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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyors i senyores diputats. Començam la
sessió d’avui i els demanaria en primer lloc si es produeix
qualque substitució.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Alberto Jarabo substitueix David Martínez.

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la
comissió. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Com vostès saben a l’ordre del dia d’avui com a
primer punt hi ha l’elecció del càrrec de secretari o secretària
de la comissió, a resultes de la renúncia que va presentar
l’anterior secretari, que el Grup Parlamentari Podem va
comunicar canvis a les comissions de Turisme i Salut.

Hi ha una petició del Grup Parlamentari Podemos d’ajornar
aquest punt d’elecció de secretari i, com he pogut comentar a
tots els portaveus dels diferents grups, m’han traslladat que no
hi havia cap problema, per tant, ajornam aquesta elecció del
secretari de la comissió a una propera comissió.

II. Compareixença RGE núm. 279/18, de la Consellera
de Salut, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per
tal d’explicar la situació de saturació que pateixen les
urgències dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer.

I així passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix
en la compareixença RGE núm. 279/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals Son Espases i Son Llàtzer.

Assisteix la consellera de Salut la Sra. Patricia Gómez
acompanyada de les següents persones: del Sr. Juli Fuster,
director general del Servei de Salut; del Sr. Atanasio García,
director assistencial; del Sr. Carlos Villafácila, subdirector de
cures i atenció a l’usuari; del Sr. Francisco Cárceles,
subdirector d’atenció hospitalària, i del Sr. Antoni Cañellas,
assessor tècnic de la Conselleria de Salut.

Començam, té la paraula la consellera de Salut per fer
l’exposició oral, que ja sap que és sense limitació de temps.

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

Gràcies, president, bones tardes a tots diputats, diputades i
al meu equip que sempre ens acompanyen.

Bé, primer de tot quasi vull agrair aquesta compareixença
en comissió, a petició del Grup Popular, va demanar com ha dit
el President la compareixença per parlar de dos centres en
concret, jo crec que és un tema prou important com per donar
la informació de la comunitat autònoma en global i si volen
dades concretes d’aquests centres, doncs també.

Si se’n recorden a final de la temporada d’estiu de l’any
passat, ja va demanar també el Partit Popular la meva
compareixença, perquè explicàs la situació, també de saturació
deien, que havien patit els serveis sanitaris. Jo crec que el
primer que voldria dir és que estam ja acostumats al to
alarmista, ja ho fan d’ofici, jo crec que ho fan d’ofici ja
directament des del Partit Popular, també n’estam vacunats de
la seva demagògia, i jo crec que la vacuna d’aquesta demagògia
es diu transparència. Transparència i retre comptes sense
excuses, sense amagar dades, sense deixar de publicar llistes
d’espera, sense deixar de fer memòries.

Crec que hi ha grans diferències entre la forma de fer
política del Partit Popular i la que es fa des d’aquest Govern. 

Diferències en política, només en aquest Parlament, vull
posar una dada damunt la taula, ens han formulat més de 2.500
preguntes només el Grup Popular, estan totes contestades,
tenen tota la informació, quadres de comandaments, llistes per
especialitats de tots els hospitals, ara es publiquen, contractes,
memòries, informes. Això ho podríem comparar amb el que es
feia la passada legislatura, perquè tampoc no costa doblers,
també es podia fer i no costava doblers, però ni tan sols es
publicaven les memòries del Servei de Salut, per la qual cosa
costa bastant analitzar un evolutiu dels anys 2011-2015, perquè
no disposam de la informació.

Jo he vengut de manera voluntària el passat octubre del
2016, precisament per valorar l’activitat durant l’estiu, i aquí hi
som per retre comptes, he dit en altres ocasions que és la nostra
manera d’entendre la democràcia. Però també és bo tenir
memòria i tenir record, la passada legislatura el 2015 hi va
haver una petició de sol·licitud de compareixença per part de
l’oposició al conseller de Salut d’aquell moment, perquè retés
comptes de les urgències en els hospitals a la mateixa època. El
Grup Popular va considerar que el conseller no havia de
comparèixer, que era una afirmació que no es corresponia amb
la realitat i no va comparèixer, i així va acabar tot i ja està, ho
dic perquè de vegades després parlen de gestió fosca i, en fi...

Jo el que sí deman, diputat, és un poc de rigor, i jo crec que
tots som aquí, tenim dret i hem de fer política, però també hem
de ser lleials amb la ciutadania i crec que hem de fer política
amb majúscules si volem recuperar la credibilitat perduda per
part dels ciutadans, podrem recuperar la confiança dels
ciutadans, crec que hem de fer un altre tipus de política, la que
fem de vegades ni tan sols és política, hem de pensar amb els
interessos dels ciutadans i no generar alarmes que el que fan és
anar en contra de la població.

El nostre sistema sanitari està recuperant la seva pròpia
salut, la inversió, els projectes i la mediació, perquè avaluar és
per a nosaltres imprescindible per millorar, i perquè avaluem li
puc assegurar que no hi ha, i perquè l’avaluam, no hi ha cap
indicador que ens apunti que hi ha saturació; és a dir, que
l’increment d’altes, consultes o intervencions quirúrgiques que
es produeixen es fan, s’atenen amb total qualitat i màxima
excel·lència per part dels nostres professionals. Ja ens explicarà
en què es basa per parlar de saturació si no és un retall de
premsa d’un dia concret, o la denúncia legítima d’un sindicat
que pot parlar sobre càrrega de feina uns dies determinats. Però
m’agradaria amb dades objectives.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800279
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I passant ja al servei d’urgències. Què els puc dir?
L’Organització Mundial de la Salut ja reconeix la urgència com
l’aparició fortuïta a qualsevol lloc o activitat d’un problema de
causa diversa i gravetat variable, que genera la consciència
d’una necessitat imminent d’atenció per part del subjecte que
el pateix, o de la seva família. Crec que és una bona definició
per comprendre i l’hem trobada ara aquests dies preparant la
compareixença, però crec que realment és una bona definició
perquè ens ajuda a comprendre que bona part del flux d’accés
a aquests serveis d’urgències no és controlable per
l’organització, depèn de les percepcions subjectives dels
usuaris o de les persones properes a elles, així són els serveis
d’urgències.

La sensació de gravetat del pacient sempre és important
quan va a l’hospital, sempre té la sensació de què està greu i
com saben en els hospitals, parlam d’hospitals, hi ha un sistema
de triatge, que classifica la gravetat, i el que els he de dir és que
la majoria d’urgències afortunadament no són molt greus.
D’aquí també la importància de fer un ús correcte de les
urgències, informar correctament els ciutadans de quins
dispositius són els millors per poder-los atendre amb les millors
garanties i amb el menor temps possible. I d’aquí també la feina
que fem potenciant l’atenció primària, el SUAP i també podem
seguir potenciant, com hem fet, el 061 Salut respon, que és una
mesura que s’ha posat en marxa aquesta legislatura i que resulta
molt efectiva.

També vull dir que la urgència no comença a l’hospital,
comença moltes vegades al domicili de les persones i per això
l’atenció primària de salut, per a nosaltres, ha tengut aquest
increment pressupostari d’aproximadament un 20% aquests
darrers anys, perquè volem enfortir els centres de salut perquè
són els propers als ciutadans, perquè resolen el 90% dels
problemes de salut de la població.

La clara aposta per l’atenció a la cronicitat ens ha permès
dissenyar rutes assistencials molt més adients per a les persones
grans, per als pacients pluripatològics, per als pacients fràgils.
I tot això és gestió, és planificació i és Pla de contingència,
perquè el pla de contingència no és només una sèrie
d’actuacions que es fan d’una manera puntual en un moment
donat, és molt més que això, és una seriosa planificació i una
inversió en salut.

Si parlam de dades de les urgències, els puc dir que les
urgències el 2016 s’incrementaren un 5% en relació a l’any
anterior respecte del 2015; al 2017 ha succeït el contrari, les
urgències globals en tot el 2017 són inferiors a les de l’any
anterior.

De la mateixa manera, si miram les urgències per dia són
prou estables durant el 2016 i durant el 2017. I el que sí ens
crida l’atenció és que al mes de desembre del 2017 en concret,
que és quan comença a haver-hi més pressió assistencial, les
urgències varen davallar, el nombre total d’urgències per dia un
10% en relació amb l’any 2016.

No hi ha cap indicador als nostres serveis d’urgències de la
xarxa pública, SUAP, hospitals, atenció primària i 061 que ens
indiqui saturació, i això no vol dir que no hi pugui haver
moments de molta demanda, d’augment de la pressió

assistencial, que entra dins la normalitat i dins la casuística d’un
servei d’urgències.

Si consideram el mes de gener com a referència, ja que és
un mes amb elevada incidència de grip, les dades confirmen
que ha estat el mes amb més pressió assistencial dels darrers
anys, però també és cert que, en conseqüència, s’han activat
més recursos que mai tant de personal sanitari com d’espais per
atendre la població i d’increment de llits hospitalaris. Es
mobilitzen més recursos per poder donar resposta a l’increment
de la pressió al servei d’urgències, que és un fet habitual en
aquesta època de l’any. El que sí he de dir, crec que està un poc
més endavant però, és que el nombre d’urgències s’ha
mantingut..., ha disminuït en relació amb l’any passat del mes
de desembre, però sí ha augmentat el nombre de pacients
ingressats, o sigui, persones que han anat a urgències n’hi ha
hagudes més que han necessitat un ingrés hospitalari, per això
ha estat necessari posar més llits a l’abast dels ciutadans.
Concretament al mes passat, el mes de gener, perdó, hi havia
1.897 llits disponibles, que suposen 244 més que al mes de
gener del 2015, quan encara governava el Partit Popular. Per
tant, augmenta, quan augmenten les necessitats augmenten de
manera important el nombre de recursos disponibles.

Hem de tenir en compte que enguany, aquest any l’epidèmia
de grip ha tengut més incidència i, per tant, hi ha hagut més
població afectada que altres anys. Entre la primera i la segona
setmana de gener es va produir un augment sobtat de casos,
això va ser un increment important, es va passar de 95 casos
per 100.000 habitants a 194 casos per 100.000 habitants en
només una setmana. Durant..., nosaltres estimam el
comportament que tendrà la grip en aquesta comunitat
autònoma en funció de com afecta la resta d’Espanya. Com
saben hi ha hagut comunitats autònomes que han tengut quasi
el doble de nombre de casos per 100.000 habitants i han tengut
situacions realment preocupants. Aquí hem de calcular com ens
afectarà aproximadament, no? Aquesta dada de 230 casos per
100.000 habitants és un nivell considerat estadísticament molt
elevat. 

