cap servei que hagi demanat la
creació d’un quiròfan d’urgències.

Per tant, no veiem aquesta necessitat i votarem en contra.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, en aquests moments no hi és el Sr. Ferrà. Pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la
paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Bé,
nosaltres aquesta proposició no de llei en principi sembla que
demana un estudi de les necessitats o no, en base a criteris
tècnics, de posar aquest quiròfan només destinat a urgències,
però això que només sigui destinat a urgències ens genera
dubtes, ens genera dubtes del per què de la necessitat d’això, i
de veure si la Sra. Ballester disposa de dades oficials del que
suposaria aquesta posada en marxa d’un quiròfan només per a
urgències. Jo no sé si a la resta d’hospitals hi ha quiròfans
aturats només destinats a urgències, o... no tenc clar que sigui
necessari això.

Per tant, nosaltres, davant la voluntat de votar a favor
perquè era un estudi, ens creen els dubtes que només sigui un
quiròfan per atendre les urgències i, per tant, ens abstendrem en
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també tenim les nostres
reticències perquè no ens ha arribat cap queixa sobre aquesta
necessitat d’aquest quiròfan, tal i com comenta la Sra.
Ballester. 

Jo no em repetiré perquè compartesc els comentaris i les
aportacions que han fet la resta de companys. El que sí puc
dir..., -bé, em repetiré una mica-, és que entenem que aquest
quiròfan evidentment sí que suposa una despesa, tot i que
l’exposició de motius diu el contrari.

Entenem que també és cert que la PNL demana que el
Govern estudiï, és a dir, tampoc no fa la petició directa que
s’implanti aquest quiròfan. Però compartesc els dubtes
expressats anteriorment, amb la qual cosa, nosaltres també
farem una abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bona tarda a tots. Efectivament, aquesta
proposició no de llei no és nova, a Menorca s’ha presentat com
a moció a l’Ajuntament de Maó i a l’Ajuntament de Ciutadella,
demanant ja aquest quiròfan per a urgències. És cert que la
proposició no demana la seva creació, sinó estudiar-ho, però,
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en qualsevol cas, i segons he pogut tenir informació, la
conselleria ja ho té estudiat i no és necessari, perquè seria
contraproduent.

Per una banda, no és necessari i no seria eficient, amb la
qual cosa aquests recursos públics es poden destinar a altres
qüestions que sí siguin necessaris, més urgents i, per tant, es
destinin els recursos públics de manera més eficient. I per altra
banda, generaria... o tenir un quiròfan només per a cirurgies
urgents podria fins i tot generar una major llista d’espera.

Ho han dit altres portaveus, òbviament és la informació que
tenim, la Sra. Ballester ha dit que hi ha professionals de
l’Hospital Mateu Orfila que han demandat aquest servei, però
en canvi no ens consta que cap servei hagi demanat la creació
d’aquest quiròfan.

La situació real és que ara mateix hi ha 5 quiròfans i un
gabinet medicoquirúrgic, un dels 5 quiròfans és per a cirurgia
ambulatòria. I està projectada la construcció, dotació i posada
en marxa d’un altre gabinet, precisament per alliberar els altres
4 quiròfans, que sí estan plenament equipats per afrontar
qualsevol tipus de cirurgia. No hi ha hagut cap tipus de cirurgia
urgent que hagi quedat sense poder-se fer. 

I realment també s’han de posar de manifest dades que no
ens donat, però l’Hospital Mateu Orfila té la segona demora
mitjana més baixa de tota la comunitat autònoma i en aquests
moments només... -ja sé que l’òptim seria zero-, però només 11
pacients esperen més de 180 dies. És clar, contractar ara
personal específic, anestesistes, que és una categoria molt
demandada i deficitària, cirurgians, infermers, auxiliars, quan
la seva productivitat seria molt baixa, és un malbaratament dels
recursos públics.

I en aquest sentit, si realment aquest gabinet que es projecta,
quan hi sigui, doncs una mica el que demanava també el Sr.
Camps, no faria falta un altre quiròfan, sinó que aquest gabinet
també alliberaria molt la càrrega dels altres 4 quiròfans. I per
tant, el nostre vot serà en contra d’aquesta proposició.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara té la paraula per
contradiccions el grup proposant. Té la paraula la Sra.
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias. Bueno, solamente comentar que sí que
efectivamente desde Ciudadanos también estamos de acuerdo
que tiene que ser un sistema eficiente, por eso hacemos esta
propuesta, porque no existe este estudio para ver si
efectivamente este quirófano de urgencias, que podría ser
necesario, no va a estar vacío. Obviamente si del estudio se
saca la conclusión de que no va a ser una buena gestión para
hacer más eficaz el sistema, pues por supuesto que no se pone
en marcha.