El Servei de Salut treballa en el Pla de contingència concret
des del mes d’octubre, vigilam l’epidèmia com els deia en
altres comunitats autònomes, analitzam a diari el nombre
d’urgències, la disposició de llits a la pública i també a la
privada concertada, que això vostè va fer una afirmació ahir,
Sr. Diputat Serra, que no es correspon amb la realitat, com
algunes de les altres, però jo li vull dir... li don la dada concreta
que cada dia es revisa el nombre de llits hospitalaris públics i
privats disponibles, per poder anar obrint-ne en funció
d’analitzar la necessitat. Per aquests motius es varen contractar
durant aquest període més de 100 professionals sanitaris i es
varen obrir més de 70 llits als hospitals públics, es varen obrir
llits fins i tot a zones, a espais que estan... on no s’havien obert
mai, no?

Tenim acords amb la Policlínica Miramar, Quirón
Palmaplanas i Clínica El Rosario per a la derivació de pacients
quan sigui necessari. 

També el que succeeix sempre, i dic sempre, no és una
novetat, no els recordaré que ja som una persona gran, però que
des de fa molts d’anys ens hi dedicam i cada any succeeix que
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quan els hospitals públics estan plens els privats també. Per
tant, no és una qüestió que nosaltres no comptem amb la
privada, com va afirmar ahir, comptam amb la privada, però el
que succeeix és que la privada tampoc no ens pot donar suport
en determinats dies, en determinats moments. 

És més, el que sí vaig viure per primera vegada, no sé sap...,
ha succeït, eh?, però en el meu cas, per primera vegada en
aquesta comunitat autònoma, és una clínica privada que va
telefonar al 061 per demanar que no li duguéssim pacients.
Això no ho havíem vist mai, que una clínica privada demanàs
que no hi duguessin pacients perquè no podia atendre més del
que tenia, i això va coincidir també amb aquestes setmanes.

També l’inici de la grip coincideix amb les festes de Nadal
i per a nosaltres és important poder conciliar la vida familiar i
la vida laboral donant el màxim nombre de permisos als
treballadors. Això vol dir molta més contractació de
professionals, tenim més professionals fent feina, per tant..., i
donam més quantitats de dies lliures, vol dir contractar també
més per a substitucions.

Com comentava abans es reforcen els hospitals, però també
l’atenció primària, als tres SUAP de Palma, als tres s’ha
contractat un equip d’atenció..., un equip més de metge,
infermer i conductor, en horari de 9 a 21 hores, els dissabte,
diumenge i festius de gener i de febrer, que ha treballat amb els
altres tres equips de domicili ja existents, són els encarregats de
fer aquesta assistència domiciliària a Palma. També el suport
al 061 doncs que es pot donar dins aquesta zona de Palma.

A Menorca hem reforçat amb tres facultatius el servei
d’urgència d’atenció primària i els punts d’atenció continuada
a Ciutadella, a Alaior i a Dalt Sant Joan. 

Eivissa i Formentera es va contractar un metge i una
infermera a partir de l’1 de febrer.

Sempre hem destacat la importància de l’atenció primària
i les dades confirmen que la consideram bàsica per resoldre la
major part dels problemes de salut de la població. Els pos un
exemple, entre el 12 de gener i el 9 de març els centres
d’atenció primària han atès 147.961 urgències, unes 20.000
setmanals aproximadament, concretament la passada setmana
varen ser 18.641 i evidentment afrontam aquest increment
d’activitat amb més personal. 

El gener del 2015 treballaven 2.829 persones als centres
d’atenció primària, tres anys després són 3.077, 248 persones
més.

Amb aquestes dades els vull dir que quan...,  volem
demostrar la coherència i que quan diem que l’atenció primària
és l’eix i és el motor i el centre de moltíssimes polítiques com
pot ser la mateixa atenció propera al ciutadà, però també
l’atenció a la cronicitat ho demostram contractant 248 persones
més.

Però també en aquestes mateixes dates, que també vostè ens
ha criticat alguna vegada, que tampoc no ho acab d’entendre,
perquè aconseguim fer molta més activitat d’altres activitats,
no?, com són el nombre..., ha augmentat el nombre de

consultes públiques dels hospitals, el nombre de consultes de
metges especialistes, en concret durant aquest temps 21.316
més que fa tres anys. És a dir, tenim més professionals, però
també es gestiona l’activitat de tal manera que es puguin dur
endavant aquestes mesures, disminuir les llistes d’espera. I el
mateix succeeix en les intervencions quirúrgiques, de les 4.564
que es feren al 2015, gener del 2015, el gener d’enguany n’hem
fetes 5.349; 785 operacions més, 785.

Incrementam els recursos en funció de les necessitats
assistencials i així ho demostram, però som un servei, com els
deia, l’activitat a urgències es coneix molt quan és màxima,
quan és mínima no surt enlloc, ningú no diu que té poca feina
aquells dies o que hi ha menys feina, i també succeeix, són
serveis que saben perfectament els seus professionals on
l’activitat és variable.

La setmana passada hi va haver un important augment de la
pressió a urgències especialment a l’Hospital Son Espases i es
va resoldre immediatament amb més llits, més personal, es
varen contractar la setmana passada 27 professionals més per
atendre aquesta situació d’increment d’activitat. És a dir, no tot
és només les actuacions que es fan durant la campanya de la
grip, sinó que estam preparats per fer front a qualsevol
demanda assistencial.

La població disposa més del servei d’informació 061 Salut
Respon, estam molt orgullosos tot aquest equip que
m’acompanya i jo mateixa d’aquest servei: 470 consultes
telefòniques setmanals. Això vol dir que moltes d’aquestes
persones que resolen telefònicament evitam, o eviten els
professionals, que aquestes persones vagin a urgències i, per
tant, desplaçament innecessaris també per als ciutadans. 

Com saben, també s’han ampliat o hi ha projecte
d’ampliació dels serveis d’urgències de quasi tots els hospitals.
A l’Hospital Son Llàtzer s’han incrementat 16 boxs
d’observació. Les obres de Manacor ja han començat,
m’encantaria, Sra. Sureda, que tot depengués de nosaltres, però
no sempre és així. A Inca es defineix amb la màxima
participació i, per tant, consens, el Pla funcional per a les noves
urgències. I així continuarem fent feina.

Hi ha informes múltiples del Defensor del Poble sobre les
urgències, però hi ha dues... revisant un informe molt complet
de l’any 2015, el Defensor del Poble, per introduir dos
conceptes que poden... que ens preocupen, sobretot un d’ells
que és la pràctica real del Reial Decret Llei 16/2012, vol dir
deixar sense cobertura sanitària a persones en situació irregular,
val voler dir això, i el Defensor del Poble va dir que “el ahorro
económico que pudiera pretenderse con la limitación de
cobertura asistencial a la atención sanitaria de urgencias no
resulta apreciable”. També el Defensor del Poble va fer
referència, a aquell informe de gener de 2015, als pacients
crònics, la importància del dret a la salut universal. I els dic que
em preocupa i em preocupa moltíssim, perquè qualsevol dia ens
caurà la sentència que també ens pot impedir donar aquesta
assistència a aquesta comunitat autònoma, lluitarem el que faci
falta perquè això no succeeixi. També, però, com deia, la
identificació dels pacients crònics i la creació de vies d’atenció
distintes que no hagin de passar pels serveis d’urgències, i així
també ho fem, evitar ingressos hospitalaris. 

 



SALUT / Núm. 61 / 14 de març de 2018 813

Per acabar, tornar repetir que les urgències hospitalàries són
un servei cabdal, que les hem potenciat i reforçat a tot els
hospitals. A més, també dels recursos d’atenció primària i 061
Salut Respon, disposam de més recursos que mai, més
pressupost que mai, més planificació i millor gestió, perquè
diria que tenim persones molt preparades al front de les
principals institucions sanitàries.

Qued a disposició de la Mesa i dels membres de la comissió
per respondre les seves preguntes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Com saben, ara procedeix,
si s’estima oportú, una suspensió per 45 minuts per formular
preguntes, algú desitja aprofitar aquests 45 minuts? No. Idò,
prèviament, Sra. Consellera, contestarà individualment o
globalment?

(Se sent de fons la Sra. Consellera de Salut que diu:
“Globalment”)

Doncs, començam el debat. Correspon començar al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència de
la consellera i de tot el seu equip i lamentar el to que ha emprat
avui, un to alarmista, un to demagògic precisament per criticar
la feina que fa el Partit Popular a l’oposició. Crec que haurà
d’entendre el paper que ha de fer l’oposició per intentar
controlar la gestió del Govern i crec que s’haurà d’anar
acostumant que no tot és com vostè o vostès ho veuen i que
possiblement hi hagi coses que s’hagin de millorar, perquè no
crec que hagi anunciat ni un mínim problema que hi hagi hagut
a urgències, això vol dir que vostè no té una visió igual que pot
tenir el Partit Popular o que pot tenir qualque sindicat.

Efectivament, la petició de la compareixença és per a
urgències, pel tema de la saturació, s’està convertint en un
clàssic, desprès de la demanada dia 18 de juliol de 2017, per la
saturació d’urgències l’estiu de l’any passat, i que es va
realitzar el 27 de setembre de 2017, hem de tornar a demanar-
ne una altra per la situació viscuda el desembre i gener d’aquest
any, una situació que, com vaig dir i he de tornar a dir,
s’arrossega des de l’inici de legislatura i ho hem denunciat aquí
des del principi i, si inicialment s’havia de donar temps per a la
gestió, perquè eren moments de millora econòmica i s’iniciava
la sortida de la crisi, ara ja en duim dos anys i mig, però les
problemàtiques a urgències hospitalàries són recurrents,
malgrat l’augment de 1.300 milions més de pressupost d’aquest
govern.

He de repetir-li de l’anterior compareixença, la saturació
d’urgències en aquesta legislatura s’ha produït, com dic, des del
principi, a desembre del 2015 ja es varen haver de tancar
consultes a primària tant de família com de pediatria, que mai
no han reconegut, que varen contribuir a la saturació
d’urgències hospitalàries.

El gener del 2016, amb un pressupost del nou govern i amb
la gestió teòricament assumida completament, va haver-hi
saturació a les urgències de Son Espases i Son Llàtzer i també
a altres hospitals públics de Balears.

El febrer de 2016 es va tornar a repetir el col·lapse
d’urgències a Son Llàtzer amb malalts en lliteres als
passadissos. Aquests fets varen ser reconeguts per l’ib-salut i
també varen ser denunciants pels sindicats que parlaven
d’esperes de 35 hores, fins i tot de 64 hores, i de tres dies
d’estada a urgències. Tot aquell hivern les urgències varen estar
col·lapsades amb malalts als passadissos, sense privacitat ni
intimitat, i esperes excessives a urgències hospitalàries.

I li he de repetir això atès que vostè no és capaç d’assumir
ni un mínim problema. 

Tot això amb plantes tancades als mateixos hospitals on
existia aquesta saturació d’urgències i un Pla de contingència
que es va començar a aplicar tard i, per tant, les derivacions es
varen fer tard. I si a això hi sumam els problemes assistencials
a atenció primària el resultat va ser un caos assistencial, com
varen definir els sindicats, sobretot per la nul·la previsió del
càlcul de necessitat de metges. 

A l’estiu del 2016, malgrat les demandes i crítiques no
només nostres, la situació no va millorar i la prova és que el
primer dia hàbil del segon període parlamentari de 2016, és a
dir, després de l’estiu, vostè va demanar una compareixença, no
per valorar sinó per donar explicacions dels problemes que
havia hagut, de la saturació a urgències i del desgavell a atenció
primària, que sempre repercuteix a atenció primària. Per tant,
aquella vegada vostè va reconèixer que hi havia hagut
problemes, i no fa gaire d’això.

En aquell moment tampoc no varen tenir en compte la falta
de personal ni els saturats que estan els metges de familia a
Balears. La situació d’aquell estiu va fer que presentassin una
proposta en el debat general sobre l’acció política del Govern,
del dia 27 de setembre de 2016, perquè vegi si és una visió
parcial del Partit Popular, i que deia: “El Parlament constata la
problemàtica existent derivada de la manca de personal a gran
part dels centres de salut i per tal motiu insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un pla per prevenir la manca de
personal sanitari, sobretot metges a atenció primària, un pla per
prevenir les esperes excessivament prolongades en els serveis
d’urgències hospitalàries i domiciliàries, etc.” I tot això es va
aprovar per 50 vots a favor i 7 en contra. Aquesta és la visió
parcial i demagògica que vostè em criticava, Sra. Consellera,
no és únicament la visió del Partit Popular. 

A l’hivern de 2016 a 2017 es varen seguir produint
saturacions d’urgències hospitalàries quan es podia preveure
que es podien saturar. Els mateixos professionals varen
qualificar aquest fet com una cronificació de la situació a totes
les Illes. A l’estiu de l’any passat, l’estiu 2017, tot seguia igual
i el 2 de juliol de 2017, a IB3, 45 metges de Son Llàtzer varen
denunciar la necessitat d’augmentar personal i a Son Espases
hi havia fins a 12 professionals de baixa i els que treballaven
els havien de cobrir entre ells mateixos. I vostè, a més, els
denegava els dies lliures; és a dir, saturació d’urgències ja el
juliol i personal cremat, o quasi.
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A l’àrea de salut d’Eivissa i de Formentera, en aquell
mateix temps, menys metges i infermeres a urgències, menys
personal sanitari, menys zeladors en els SUAP i, per exemple,
un pediatre de guàrdia per a l’àrea de salut d’Eivissa i
Formentera els caps de setmana, avalat també per un escrit
firmat per 43 dels 56 professionals del SUAP a Eivissa. Tot
denunciat en aquest parlament, perquè vegi la visió parcial que
té el Partit Popular de la seva gestió. 

No reforçaré aquesta exposició amb titulars de premsa,
perquè supòs que els deu tenir tots ben retallats, o almenys ben
presents, tal vegada és el que vostè vol, dir-nos llavors que
només funcionam a cop de titular de premsa. Però, ja li dic,
únicament les informacions no ens vénen del que nosaltres
percebem i del que ens diuen els sindicats.

Després de l’estiu de 2017 arribam a l’hivern del 18 i a
gener d’enguany, tot segueix igual a l’hivern de 17 al 18 i al
gener d’enguany, tot segueix igual, una vegada més les
urgències de Son Espases i Son Llàtzer a punt d’un col·lapse
que es va tornar a definir com a caos, i això no ho vàrem definir
nosaltres, ho va definir algun sindicat, una altra vegada. 

Al mateix temps, davant aquestes evidències de falta de
determinades especialitats, vostè ha adoptat dues mesures:
preparar un decret que regularà el català com a requisit, i no
equiparar el plus d’insularitat al que té Canàries, que a les illes
majors dobla el de Mallorca i quintuplica el de les illes menors,
dos factors de pes que condicionen la falta de professionals. Pel
tema del català tenim una altra compareixença demanada,
encara que es veu que ahir, dia 13 de març, el Consell
Consultiu ha emès un dictamen definitiu, que ens agradaria que
ens pogués donar informació, i si no ho deixarem per a la
pròxima compareixença, i que pel que es veu ja s’ha emès, un
decret que és un exemple de la seva gestió erràtica, perquè ha
generat discrepàncies jurídiques, i aquest informe surt amb dos
vots particulars, precisament per la vinculació de l’exigència
del català a determinats drets laborals que ja nosaltres vàrem
anticipar que podia haver-hi problemes. I ens agradaria també
que ens explicàs, i si no ho farem a la compareixença, si dins
aquest decret existeix l’exoneració del nivell de català B2 als
caps de servei.

Sra. Consellera, les raons del col·lapse d’urgències són:
increment habitual de patologies pròpies de la temporada, amb
un estiu amb un augment de població i un hivern amb
patologies derivades de baixada de temperatura, sobretot en
majors, amb més complicacions, però en totes les edats, cosa
habitual i previsible que no han previst o han calculat
malament. Dos, precària situació a primària deixant de cobrir
PAC i centres de salut per falta de metge de família també
aquestes festes de Nadal, i donant-se casos de fins a 10 dies per
ser visitats, per la qual cosa els pacients se’n van directament
a urgències, el que contribueix a la saturació, fet que s’està
repetint des de l’inici d’aquesta legislatura. Encara sabent tot
això es posen a fer peonades quirúrgiques en aquest temps, amb
malalts que precisaran d’ingrés a l’hospital postquirúrgic i
ocuparan llits, per la qual cosa les urgències se saturen de
malalts pendents d’ingrés d’altres patologies, i tot per poder
oferir un descens de xifres de llista d’espera que, per altra part,
no els surten els comptes i la llista d’espera no baixa
proporcionalment als recursos econòmics que hi dediquen, i

forcen, i la conseqüència de forçar és la saturació d’urgències,
encara que en el darrer moment varen haver de suspendre
intervencions quirúrgiques però ja era tard, com sempre.
Efectivament aquesta darrera setmana passada a Son Espases
han hagut de suspendre fins i tot intervencions quirúrgiques per
falta de llits, i això és falta de previsió, i això repercuteix en el
funcionament d’urgències, que funcionen en una situació límit
tot l’any.

Un altre factor és el pla de contingències que vostè ha
anomenat, que s’activa tard, una altra vegada incomplet, i així
es va reconèixer a la Comissió de Salut d’aquest parlament el
28 de febrer per unanimitat en una PNL de Ciutadans, perquè
vegi un altre exemple que el Partit Popular no és l’únic que veu
que es pot millorar el pla de contingències, i perquè si allò que
es va aprovar no s’estava fent no és d’estranyar la ineficàcia
d’aquest pla. Efectivament vostè em diu que tenen les... les
places a llits privats estan incloses dins el pla de contingència;
idò així és que es varen demanar tard, perquè Quirón i Miramar
tenien llits buits quan hi havia denúncies ja de saturació
d’urgències hospitalàries; per tant, i a més, amb aquest exemple
que vostè m’ha donat d’una clínica privada que havia rebutjat
malalts d’urgències, també li diré que hi havia algun hospital
públic que va rebutjar malalts per urgències perquè tenia
urgències saturades i col·lapsades, i això és arribar a una
situació límit, Sra. Consellera. Per tant si ens dóna una
informació, Sra. Consellera, doni’ns-la completa i tota.

I per acabar, falta de personal per absència de mesures
fidelitzadores com és el plus d’insularitat; aquesta és una altra
de les causes que nosaltres consideram com a raó del col·lapse
d’urgències. N’hi he dit quatre, aquesta seria la cinquena, falta
de personal per absència de mesures fidelitzadores com és el
plus d’insularitat, i altres d’antifidelitzadores com és el decret
de requisit del català, que és un factor dissuasiu no només per
a professionals de primària, i no vull entrar en el debat de la
política lingüística, Sra. Consellera, som un defensor de parlar
en l’idioma que tenim en aquestes illes, però el que estam
mirant ara és tot el problema des d’un punt de vista sanitari;
s’ha d’intentar que altres tipus de polítiques no repercuteixin en
la política sanitària, i ara mateix davant un gran problema que
té aquesta comunitat, que és la falta de professionals, aquest
plantejament d’aquest decret, com ja desenvoluparem a la seva
pròxima compareixença, està repercutint negativament en un
dels principals problemes que té aquesta comunitat, com és la
falta de professionals, com dic, perquè no és que no només
facin falta professionals a primària, com metges de família o
pediatres, és que també falten especialistes, com a cardiologia,
que han hagut de tornar a remetre els marcapassos durant un
any a Mallorca després d’haver aconseguit tenir-los a Eivissa;
fan falta proves d’anestèsia, fan falta anestesistes, que
determina una llista d’espera importantíssima sobretot a l’àrea
de salut d’Eivissa i Formentera; radiologia...

Per tant, Sra. Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’anar acabant.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Estic acabant, estic acabant, gràcies, Sr. President. Crec que
és ver que quan es fa oposició es tendeix a intentar visualitzar
les coses d’una forma molt més ampla per donar-les a entendre
bé, però sí que és ver, Sra. Consellera, que vostè també
minimitza una situació que passa i que no són capaços de
reconèixer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bona tarda. No sé si demanar un minut de silenci per
tranquil·litzar-nos tots, perquè jo no sé la consellera, però a mi
la veritat és que m’han sulfurat prou les paraules del Sr. Serra,
i és que això sembla un déjà vu. Aquest dimarts... Sí, Sr. Serra,
és que aquest dimarts es va debatre una moció que va dur el PP
al Parlament sobre les polítiques de salut. Sí, va sortir
endavant, però va sortir endavant amb moltíssimes esmenes que
vàrem presentar tots nosaltres. Entre altres coses, vostè va dir
que no sé per què pensàvem que aquesta mesura
antifidelitzadora havia de ser el català; primerament jo havia
sentit les seves paraules a la interpel·lació que vostè va fer dues
setmanes abans, això, per una banda; i, per una altra banda, ho
acaba de reconèixer ara mateix, ho acaba de reconèixer, i vostè
no va voler admetre a ple que realment no feia referència al
català, i sí que fa referència al català, i li ho torn a dir, i si vol
podria tornar a repetir totes les paraules que vaig dir en el
discurs per defensar aquesta PNL, que en realitat no era per
defensar-la sinó per rebatre-la.