Lo que pasa que ha comentado la diputada del Partido
Socialista que parece ser que hay un nivel que no es muy alto
de operaciones programadas, pero es que esto es hablar sin
datos. Yo creo que si ha habido operaciones programadas que
se han postergado, y se ve que esto ha ocurrido frecuentemente,
jamás las urgencias se han dejado de atender, ¡por supuesto,
claro que no! Bueno debido a esto, pues hacer un estudio para
ver si efectivamente se dedicara un quirófano a urgencias esto
haría más ágil, sin tener que postergar operaciones
programadas. Y bueno, únicamente se pide ese estudio, no se
pide nada más.

Veo que no parece que convenza hacer este estudio,
nosotros creemos que siempre que algo se pueda mejorar, no se
tiene que demorar en poder estudiarlo para poder sacar una
conclusión con datos objetivos, sino con datos subjetivos de lo
que me parece a mi. Pero bueno, nada más, muchas gracias por
sus observaciones. Y nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a votar aquesta proposició no de
llei RGE núm. 198/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 a favor; 5 en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 198/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de
quiròfans per a cirurgies urgents a l’Hospital Mateu Orfila.

2) Proposició no de llei RGE núm. 519/18, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de l’Hospital Mateu
Orfila.

Passam al segon debat que és la proposició no de llei RGE
núm. 519/18 del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de l’Hospital Mateu
Orfila. Té la paraula la Sra. Font, per defensar aquesta
iniciativa.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. El transport aeri sanitari és un servei
fonamental per garantir l’accés al servei públic de salut en
condicions d’igualtat a tots els ciutadans de l’arxipèlag Illes
Balears. El servei té especial rellevància per als pacients de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera que han de ser atesos de
forma urgent a l’hospital de referència de Son Espases. 

Aquest servei funciona a Menorca 24 hores al dia a través
d’una avioneta ambulància que opera des de l’aeroport de l’illa.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800519


SALUT / Núm. 59 / 21 de febrer de 2018 789

En aquest sentit, ha estat una millora molt significativa per a
Menorca ampliar 24 hores el servei de transport aeri urgent,
que fins aleshores només funcionava 12 hores, una fita posada
en marxa amb èxit per l’ib-salut l’any 2016. 

L’Hospital Mateu Orfila disposa des de la seva construcció
l’any 2007 d’una pista heliport. Aquesta heli-superfície no pot
ser utilitzada de forma ordinària per aterrar aeronaus d’ala
rotatòria, per no haver finalitzat tot el llarg procés de
legalització, amb les necessàries adequacions tècniques
pertinents. L’heliport de l’Hospital Mateu Orfila només pot ser
utilitzat en situacions d’extrema urgència, en les quals es
permet l’aterratge sense els requisits tècnics i legals ordinaris.

MÉS per Menorca considera que val la pena que l’ib-salut
reactivi la tramitació per legalitzar l’heliport de l’Hospital
Mateu Orfila i poder disposar així d’una opcional pista
d’aterratge per a aeronaus d’ala rotatòria a peu d’hospital. Les
motivacions tenen a veure amb: tenir una segona alternativa a
l’actual avioneta, que dóna més flexibilitat a situacions
imprevistes; donar majors garanties als aterratges d’extrema
urgència a l’heliport del Mateu Orfila; poder utilitzar l’heliport
en casos d’avaria de l’avioneta ambulància i la seva substitució
per un helicòpter; poder utilitzar l’heliport en casos de
saturació del servei d’avioneta que es poden donar en
circumstàncies especials, com les Festes de Sant Joan. 

Cal tenir present que en el cas d’ús de l’helicòpter és
fonamental aprofitar els seus avantatges respecte de l’avioneta,
com és l’aterratge a peu d’hospital, que permet compensar així
el temps de trasllat a l’aeroport. Aquest sistema en helicòpter
és utilitzat a Eivissa i Formentera i, per tant, és conegut i
experimentat. Precisament aquesta demanda nostra pren força
quan el plec de prestacions tècniques que han regir el nou
contracte del servei de transport sanitari aeri contempla, a més
de l’avioneta 24 hores per a Menorca, un helicòpter en base a
Mallorca per a casos d’avaria o d’operacions de manteniment
de les avionetes, Mallorca i Menorca, i helicòpter a Eivissa i
Formentera.