Entre altres coses vostè fa referència tot el temps a la manca
de professionals. Clar que hi ha una manca de professionals, i
si vol li torn comentar i repetir allò que vaig dir, que va ser una
frase, només: “La baixada de places MIR, l’èxode a l’estranger
per la temporalitat i l’envelliment porten el sistema públic a una
manca d’especialistes generalitzada després d’anys d’austeritat,
després d’anys d’austeritat, exactament un lustre”. No ho sé, és
que... una altra volta un déjà vu, això sembla un déjà vu.

Bé... Em basaré en realitat en aquesta compareixença i en
la sol·licitud d’aquesta compareixença, i tal com pensava, com
esperava, la petició per part del Partit Popular de comparèixer
la consellera i per la data del registre d’aquesta petició
suposava que es tractaria de demanar explicacions per la
saturació d’urgències d’aquests hospitals per mor de l’epidèmia
gripal, que es repeteix com un déjà vu any rere any, no només
en aquesta comunitat autònoma ni a l’Estat espanyol, sinó a
gran part d’Europa, i tot això a causa dels diferents virus,
diferents soques, resultant molt complicat fer un pronòstic.
Això per una banda. 

Sí, és cert, tant Son Llàtzer com Son Espases varen
suspendre 23 intervencions en dos dies, i això perquè hi havia
una demanda d’urgències; això va provocar també col·lapses
i haver de suspendre aquestes intervencions va suposar un

col·lapse, i clarament tot això ocasiona una mala qualitat
assistencial i un augment de la despesa, i s’han de contractar
professionals per poder atendre tota aquesta mancança, que en
un moment donat hi ha una demanda en les urgències.
Totalment d’acord. Però siguem realistes; primerament haurem
d’intentar arribar o almenys recuperar-nos d’aquell lustre, com
deia, de mancança, per poder començar a criticar, no ho sé, jo
ho veig d’aquesta manera. Que es podria posar més allà on
vostè veu i no a una altra banda? Bé, això jo crec que ja són
polítiques que cadascú prioritza, però que la Sra. Consellera
estigui fent feina per ampliar, per contractar i per millorar els
serveis jo crec que no podem tenir dubte d’això, i ja ho vàrem
dir en aquest ple sobre aquesta qüestió. Quasi 5.000 places, Sr.
Serra, quasi 5.000 places es posaran a disposició mitjançant
oposicions. 

Sobre el plus d’insularitat una altra volta? Jo no ho sé, vostè
supòs que no ho ha patit, però va ser el seu partit que ho va
suspendre en la seva legislatura; en tot cas podria dir
“recuperem-lo ara que tenim sous”, perquè sempre ha dit que
a l’altra legislatura no teníem prou sous per poder fer front a
algunes situacions. Bé, idò, per favor, humilitat, almenys
humilitat, i dir “recuperem allò que nosaltres vàrem haver de
llevar per manca de...”; vinga!, un poc més d’humilitat, pens jo,
bé.

També és cert que es va venir aquí, a aquesta comissió fa...
bé, el 28 de febrer, exactament, Ciudadanos va presentar una
PNL conforme, per demanar un pla estratègic per abordar les
epidèmies gripals i atencions específiques estacionals, i vàrem
arribar a un acord, vàrem presentar una esmena per continuar
adaptant i modificant els plans de contingència i assumir que sí,
que hi havia hagut errades, però són errades que ja es va
constatar que van ser impossibles de poder assumir, però és
cert, sempre hem de continuar intentar modificar. Pens que
també és una forma de presentar les coses amb humilitat també.
Aprenguem tots d’això, que és important.

Per una altra banda, bé..., tenim entès o..., no sé si vostès
recorden que en aquests pressuposts del 2018 hi ha una partida
pressupostària per ampliar les urgències de Son Espases, en un
principi així vàrem aprovar-lo: l’Hospital Son Espases ampliarà
l’àrea en la qual està ubicat el servei d’urgències per millorar
la intimitat i el confort dels pacients, tal i com vostè ha
reclamat, per evitar el seu amuntegament i, a més a més, que
aquesta partida és de 350.000 euros. 

La meva única pregunta és: com va, quan començaran les
obres? Hi ha un calendari respecte d’això? I aquesta seria la
meva única pregunta.

Moltíssimes gràcies, Sra. Consellera, i al seu equip per
venir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Josep Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, primer de tot
donar-li la benvinguda, a vostè i al seu equip novament, i
agrair-li la seva predisposició per comparèixer en aquesta
comissió parlamentària, cosa que, com ha dit, no va passar
igual a l’anterior legislatura en un cas semblant, a causa de la
negativa del Partit Popular.

En primer lloc, i no ve al cas, però ja que ha sortit, crec que
la primera mesura o la mesura més important antifidelitzadora
per a la sanitat pública de les Illes Balears és que gestioni el
Partit Popular. Aquesta és la primera.

I des de MÉS per Mallorca valoram que aquest govern no
ha fet efectes contraris a la crida a la sanitat pública, com va fer
l’anterior govern, com per exemple retirar la targeta sanitària
a gent en una situació administrativa no legal, no com el PP
que, pel que veiem, segueix en aquesta línia de menysprear, per
una banda, la llengua pròpia de les Illes Balears i la població
immigrant, tal i com va fer el diputat Miquel Vidal en aquesta
comissió fa just quinze dies.

Sra. Consellera, en primer lloc, li volia demanar si em
pogués contestar, vostè ha manifestat que quan va entrar es va
trobar una situació, tota una sèrie d’indicadors que són públics
i que existeixen de la passada legislatura, però molts d’altres
que no hi són. Jo li volia demanar quina era la situació dels
serveis d’urgències quan s’aplicaven els plans de contingència
abans de l’entrada d’aquest govern i si la pot comparar amb la
d’ara.

Els mitjans de comunicació al quals ja s’han referit recullen
xifres molt superiors, però, és clar, són dades que compareixen
als mitjans i ens agradaria saber si..., si en pot fer una
valoració, si vostè en té i la podem apurar des d’un punt de
vista més tècnic.

Quant al pla de contingència, al qual ens referim avui, hi ha
un dubte que li volia exposar, no és una pregunta, als mitjans
de comunicació sortien unes dades, unes xifres de gent que no
havia pogut ser atesa durant la primera setmana de gener, que
si no vaig malament, em poden rectificar, va ser una de les
setmanes amb més punta als serveis d’urgències tant de Son
Espases com de Son Llàtzer, donaven unes dades segons les
quals teníem un 5% més de persones ateses respecte de l’any
anterior, es donava la xifra de 9.000 persones en global, per
tant, estaríem parlant de l’entorn de 450 persones, cosa que
entenc per sentit comú que justifica que s’hagi d’aplicar un pla
de contingència i no una altra mesura més generalista, és a dir,
parlam d’un volum gros i no d’un volum petit que es pugui
preveure.

També li volia demanar, s’ha explicat en diferents ocasions
que una de les causes han estat les consultes o les urgències,
perdó, per grip, per una vacuna que no ha estat tan efectiva com
s’esperava, és a dir, hi ha hagut anys que la vacuna de la grip
ha estat més efectiva, si aquest ha estat un dels motius i si n’hi
ha hagut d’altres, si n’hi pot haver d’altres que justifiquin
aquest increment.

Després, si ens basam en dades, les dades que he pogut
tenir, existents, parlam d’unes xifres en què el pla de
contingència ha actuat satisfactòriament, en el 80% dels casos;
és a dir, si ens basam en tants per cents i en nombre de persones
que s’han trobat en una situació d’espera al servei d’urgències
estaríem dient que aquest pla de contingència que s’ha activat
amb unes xifres elevades ha donat una cobertura plenament
eficaç en un 80% dels casos.

En darrer lloc, des de MÉS per Mallorca evidentment, i crec
que no és des de MÉS per Mallorca, sinó des d’aquest govern
nosaltres som molt exigents i caminam cap a l’excel·lència, per
tant, estic segur que, ja li ha fet una pregunta la Sra. Maicas del
Grup Podem de cara a les previsions que tenen per al futur, per
tant, no em repetiré, però bé, vull manifestar la satisfacció per
com s’ha gestionat aquesta situació enguany.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara al Grup
parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I NEBOT:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Primer vull
donar la benvinguda a la consellera una altra vegada a ca seva,
que sol venir espesses vegades, a vostè i a tot l’equip que
l’acompanya.

Jo no vull entrar, sincerament, en comparatives de fa tres
anys, és vera que eren altres temps, és vera que hi va haver
grans retallades i que un govern ha de prioritzar i en aquell
moment Salut i Educació no eren prioritats i el personal
d’aquest sector se’n va veure perjudicat.

Tampoc no entraré en el tema de la llengua, crec que la
postura del nostre grup està clara. Em centraré en el tema de les
urgències i tampoc no m’allargaré massa.

Crec que un mea culpa mai no és dolent. I per què dic això?
Vostè ha començat dient al Sr. Serra que no s’han produït
situacions de col·lapse, dades cercades en cinc minuts, gener
del 2017, 26 de gener del 2017, 12 de maig del 2017, 7 de
juliol del 2017, 13 de desembre del 2017, 9 i 10 de gener del
2018, 12 de gener del 2018, són casos on... amb notes de
premsa i amb notes en certificats de premsa s’ha avisat que hi
havia saturació.

Crec que s’han enfortit els centres de salut, s’han posat més
professionals, però això és perquè hi ha hagut problemes i hem
de reconèixer quan hi ha problemes i si s’hi han de posar
solucions.

Es parla del pla de contingència que s’ha aplicat. Va ser
efectiu? Bé, si no basta hem de ser previsors i s’ha d’anar
millorant i s’ha d’anar coordinant. La realitat és que la gent
quan és a urgències i ha de passar dies dins urgències ho nota;
els altres sembla que dos dies no són res i en una situació
d’urgència en un passadís ho noten, siguin 30, siguin 40, siguin

 



SALUT / Núm. 61 / 14 de març de 2018 817

70 en tots els hospitals, i aquelles persones ho noten perquè no
estan bé i són molt males de passar les hores en aquests llocs.

Per tant, s’han fet coses? Sí, però pensam que s’han de
coordinar i s’ha d’intentar millorar més. Jo la convidaria a això.

Les crítiques de vegades fan mal, o sempre fan mal, però les
crítiques han de ser constructives i ens han de servir per estar
atents i veure que hem de fer les passes oportunes per intentar
millorar, i sobretot en el tema de salut perquè és bàsic per als
ciutadans de les nostres illes.

Res més gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Gràcies Sra. Consellera, i benvingut
tot el seu equip. Té molta raó, Sra. Consellera, que la millor
eina en un govern és la transparència, per açò li he d’agrair la
seva predisposició a comparèixer en aquesta comissió sempre
que se li ha sol·licitat. També és cert que és una llàstima que li
haguem d’agrair açò i que no sigui un costum, sincerament.

Avui compareix per explicar què ha passat amb el servei
d’urgències de Son Llàtzer i Son Espases. He de dir que me
sorprèn la divergència de xifres, entre les apuntades per la seva
conselleria i els sindicats, i em faig creus si realment hi ha
hagut pacients esperant durant..., què ha dit Sr. Serra, 60, 70
hores? No m’ha quedat clara la xifra que abans ha comentat,
m’he quedat molt esglaiada!

Vull pensar que la conselleria, tenint en compte que vostè
no s’amaga habitualment, no maquilla aquestes xifres.

Jo sempre he pensat que hem de ser molt exigents amb
l’administració, però també com a ciutadans hem de saber
emprar els serveis que ens ofereixen. És cert que moltes
vegades acudim a urgències, perquè clar, telefonam al centre
mèdic de salut i ens diuen no tens hora fins d’aquí... i quan te
trobes malament evidentment vols que te donin una solució.

Però crec que també i potser ara..., bé, ho diré i ja està, un
també ha de conèixer el seu cos, ha de saber com reaccionar o
què ha de fer, quines actuacions ha de fer quan es troba
malament. És a dir, per exemple, jo, em pos a mi com a
exemple: dona, 42 anys, estat de salut bo; si jo començ a sentir
que tenc una mica de refredat, bé, primer de tot sabré que hauré
de prendre algun antibiòtic, que hauré de prendre potser un
analgèsic i bàsicament que l’hauré de passar bonament pugui.
Si puc a més a més agafar-me la baixa o estar tranquil·lament
a casa, millor que millor. Jo crec que molta de la saturació que
es produeix a urgències es produeix bàsicament per gent gran,
és a dir, molts del casos que vostè comentava, de cronicitat.

Jo ahir vaig tenir el plaer d’assistir a la xerrada del Sr.
López Casasnovas, sobre finançament autonòmic i va dir coses
molt interessants, com acostuma a fer sempre ell. En vull

destacar una en concret perquè crec que s’adequa molt al que
parlam avui, hi va fer molta incidència: el dèficit fiscal és
dèficit social i menys creixement, és a dir, afecta directament
el benestar de la ciutadania.

Sobre el tema del decret de català, jo començ a estar una
mica ofesa, cada vegada que vostès diuen que és una mesura
antifidelitzadora. Jo crec que potser caldria recordar als
professionals de la salut que s’han posat en peu de guerra,
doncs només dues promeses del jurament hipocràtic, modern,
actual que crec que van fer tots els professionals de la salut:
primera, recordaré sempre que hi ha una part d’art i una part de
ciència en la medicina i que la simpatia, la calidesa i la
comprensió poden ser més poderoses que el millor bisturí o el
millor medicament; segona, recordaré sempre que sóc membre
més de la societat on visc, amb unes obligacions especials
envers tots els éssers humans que la configuren, tant sans com
malalts. Fa molt poc en el Diari de Menorca va sortir una carta
d’una infermera que va tenir molt d’èxit, perquè deia “entendre
i comprendre”. Els professionals de la salut han d’entendre i
comprendre els pacients i els pacients tenen tot el dret del món
a ser atesos en la seva llengua.

Mirin, no és el meu cas, els meus pares són de Madrid, vull
dir que els meus pares no tenen aquest problema, poden
assistir, parlen en castellà, són atesos en castellà, cap problema.
Però vull pensar en una dona de l’edat de ma mare, 82 anys,
que ha parlat sempre en menorquí, és clar, l’hem de fer canviar,
no? L’hem de fer canviar perquè, és clar, el professional de
torn no pot aprendre català. Jo crec que els professionals de
salut, com qualsevol altre treballador públic són servidors
públics, servidors públics, servidors, és a dir, estan al servei de
la ciutadania i no a l’inrevés, no a l’inrevés. 

I amb aquest speech acab. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo simplemente añadir a lo
que se ha debatido que pienso que la oposición tiene un trabajo,
los gestores que están en el Gobierno tienen otro y que parte de
la gestión es escuchar opiniones contrarias a las que están
llevando, por eso son de diferentes partidos, sino estarían todos
en el mismo. 

Entonces yo soy consciente de que se está haciendo un
esfuerzo grande por la conselleria para solucionar los
problemas que hay, en este caso hoy nos toca hablar de
urgencias, me consta que se está haciendo todo lo posible. Pero
sería de reconocer pues que hay momentos en que no se da, por
lo que sea, por las puntas que hay y demás, y no tapar el sol con
un dedo, como me da la impresión desde esta parte que me toca
de la historia verlo, Sra. Consellera, que se hace en muchas
ocasiones o negar la evidencia.

Yo estoy convencida de la profesionalidad de todos los que
están trabajando y todos los trabajadores del ib-salut, del
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empeño que hace usted como su equipo para que las cosas se
hagan lo mejor posible. Comparto totalmente las lineas de
trabajo que ustedes están planteando, aunque considero, y
cuando no es así, también lo expongo, que son mejorables en
algunos aspectos, pero, sobre todo, yo pienso que, y perdóneme
esto, lo digo con total humildad, que a veces falta un poco de
cintura para ver cuando son opiniones contrarias a lo que uno
está llevando.

Bueno, dejo allí el tema real.

Del tema de la lengua, me niego a hacer ningún tipo de
debate, yo creo que todos los ciudadanos de esta tierra tienen
derecho a que sean atendidos en su lengua y me niego a hacer
debate respecto a la lengua, ni estar utilizándolo en uno o en
otro sentido.

Lo que sí me gustaría saber en cuanto a estas mejoras que
se van a urgencias, tenemos un hospital relativamente nuevo,
me gustaría saber, qué pasa, hubo una mala previsión, o es
debido al funcionamiento que se está viendo, que se necesita
hacer alguna ampliación. Me gustaría saber cuál fue el motivo
que llevo que un hospital que no tiene ni 10 años que haya que
hacer una inversión considerable en el área de urgencias. Me
gustaría que también conteste si puede darme respuesta a esto.

Y nada, muchas gracias por estar aquí nuevamente, que
también es parte de su trabajo, pero hay que darle las gracias
por hacerlo, porque de otros también era y no se cumplía. Y
por supuesto también la presencia de los componentes de su
equipo que le acompañan aquí y en otras ocasiones.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bona tarda a tots. Benvinguda consellera
una vegada més en aquesta comissió, així com a tot l’equip que
l’acompanya.

Bé, un to alarmista l’ha descrit.., més que descrit, l’ha
escenificat el Sr. Serra, i bé, després l’ha volgut traslladar cap
a vostè i s’ha limitat a fer aquesta feina que se li exigeix també
de transparència i de retre comptes en aquesta comissió.

Jo no crec que vostè se n’amagui de la situació que hi ha,
simplement explica quina situació tenim, no la podem comparar
amb dades oficials a la situació que teníem en l’anterior
legislatura, perquè no teníem dades, però sí que davant les
situacions que es van donant, la conselleria va posant els
mitjans oportuns per minimitzar i, com ha dit algun portaveu,
intentar arribar a l’excel·lència, que no és fàcil perquè en salut
sempre ens manquen recursos i sempre hi ha coses a fer.

Però clar, les formes de fer jo crec que a aquestes alçades
són ja molt diferents, a l’anterior legislatura no compareixien
els consellers, a vostè li han dit fins i tot que benvinguda a ca

seva perquè és habitual que comparegui en aquesta comissió,
tant a petició de qualsevol grup que ho demani, o fins i tot a
petició pròpia.

I també ho han dit abans i vostè també ho ha dit a la seva
intervenció, què és urgència? És clar, per a qui es troba
malament i va al servei d’urgències és urgent la seva situació,
però els professionals que són allà han de fer aquesta
priorització dins de tot el sentiment d’urgència que tenen tots
els usuaris. I també aquest possible mal ús que de vegades se’n
fa, perquè, bé, hi ha persones que van al servei d’urgències
quan tal vegada podrien acudir a un altre tipus de servei, com
vostè mateixa ha anomenat, al 061 Salut Respon, que ha tingut
molts bons resultats, però potser es podria fins i tot emprar més,
perquè seria un mitjà que evitaria segons quines puntes que es
donen al servei d’urgències, a part de potenciar l’atenció
primària, que ho du fent des de principis de legislatura, o els
mateixos SUAP que vostè ha anomenat.

Una dada important, jo crec que és que les urgències en
global el 2017 han estat inferiors al 2016, açò vol dir que les
mesures que s’han anat implantant funcionen i són, per tant,
eficients.

I important també és el paral·lelisme que vostè mateixa ha
fet, no? Saturació no és igual a demanda o a pressió assistencial
d’un moment puntual; les necessitats, quan s’han incrementat,
han vengut acompanyes d’increment de recursos disponibles,
i l’exemple concret que ha posat, que és el més recent, de
l’estimació de grip, d’epidèmia de grip que hi havia prevista,
idò s’ha establert un pla de contingències amb més
professionals i més llits, i vostè també ha fet tot el llistat
d’aquests professionals i aquests mitjans que s’han posat a
disposició, i realment ha estat un esforç important.

I jo crec que sí, que tota la seva actuació durant aquest
període de legislatura que ja duim bastant avançada es pot
definir amb coherència, que realment davant aquestes
necessitats es posen els mitjans adients per minimitzar les
conseqüències i millorar, i jo crec que açò també, amb les seves
paraules, és fer política en majúscules, perquè és atendre les
necessitats reals que té la població d’aquesta comunitat
autònoma.