El plec especifica concretament que: “Recursos cobertura
horaria y horas de vuelos contratadas. Recursos. Los recursos
que conformarán el parque mínimo necesario para la
cobertura del servicio serán un avión en la isla de Mallorca,
un avión en la isla de Menorca, un helicóptero en la isla de
Ibiza y Formentera. En la isla de Mallorca, para garantizar la
prestación del servicio en caso de reparación de averías o de
operaciones de mantenimiento de las aeronaves, las empresas
dispondrán de una aeronave de ala rotatoria (helicóptero) con
base en Mallorca, disponible 24 horas con capacidad
suficiente para garantizar la cobertura del servicio con iguales
condiciones que las aeronaves relacionadas en el parque
mínimo.”

En definitiva, nosaltres volem que... MÉS per Menorca vol
que l’ib-salut reactivi la legalització que doni més garanties a
l’ús, tant ordinari com urgent, de l’helicòpter de l’Hospital
Mateu Orfila, especialment ara que es contempla un helicòpter
en situacions d’avaria, manteniment o altres circumstàncies
especials, així -també s’ha de dir- com emprar tots els recursos
que tenim disponibles. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions
començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
la proposta que ens planteja avui MÉS per Menorca nosaltres
la votarem a favor, i la votarem a favor a pesar que MÉS per
Menorca en aquesta qüestió ha canviat de postura. Hem de
recordar que l’any 2009 el Consell Insular de Menorca -en
aquell moment hi havia la consellera d’Acció Social que era
Noemí Gomila- hi ha un retall de diari que diu: “Tanto la
consellera de Acció Social, Noemí Gomila, como el director
del ib-salut, Josep Pomar, se mostraron ayer contrarios al
traslado de los enfermos en helicóptero”. És a dir, el 2009 eren
contraris a utilitzar l’helicòpter; ara sembla que han canviat de
postura, de la qual cosa ens alegram, i per tant entenem que
aquest canvi de postura ha estat per a bé, perquè la utilització
d’helicòpters té alguns avantatges que crec que és bo que avui
es posin de manifest.

Primer de tot, pel temps, és a dir, és molt més curt anar
d’hospital a hospital que anar d’hospital a aeroport, d’aeroport
a aeroport i d’aeroport a hospital, amb la qual cosa el temps
que utilitzes és menor i per tant és molt millor, òbviament, per
al pacient que en aquell moment el traslladen a l’hospital de
referència de Son Espases.

Però és que, a més, aquests canvis, que tècnicament es
diuen transferències, provoquen desestabilitzacions en el
pacient, és a dir, l’han d’agafar d’una camilla, l’han de posar a
una altra camilla, l’han de posar dins l’avió...; tots aquests
canvis també provoquen desestabilitzacions al pacient. Després
les acceleracions i desacceleracions dels avions també
provoquen problemes en els pacients. Per tant el fer de poder
utilitzar l’helicòpter crec que és un avantatge i un benefici cap
al pacient.

Per tant, que avui MÉS per Menorca plantegi que aquella
infraestructura que ja existeix es pugui agilitar la tramitació
perquè pugui tenir els permisos adequats perquè es pugui
utilitzar a nosaltres ens sembla perfecte, perquè és una forma de
fer rendibles aquelles infraestructures que ja tens, que es puguin
utilitzar, i si a més a més ara es preveu que hi hagi un
helicòpter que pugui venir a Menorca, idò amb més motiu
encara poder agilitar aquestes autoritzacions perquè es puguin
fer aquests viatges a través de l’helicòpter.

Per tant, des del Partit Popular votarem a favor d’aquesta
proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Segons ens asseguren aquest heliport
no es pot legalitzar per a transport convencional, i el problema
és que no hi ha espai alternatiu. Sabem que ha estat en aquesta
legislatura, el 2016, quan s’ha aconseguit el servei de 24 hores
de transport aeri urgent, ja que fins ara només funcionava 12
hores; també ha estat en aquesta legislatura que s’està invertint
en millores de serveis per evitar desplaçaments, com també
millores per als pacients que s’han de desplaçar. Dotar de més
serveis evita també desplaçaments tant des de l’Hospital Mateu
Orfila a Menorca com des de l’Hospital Can Misses a Eivissa. 