I, clar, les urgències són notícia quan hi ha aquesta punta o
quan hi ha aquesta saturació perquè surt als mitjans de
comunicació i tots n’estem molt pendents, i és quan es generen
aquestes notícies, que no són només... d’ara, sinó que si tiram
d’hemeroteca cap enrere, el Sr. Serra no s’ha atrevit a fer-ho
però, bé, en fi, jo li ho puc dir: “Denunciam el constant
col·lapse de les urgències a Can Misses”, “El SATSE pide a la
gerencia que si es necesario ingrese pacientes en la
Policlínica”, “Colapso en las urgencias de Son Llàtzer”,
“Colapso en urgencias de Can Misses por la protesta de
Enfermería”, “El ib-salut deriva pacientes para evitar el
colapso en urgencias”... Tot açò, però, Sr. Serra, du data de
febrer de 2015, gener..., juny de 2012, gener de 2014, juny de
2014..., i la consellera no tenia responsabilitats en aquell
moment sobre les urgències d’aquesta comunitat. Per tant jo
crec que hem de ser rigorosos quan venim aquí i explicam les
coses perquè, bé, en fi..., ens podem posar vermells més d’una
vegada segons com ho feim.
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M’ha cridat l’atenció l’informe del Defensor del Poble que
vostè ha citat, perquè si bé no teníem dades, perquè l’anterior
legislatura no hi havia dades quant a llistes d’espera o les que
ens permetin comparar la situació que hi havia abans i la que
tenim ara, sí que tenim aquest informe, que diu que aquestes
retallades que hi va haver el 2012 sobretot en temes de..., bé,
a part del copagament, la retirada de la targeta sanitària a les
persones immigrants no regulars, no van suposar un estalvi, i
aquestes dades són importants perquè crec que si ara sí que es
fes un altre informe, no a principis de 2015 sinó que es fes ara,
jo crec que les dades serien molt diferents i haurien canviat els
resultats.

Clar, voler aprofitar aquesta compareixença sobre urgències
per retreure que no hem volgut equiparar la insularitat amb
Canàries, o el decret de català, a mi em sembla ja que ni tan
sols no es mereix que se li digui demagògia, és una cosa que
traspassa aquest límit. El decret de català ha vingut avalat pel
Consell Consultiu i, per cert, dels dos vots particulars n’hi ha
un que és contrari, només, l’altre és a favor. Per tant, no ho sé,
el Sr. Serra ve aquí com si fos William Wallace, Braveheart, o
potser també William Randolph, que per allò que la realitat no
li espatlli un bon titular ve aquí a parlar d’altres temes perquè
supòs que el tema d’urgències, malgrat haver demanat la
compareixença, finalment no li interessava.

I ja per acabar crec que la diferència d’aquest govern són
aquestes prioritats; en sanitat sempre és necessari invertir més,
sempre és necessari millorar per si volem arribar a aquesta
excel·lència, i per tant sempre hi ha camí per recórrer, i li he de
manifestar la nostra satisfacció per la feina que s’està fent des
de la conselleria en aquest sentit. I res més, escoltarem amb
atenció les respostes que doni a aquelles preguntes que se li han
formulat.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. I ara correspon la resposta per
part de la consellera.

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

Gràcies, president. He de dir que hi ha més afirmacions que
preguntes en aquesta comissió, que a vegades tenen
moltíssimes preguntes i no don a l’abast per cercar les
respostes, però avui hi ha més afirmacions que preguntes; per
tant em permet també continuar amb les afirmacions.

Miri, Sr. Serra, jo crec que hem de fer política amb
majúscules, no hem d’aprofitar els parlaments, sobretot agafar
la salut de les persones com a eina que vagi bé i ens tiram uns
als altres; crec que això és molt important. Però el més
important de tot és que els ciutadans ja noten les diferències,
els ciutadans estan molt més tranquils amb l’atenció sanitària,
i estam molt més conformes i se n’adonen de les millores que
hi ha hagut fins ara. A mi em deien..., a mi no m’agradaria que
em considerassin..., no ho sé, un punt de supèrbia, perquè
sempre el meu nivell d’exigència crec que és molt elevat. Ara
bé, també em reconec una persona positiva. Dilluns vaig

participar a un encontre internacional i em varen demanar si la
sanitat necessitava una profunda transformació; totes les
persones que m’havien precedit en aquell encontre, tothom
trobava que sí. Jo vaig parlar d’un informe d’un estudi publicat
a Lancet, una de les revistes més prestigioses del món, la
segona amb més factor d’impacte, un estudi que es va publicar
el maig de 2017, on es comparen 195 països, la sanitat de 195
països, i durant vint-i-cinc anys; és de Jonathan Murray i és un
informe que... saben la posició que té Espanya?, la vuitena
posició. Per tant jo vaig haver de dir que crec que la sanitat no
necessita una profunda transformació, és que no hi estic
d’acord; crec que necessita una adaptació a la realitat social.

Tal vegada aquest esperit positiu fa que no em creï a mi
mateixa alarma. Això no vol dir que tot es pot millorar i que
cada dia lluitam per millorar i per fer les coses d’una manera
molt millor, i és cert que anam cap a l’excel·lència, la cercam,
però hem de posar totes les coses al seu lloc.

Cada setmana una de les coses que crec que va fer que
precisament els mitjans de comunicació també ens varen agrair,
cada divendres es va publicar una nota de premsa que explicava
la situació real de la grip i de la situació de cada servei
d’urgències. Això ens ho han agraït els mitjans; supòs que
també ens ho ha agraït la població, perquè és una informació
veraç, fidedigna. Clar, l’any té 365 dies; hi ha puntes màximes
d’activitat, n’hi ha. Hi ha dies que els serveis d’urgències...,
nosaltres no podem tancar les portes i fer el que va fer aquesta
clínica privada de dir “no em duguin més pacients perquè no
els puc atendre”, nosaltres hem d’atendre absolutament
qualsevol persona que vengui. Llavors nosaltres no podem
tancar portes, ni les voldríem tancar, i això ens obliga perquè
els recursos són els que són i hi ha els que hi ha. 

O sigui, ara construirem... Mirin, abans he fet el compte:
només en el pla d’atenció a la cronicitat invertirem 138 milions
d’euros; evidentment es comença a treballar i no veurem
aquests llits fins que no passin quatre, cinc, set anys,
probablement, que és el termini que necessitam per construir
Verge del Toro, Can Misses, Son Dureta, però és una
planificació a llarg termini, mig, llarg termini, però és una
planificació feta amb molta consciència del que volem per al
sistema sanitari, i de com solucionar les principals dificultats
que ens trobam en el dia a dia, i que a mi m’entristeix més que
a ningú, i els ho puc assegurar, perquè he estat en els serveis
d’urgències, a tots ells, i no puc consentir que hi hagi
determinades situacions que m’he trobat en els serveis
d’urgències. Clar, quan jo vaig a un servei d’urgències..., i el
dia de màxima activitat de Son Espases jo era a Son Espases,
i els puc dir que em va cridar l’atenció, per exemple, una
anècdota: hi havia dues persones, una de 105 anys i l’altra de
102 anys. Què ens diu això?, que l’envelliment de la població
fa que evidentment aquestes persones, amb una grip, han
d’ingressar, perquè tenen múltiples complicacions.

I clar que no m’agrada veure un pacient a un passadís a
l’Hospital de Manacor, és que no ho puc consentir, és que em
bull la sang; el que passa és que si tenim els recursos que tenim
el que hem de fer és planificar tenir-ne més i cercar mesures de
gestió que ens permetin ser més àgils. Això quant a llits
hospitalaris.
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Però, clar, l’activitat domiciliària, per exemple, a atenció
primària el 2017 s’ha incrementat un 10%, s’han fet 19.000
visites més que l’any passat. És aquest el motiu pel qual hi ha
hagut menys urgències els mesos de desembre i gener? Jo vull
pensar que sí, que té una conseqüència directa, perquè
l’evidència científica diu que és així. El fet que hi hagi 40
infermeres gestores de casos front a les zero, perdó, les 2
infermeres gestores de casos que hi havia el 2015, crec que
també és una de les mesures que aconseguim que els pacients
no reingressin, siguin menys temps a l’hospital i tenguin més
suport domiciliari, entenen?

És a dir, es prenen mesures que tenen conseqüències,
aquestes conseqüències les anirem mesurant a mesura que les
puguem anar avaluant també, que les avaluam ja. Ara ja no puc
dir, els diria, però no m’atreviria ara a dir, gràcies al fet que
hem posat no sé quantes infermeres gestores han disminuït les
urgències... això no ho diré mai. O sigui, no puc fer aquestes
afirmacions. Això és el que deia abans la diputada del Partit
Socialista, això ja no és demagògia, això ja és inventar-se les
coses seria, no?, llavors, no ho faré mai. 

El que sí dic és que si nosaltres fem un seguiment exhaustiu
i cada setmana publicam les dades en notes de premsa, doncs,
és una informació pública i que m’agradaria que els recursos
fossin... bé, no m’agradaria perquè no seria ni solvent ni
sostenible, però els recursos són limitats i tenim els que tenim,
no en tenim més, per tant, els hem de gestionar el millor
possible.

Amb el català no hi entraré, no hi entraré perquè... però, no
hi entraré, però he d’entrar en una sèrie de coses, és a dir, a
Galícia l’exigència del gallec en aquest... -gallec es diu en
català?-, del gallec és semblant al que tenim aquí, però jo no sé
si ho han sentit vostès, però jo no he sentit res. L’altre dia em
varen enviar un informe d’un pacient d’un metge de familia de
Galícia i estava el text estava en gallec i jo no em vaig
sorprendre, tal vegada perquè venc d’una comunitat bilingüe i
ho entenc perfectament. I si no hagués entès el text, doncs,
m’haguessin parlat en una altra... hagués cercat una persona
que em pugui traduir. O dilluns que els dic que vaig estar en
una trobada la presidenta de la comunitat autònoma va parlar
en eusquera, jo no em vaig assabentar de res, absolutament de
res, però tot el meu respecte màxim i això sí, arriba dient egun
on!, i se’n va dient agur!, per respecte a les persones que tens
davant.