Amb els nous serveis ja introduïts sabem que s’han estalviat
més de 1.500 desplaçaments; amb el nou servei de radioteràpia
a Menorca s’estalviaran uns 2.000 desplaçaments més. Si hi ha
un transport urgent que vagi en helicòpter, aquest pot aterrar al
Mateu Orfila, o també a l’aeroport de Maó, que es troba a
escassa distància de l’hospital. Per tant disposar d’un altre
heliport que pogués portar els malalts directament a l’hospital
representaria, primerament, envair el pàrquing; també
igualment necessitaria una UVI mòbil per traslladar el pacient
els pocs metres que fossin, i tampoc no significaria cap avanç
qualitatiu, ja que l’avió ambulància és el mètode més segur de
transport. Aquesta mesura, de la qual els beneficis són com a
poc qüestionables, tendria un cost molt elevat i generaria un
problema d’espai. En un principi votarem en contra d’aquesta
iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Nosaltres
votarem a favor d’aquesta iniciativa. Consideram que és
important poder disposar d’aquesta pista d’heliport. Ara, sí que
ens preocupa que no estigui legalitzada i per tant trobam que és
imprescindible que es facin les passes per poder-ho fer, perquè
des de 2007 han passat gairebé onze anys i no sé per què però
l’administració a vegades en aquestes coses per desgràcia és un
poc deixada, i crec que és molt important pel bé dels ciutadans,
perquè a vegades cinc minuts poden suposar molt en segons
quins casos, que es pugui solucionar aquesta situació i es pugui
tenir aquesta pista amb totes les condicions per poder disposar-
ne i fer aquests vols.

Per tant nosaltres, com dit, donarem suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Apoyaremos esta iniciativa, porque
creemos que es adecuada y compartimos totalmente el
argumentario de MÉS por Menorca.

Lo que sí quiero incidir es en la puesta sobre la mesa de lo
que acaba de comentar la diputada Sureda, porque no cabe...,
los diferentes gestores políticos, que son gestores del
patrimonio de los ciudadanos, y que se recepcione un hospital
con un helipuerto que no tiene los permisos para poder
funcionar, y esto no pasa en Menorca, porqué aquí en Son
Espases pasa lo mismo, tampoco está con los permisos
adecuados el helipuerto, y sinceramente si esto pasara en una
empresa privada se pedirían responsabilidades, tendrían que
pagar y tal, pero como es el dinero de los ciudadanos, una vez
más no pasa nada y, sinceramente, esto no... no sé, no sé qué
soluciones se pueden dar, pero sí que se deberían pedir
responsabilidades a los equipos que estaban gobernando que
recepcionaron ese hospital, que recepcionaron el de Son
Espases y que no comprobaron que las empresas
concesionarias habían cumplido los pliegos de condiciones
porque si realmente hay un helipuerto no es para que esté de
adorno, es para poderlo utilizar, y no simplemente para temas
de urgencia, como en este caso, que se autorizan, sino para todo
lo que hiciera falta para el servicio a la ciudadanía.

Entonces, simplemente hago esta mención para que quede
reflejado y que reflexionemos todos sobre esta situación y la
podamos prevenir en sucesivas ocasiones. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Començaré la meva intervenció una
mica en la mateixa línia que en l’anterior, parlam de recursos
públics i parlam que a sanitat sempre fan falta recursos i parlam
que els hem d’invertir de la manera més eficient possible.

Quina és la situació de Menorca? Ho han dit altres
portaveus que m’han precedit, des de 2016 tenim un avió
durant 24 hores, llavors, fins a aquell moment només era el
trasllat de 12 hores, i bé, en aquest cas, idò m’adheriria, per no
repetir-me, a l’argumentació que ha fet la Sra. Maicas, perquè
partim que a Menorca amb l’avió 24 hores és el transport
preferent i és el més segur i és pel qual s’ha d’optar com a
primera opció.  L’helicòpter en qualsevol cas s’empraria en el
moment que l’avió no estigués disponible o en el moment que
es fessin revisions de l’aeronau. 

La Sra. Font també ho ha explicat, hi ha una pista heliport
al Mateu Orfila, la seva utilització es fa, es pot produir en casos
d’urgència i, per tant, sempre existeix com a pla B, fins i tot
quan hi ha... ha posat l’exemple de les festes de Sant Joan, si
fos necessari, la urgència seria suficientment justificada com
per poder-se emprar.

També hem de tenir en compte que l’hospital està a cinc
minuts de l’aeroport i, a part del que ja s’ha dit jo volia
traslladar aquí informació que se m’ha fet arribar tant per part
d’una metgessa del 061 com per part d’una infermera que volen
habitualment. S’ha de dir que  a Menorca des que hi ha la bona
prestació del servei amb l’avió ambulància, per exemple, durant
el 2007 a Mallorca es varen fer 149 vols, amb un trasllat de 157
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pacients, i a Menorca es fan moltíssims vols, 303 vols i el
trasllat de 422 pacients, amb cap problema significatiu en
aquests trasllats.

L’helicòpter, em traslladen que els trasllats dels pacients
fins a l’helicòpter, a l’helisuperfície de l’hospital són sempre a
l’intempèrie, s’ha de tenir en compte que quan fa mal temps...
idò, o s’hauria d’agafar una ambulància medicalitzada des de
la porta d’urgències fins a la pista heliport, o bé s’ha de fer a
l’intempèrie amb les condicions meteorològiques que hi hagi en
cada moment. En canvi, a l’aeroport es fan dins l’hangar, per
tant, aquest inconvenient ja no el tenim si es fa el trasllat a
l’aeroport, sigui en avió o sigui en helicòpter.

Hi ha manca d’intimitat i privacitat del pacient que és
traslladat a l’helicòpter perquè està dins el pàrquing de
l’hospital i bé damunt la via de ronda, per tant, qualsevol
persona que passàs pel carrer veuria com es fa l’operació de
trasllat, quan la prioritat hauria de ser la discreció, la intimitat
i la privacitat del pacient, a part de les molèsties que hi pugui
haver de dia i nit als veïns que viuen allà, que no oblidem que
és una zona residencial.

El trasllat de vol són uns quinze minuts major de durada en
l’helicòpter en relació amb l’avió, són uns quaranta o cinquanta
minuts. Per tant, augmenta el temps de vol que té més
complexitat i estrès per al personal que vola, amb la disminució
total no superaria per tant, els quinze minuts si s’ha de fer el
trasllat a l’aeroport.

L’espai també dins l’helicòpter és prou més reduït i no
permet mobilitat, és a dir, quan el metge se situa a la dreta o a
l’esquerra del pacient no es pot moure durant tot el trajecte
d’aquella posició, té un menor confort, suposa una major
inseguretat, l’helicòpter és més insegur que l’avioneta i no pot
volar en condicions meteorològiques adverses. I a part també
s’ha de tenir en compte que no va pressuritzat, perquè encara
vola més avall i presenta un problema per a segons quines
patologies i també pel mal temps.

  Això és el que a mi em traslladen tècnicament quant als
inconvenients que té l’helicòpter, que, òbviament, en un cas
d’urgència i com a pla B s’ha de poder utilitzar, però això
tampoc no és inconvenient per la pista heliport que hi ha a
l’hospital Mateu Orfila.

L’avió, idò és una aeronau fiable, més segura, disposa de
més espai per realitzar les tècniques que són necessàries. El
temps de vol és inferior uns deu o quinze minuts. La nau de què
es disposa normalment... és el vehicle, ja ho he dit abans, és
preferent, per tant, l’us de l’helicòpter seria absolutament
puntual durant unes setmanes i s’ha constatat durant aquest més
d’un any ja que ha estat en funcionament l’avioneta que ha anat
molt bé, ha tengut molt bons resultats i per tant, suposa una
millor tranquil·litat i confort tant dels pacients com del personal
que ha d’assistir en aquests vols.

I per tots aquests motius creiem que no és necessari fer una
inversió ara per homologar l’heliport, és contraproduent, és poc
eficient i en cas que s’hagi d’emprar la pista heliport per una
emergència es pot fer i per això hi votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara té la paraula la Sra. Font,
per contradiccions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot vull agrair el suport
dels altres grups, moltes gràcies. Voldria remarcar que... a
veure, primer de tot, que és el plec que ja preveu aquesta
disponibilitat d’un helicòpter per a situacions d’avaria,
manteniment. 

Nosaltres hem volgut presentar aquesta proposta amb un
esperit molt positiu i evidentment per posar en valor que
l’avioneta ambulància..., evidentment, n’estem molt satisfets,
faltaria més, a més va ser un... nosaltres vàrem insistir
moltíssim en aquesta necessitat també.

En cap cas estem demanant que l’helicòpter passi a ser la
primera opció en comptes de l’avioneta, ans al contrari.
Simplement tenir aquesta alternativa per a aquelles situacions,
doncs, insistesc, d’avaria, del que..., de manteniment. Només
demanam la regularització per donar més garanties a aquestes
situacions en què l’avioneta no es pot emprar.

I ja per acabar, compartesc també els comentaris que ha fet
la Sra. Sureda i la Sra. Seijas davant la pregunta de com és
possible que encara aquest heliport no estigui regularitzat.

A tots aquells que ens donen suport, moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò acabat el debat passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 519/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 519/18 del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a regularitzar l’ús de l’heliport de l’Hospital Mateu
Orfila de Menorca.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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