Jo entenc que les llistes d’espera no els preocupi, Sr. Serra,
i jo tampoc no faré demagògia amb les llistes d’espera, però
crec que hi ha situacions que ens haurien de preocupar a tots.
Per tant, i també he posat aquest exemple qualque vegada, no
és el mateix una cataracta en un pacient de 90 anys, que és a ca
seva i probablement no tengui massa activitat, que una
cataracta a un taxista, que li impedeix conduir. Per tant, hem de
reduir les llistes d’espera i no podem en moments de màxima
pressió dir, ho suspenem tot. S’ha de cercar l’equilibri, s’ha de
cercar l’equilibri i si la setmana passada es varen suspendre
intervencions és, efectivament, perquè no podem tancar les
portes i hem d’atendre a tothom i aquestes persones es
reprogramen l’abans possible. Aquesta és la mesura de gestió,
no deixar-les més temps del necessari, vull dir, reprogramar
totes aquelles intervencions suspeses el més aviat possible.

Mesures fidelitzadores, bé, per continuar amb el català, i
amb això acab, amb el català, com pot ser el decret que no està
en vigor culpable de la mancança de professionals? Jo, és que
encara m’ho deman. És que ho ha dit una altra vegada, Sr.
Serra, ha dit que el decret de català era el culpable que no
tenim professionals a aquesta comunitat autònoma, i el decret
encara, ja he explicat els vots particulars i totes aquestes coses,
no està en vigor el decret. Però, ens falten professionals? Sí,
ens falten professionals. És a dir, una cosa no té res a veure
amb l’altra i aquesta... aquesta per això de vegades ja venc un
poc enfadada, avui venia un poc enfadada, per què?, perquè són
aquelles coses que no m’agrada que es diguin i que es
transmetin a l’opinió pública perquè són incertes, és que no són
certes. Llavors, no m’agrada, simplement no m’agrada, crec
que no és correcte, no és correcte de cara a la població.

És clar, mesures fidelitzadores, hem pagat el plus de
fidelització aquest mes, un plus que havia estat congelat i
recongelat i s’ha pagat aquest mes. Quan? Quan es pot fer
aquest esforç econòmic que, evidentment, si es fa amb aquest
sentit no es fa amb un altre, hem de cercar l’equilibri també
amb les inversions i amb la recuperació de drets, els ciutadans
i els treballadors. Però plantejam una oposició de més de 5.000
places entre les de taxa de reposició i les 3.700 que convocam
nosaltres, això són mesures fidelitzadores. I són mesures
fidelitzadores també tenir projectes, donar a participar els
projectes perquè la gent se sent particip, vostè ho va veure ahir
o aquests dies a Menorca, ai, no!, perdó, que era a Eivissa; a
Menorca, per exemple, doncs, els han donat un reconeixement
internacional, la RNAO, ho va comentar ahir la diputada
Patrícia Font.

Això, doncs, és una mesura potentíssima, potentíssima
perquè altres estudis, per si ho volen consultar els hospitals
magnètics, els hospitals magnètics quan es va definir quines
deu mesures resulten atractives perquè els professionals facin
feina allà i no a altres bandes, poden creure que no hi havia el
sou?, no hi ha els doblers que guanyen; la gent el que vol és
tenir un equip directiu que els escolti, tenir implicació en els
projectes, és tenir uns... que la institució tengui uns valors
semblants als que un té o considera que són els correctes, no?

Per tant, crec que en tot això treballam, en institucions
també magnètiques, poder atreure professionals. Ha vengut
talent investigador a aquesta comunitat autònoma, s’acaben
d’incorporar dos Miguel Servet, d’11, 2 han vengut a aquesta
comunitat autònoma, i saben què?, el que millor nota va treure
ha vengut a aquesta comunitat autònoma, perquè tenim la
millor recerca en atenció primària, dit pel director general de
l’Institut Carlos III, que no és sospitós de ser d’esquerres, el
director general actual. 

Per tant, és a dir, això fa que els professionals venguin i
atreure’ls i, clar, després, i ja pas a altres comentaris, els
professionals -no sé qui m’ho ha dit- no estan en peu de guerra,
Sra. Font, no hi estan, de debò, entenen i comprenen, i són
servidors públics i saben que són a una comunitat bilingüe i
vénen de tota... de llocs d’Espanya on de vegades els costa
parlar altres idiomes, no només el que es parla en aquest
territori d’Espanya, no? I, en canvi, fan tots els esforços del
món, és que la majoria fan la majoria d’esforços, és que quan
de vegades em diuen: és que una persona va anar a urgències
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tal dia i es va queixar; és clar, jo després veig això i jo els dic:
mirin, a l’any 2017 es varen fer, es varen atendre a urgències
35.000 urgències, perdó, el mes de desembre, urgències per dia
1.132. A mi qualque dia quan em fan segons quines crítiques,
que les accept, eh!, només que sigui un pacient que no està
content ja em preocupa, però 1.132 persones. M’agradaria
telefonar-los i demanar-los, què pensen d’aquesta atenció que
han tengut a urgències? I a veure què ens diuen, de cada un dels
dies, dels 365. I també em trob de vegades haver d’anar a un
servei d’urgències i que es trobi amb molta de gent i haver
d’esperar, i és clar, a ningú no li agrada.

També una altra cosa, que crec que tots hauríem de lluitar
un poc, i els mitjans de comunicació ens podrien ajudar, amb
la cultura de la immediatesa, jo, quan acabi aquesta aventura,
i tot queda gravat, crec que faré una plataforma en contra de la
cultura de la immediatesa perquè és que vivim en una societat
que tot ha de ser ja!, m’han d’atendre ja, m’han de veure ja,
alguns, eh!, com més joves, pitjor. És a dir, la gent gran té
molta més paciència. Tenim un problema, tenim un problema
si això...

La presidenta va posar un exemple, la presidenta de
Navarra va posar un exemple l’altre dia molt cridaner, va dir:
“Sepa, Sr. Consejero -bé, els ho dic en català, és igual- que
avui matí han cridat al gabinet de la presidenta un senyor tot
enfadat perquè ha anat, ha cridat a... volia una cita amb el seu
metge de familia, ha cridat a les vuit i quart i li han donat cita
per a les deu i mitja, i això no pot ser”. És clar, és a dir, ens
hem de posar... li varen donar cita per al mateix dia i va cridar
al gabinet de la presidenta... el mateix dia no, dues hores
després, per dir que això no podia ser, que li donassin aquesta
cita dues hores després. 

És a dir, és clar, aquestes percepcions existeixen també,
però crec que entre tots hem de fer un esforç per reconèixer el
valor del sistema sanitari, per això jo som positiva moltes
vegades i no vull transmetre tampoc la imatge que tot és
meravellós, o sigui tot és millorable sempre, però sí que tenc
una visió positiva perquè tenim un sistema sanitari que crec que
és el que es mereixen els ciutadans, i l’enfortirem encara més
i treballarem molt més perquè sigui cada dia millor.

Em demanava, Sr. Ferrà, les xifres globals de les urgències.
És a dir, durant l’any la xifra global ha augmentat un 5%, però
curiosament aquests mesos de grip o que en teoria hi ha més
patologia respiratòria, el desembre i el gener hi ha hagut menys
urgències diàries que l’any anterior. El que sí ha augmentat és
el nombre de persones que ingressen; això vol dir que realment
el que va l’hospital i ingressa és que està malament, perquè
ingressa, i el que hem d’augmentar sobretot és aquesta capacitat
de tenir més llits d’ingrés. Jo estic d’acord, no sé qui ho ha dit,
però els hospitals..., i aquí tenim un directiu que ha estat
director d’un gran hospital que em va mostrar les urgències
d’un hospital del nord d’Espanya, que allò és un camp de
futbol, o tres o quatre o cinc o deu o quinze, i això no té sentit,
o sigui, la urgència ha d’estar dimensionada. 

Em deia la Sra. Seijas: “¿Qué ha pasado que se nos ha
quedado pequeña?” Bueno, en el Hospital de Son Espases la
mayoría de las habitaciones son individuales, porque creemos
también, queremos respetar este derecho a la privacidad, y así

se planificó el hospital, y creo que el hecho de ir adaptando los
espacios, como se ha hecho en Son Llàtzer, con un área de
observación de corta estancia, pues ya no son los boxes de
urgencias sino el tener una zona, porque hay pacientes que no
necesitan ingreso pero que está bien que estén unas horas en
observación, y ahí tenemos que distinguir, también. O sea, yo
no quiero que haya nadie en las camillas, pero las zonas de
observación de urgencias están para eso, para estar 24, 48 o
72 horas en función de lo que consideren los médicos, porque
ahí van a estar con una atención más directa, más vigilados,
que si ingresan en las habitaciones.

Entonces, bueno, ¿qué pasa que no dimensionamos?
También lo hemos comentado otras veces. Si hace quince años
alguien nos cuenta que no teníamos Son Llàtzer, que no
teníamos Inca -en Mallorca, solamente en Mallorca-, o sea,
dos hospitales menos, y un hospital como Son Espases, nos
cuentas que íbamos a tener el hospital de Inca, el hospital de
Son Llàtzer, y el hospital actual de Son Espases, y nos
pregunta alguien hace quince años si eso iba a bastar para
atender a todas las urgencias, vamos, es que hubiéramos dicho
que a ver en qué...? ¿Pero qué es lo que sucede?, que luego la
tecnología cambia, la propia evolución social del
envejecimiento de la población... Lo que le decía, personas de
ciento y pico de años en urgencias, que antes no llegaban a los
ciento y pico y ahora están. Entonces todo esto, que es
ciertamente previsible, no todo se puede prever, no todo se
puede prever y por eso tenemos que irnos adaptando y tener
esa cintura que nos decía, que yo creo que procuramos
tenerla, también.

I està prevista l’àrea d’ampliació de Son Espases, s’ha
redactat el projecte i s’ha de treure el concurs per fer l’obra de
les urgències. A la Sra. Sureda, ara que no m’escolta,
m’atreviria a dir que esper, desitj que si no tenim pals a les
rodes, que a vegades els hi tenim, aquesta ampliació estarà feta
enguany, però ja mirant-la a ella em costa dir-ho, perquè
després em diu que no acabam d’arribar a les obres concretes.

I després també la Sra. Sureda..., o sigui, jo deia, clar, el
que és notícia d’un dia no són indicadors; una notícia no és un
indicador; un comentari d’un sindicat, que surti un sindicat a
dir que un dia determinat la forma de fer feina a urgències és
molt dificultosa o que hi ha molts de pacients, o que no hi ha
mitjans o que..., és totalment legítim, però no és un indicador.
Aquests indicadors nosaltres els mesuram cada dia, i després
oferim les dades que són les que hi ha. I per suposat que les
crítiques han de ser constructives, estic totalment d’acord. A
mi, ja li dic, he començat dient, perquè el que crec que no és bo
per a la ciutadania és la falsa demagògia o fins i tot la no
certesa, fer comentaris que no són certs; això sí que crec que
no..., no; ara, una crítica constructiva, totalment d’acord,
totalment d’acord.

No sé si..., crec que he anat contestant a tothom. Em
faltaven les dades. De Son Llàtzer... -és que he fet un resum per
no...-, a Son Espases hi ha hagut 1.304 menys urgències que
l’any passat; en canvi, el que deia, ha augmentat el nombre
d’urgències ingressades; i molt semblant a Son Llàtzer, 1.273
urgències menys que el 2016, i també ha augmentat el
percentatge d’ingrés.
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Crec que per acabar aquesta intervenció he de dir que crec
que necessitam més recursos, que volem un nou model de
finançament, com defensa també el professor Guillem López
Casasnovas, que ha de redundar en benefici social, i que per
tant la inversió en salut hauríem de tendir també que sigui
aquest 45% del pressupost de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo quan la portaveu del PSOE ha
començat a llegir els titulars de premsa de la legislatura anterior
realment pensava que eren d’aquesta legislatura, i en aquest cas
crec que si ens hem de fiar d’aquest indicador, entre cometes,
perquè, és clar, la consellera diu que no és un indicador i la
portaveu del PSOE ens ho mostra com un indicador. Per tant si
aquest és l’indicador poca cosa ha canviat aquesta legislatura
respecte de l’anterior.

Bé, a veure, la Sra. Maicas m’ha demanat, ha demanat
humilitat. Jo crec que... sempre he reconegut que la consellera
i el seu equip treballen, treballen per millorar, això no és la
primera vegada que ho dic aquí, i tampoc no he deixat de dir
mai que a la legislatura anterior es van haver de fer una sèrie de
reestructuracions per afrontar una situació de crisi que
casualment ningú no comença aquesta crisi quan realment va
començar, ho he de recordar jo sempre, que aquesta crisi va
començar amb una sèrie de mesures que es varen prendre o no
es varen veure o es varen prendre malament, i que s’ha
reconegut, i que tot això va ajudar, juntament amb la
conjuntura internacional, perquè es produís una crisi a la qual
es va reaccionar amb una sèrie de mesures que per a uns seran
més encertades, per a altres no, i que pens que també en
podríem discutir alguna que també crec que... I això no és la
primera vegada que ho dic, ho he dit fa molt de temps, i entre
aquestes mesures que es varen posar n’hi ha una que és molt
injuriada per vostès, que és el Reial decret 16/2012, però que
per exemple, per exemple, va permetre que cobrassin
l’assistència als immigrants comunitaris, a les persones
europees que són assistides als hospitals d’aquí, i que abans no
es podien cobrar als seus països d’origen -estam parlant
d’Europa, no estam parlant del tercer món-, i que gràcies a
aquest reial decret o a una part d’aquest reial decret ara es
poden cobrar i facturar, i vostès realment presumeixen d’això,
com ha sortit a un parell de titulars darrerament. Em pareix
molt bé, però tot això té la seva història i la seva explicació. 

Hi ha una part d’aquest reial decret que ja hem debatut al
ple i que és en la que nosaltres fins i tot ens vam arribar a
abstenir perquè pensam que s’hauria de posar damunt la taula
una altra vegada. Per tant potser les intervencions poden ser un
poc més caloroses que unes altres, però realment si miram
l’evolució de les intervencions crec que intentam donar dades
amb rigor, almenys ho intent, ho intent, i almenys intentant dir
que, efectivament, quan un fa oposició idò tendeix a augmentar

les coses, i quan s’està al Govern s’intenta reconduir-les. Això
és normal.

Sí que és ver, per tant, que ara s’hi dediquen més recursos,
està clar; s’hi dediquen 1.300 milions més de pressupost al
Govern balear, i a raó de mig milió, o no arriba a mig milió
d’euros més, crec, a la conselleria. Per tant tot això ha de
redundar en una millora, però sí que és ver que consideram que
els resultats no són proporcionals als recursos que s’hi estan
dedicant, i no és únicament el Partit Popular que ho veu així,
sinó que ja he dit una sèrie d’exemples que no tornaré repetir,
on hi ha situacions que possiblement són estructurals i on la
gestió és... aquí tal vegada s’hauria de millorar i exemples ja
n’hem posat i per tant no en posarem, però intentar fer una
rebaixa de la llista d’espera quirúrgica en un temps en què se
sap que les urgències poden estar col·lapsades i amb demanda
de llits hospitalaris, pot ser un dels errors, no ho sé, i... realment
amb tot el respecte del món per qui gestiona això, perquè no és
fàcil. No és fàcil, però crec que hem de venir aquí i posar-ho
damunt la taula per intentar evitar això que la població defineix
com a col·lapse.

Respecte de la política lingüística, és que realment... jo no
estic mirant el decret del català sobre... des del punt de vista
lingüístic, ho estic mirant des del punt de vista sanitari. No entr
en això, jo estic a favor de poder-nos entendre en català, però
és la forma com s’han fet les coses. És a dir, ara comentava la
consellera que Galícia és igual que aquesta comunitat
autònoma, idò alguna cosa hauran fet malament perquè el
plantejament d’aquesta situació aquí s’hagi desbordat, alguna
cosa haurà passat aquí i això ho analitzarem a la seva pròxima
compareixença.

I no ens digui, Sra. Consellera, que aquest decret encara no
està en vigor i per tant, no té efecte damunt... que hi hagi
professionals que no vulguin venir, perquè duim des de l’estiu
passat parlant d’un decret o de l’exigència del català o de la no
exigència i dels mèrits i de... És que tot això té una projecció a
nivell nacional, que ja l’ha tenguda a nivell nacional que fa que
hi hagi gent que rebutgi venir a una comunitat on ens fan falta
especialistes. Únicament és del que parl, no parl d’entrar al
debat de la política lingüística, el que dic és que la política
sanitària s’està afectant possiblement d’una forma de fer les
coses per part del Govern.

No vull..., crec que l’exposició ja li he fet al principi. Sí que
m’agradaria que em contestàs si és ver que un hospital públic
va demanar que no li duguessin urgències perquè estaven les
urgències col·lapsades i, també m’agradaria, perquè vostè ha
comentat un hospital privat i m’agradaria que em contestàs si
això va passar també a un hospital públic.

Crec que s’ha de seguir fent feina, Sra. Consellera. La feina
en sanitat és complicada. Crec que té una bona plantilla de
professionals, que també ho he dit moltes vegades, als quals
s’ha d’agrair la seva feina, i crec que aquestes situacions que es
produeixen s’ha d’intentar minvar-les.

L’objecte d’aquesta compareixença és posar damunt la taula
aquesta problemàtica, posar damunt la taula les possibles
causes per les quals consideram que es pot produir i aquesta

 



SALUT / Núm. 61 / 14 de març de 2018 823

vinculació en el tema del decret del català és únicament que pot
repercutir..

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’acabar.

EL SR. SERRA I FERRER:

... -estic acabant-, pot repercutir que hi hagi manco
professionals, únicament per això, menys professionals que
puguin venir en base a aquesta exigència del català,
simplement, i crec que hem de treballar per aconseguir que
aquestes crítiques siguin cada vegada menors.

Vull agrair la presència de la consellera, del seu equip i la
benevolència del president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President.  Primerament, vull agrair al Sr. Serra
que hagi rebaixat el to de veu, era una mica tens, no?, en la
seva intervenció, humilitat, molt bé, m’agrada. M’agrada i pens
que és una bona forma de començar un tracte.

I per altra banda, no tenc res més a dir, agrair simplement
a la consellera la seva presència i al seu equip.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

No en faré ús, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. Sra.
Consellera, gràcies per ser aquí una altra vegada i no en faré ús.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, tot és qüestió de prioritats
en aquesta vida i no hi ha res més. On vostès veuen
reestructuracions, nosaltres hi veiem eufemismes.

Jo crec que de la crisi n’hem parlat molt, molt, del que va
fer el govern Zapatero, del que ha fet el Sr. Rajoy, però
mentrestant la realitat és que la vida en aquest país s’ha
precaritzat, aquesta és la realitat.

Respecte del tema del decret del català, que no el volíem
tocar, però l’hem tocat, jo la primera. A mi el que m’hagués
agradat és que la gent de Mos Movem, amb la qual han sortit
vostès i Ciudadanos, haguessin sortit al carrer quan també es
retallava en salut, però no, només surten en el tema del català
posant d’excusa la salut. I a mi em sorprèn moltíssim,
bàsicament perquè açò els resta credibilitat, si haguessin sortit
també durant la passada legislatura jo hagués dit: realment aquí
hi ha una preocupació sincera per la sanitat. Però és que no és
el cas, no és el cas.

Vostè diu que no s’han fet bé les coses, i jo li puc dir, per
exemple, que des de MÉS per Menorca encara haguéssim
volgut que fossin més exigents, però entenem que hem d’arribar
a acords entre tots i que bé, tothom haurà de cedir en alguna
banda.

I respecte de les mesures fidelitzadores, crec que ahir ja en
vaig enumerar unes quantes, també és crear bons equips de
feina, bon espai de feina, que la gent faci feina bé, que se senti
a gust, justament tornem a treure el premi donat al Mateu
Orfila, és que jo estic molt orgullosa d’aquest premi perquè
consider que hi ha un gran equip de professionals, i vull
reivindicar, jo sempre he reivindicat moltíssim les infermeres,
ja sé que aquí tenim dos doctors, però jo reivindic moltíssim les
infermeres, i fer visible aquesta tasca que realitzen. Crec que és
fonamental també perquè elles mateixes i ells mateixos se
sentin orgullosos del que fan i de formar part d’un equip, açò
crec que també és una mesura fidelitzadora realment.

I ja està, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, cuando decía lo de
cintura... no a que usted no sepa adaptarse, que eso sé que lo
hace, a las diferentes situaciones que se le van planteando en su
conselleria; otra cosa es que a mí me parece que va más lenta
de lo que me gustaría en eso que hay que modificar, el plàning
para adaptarse a la situación, ¿no? Yo me refiero a lo de
cintura, a cuando son opiniones diferentes a las suyas, a lo que
usted cree, a lo usted piensa, a cómo ustedes están llevando la
conselleria, y tachar esas formas de ver diferente a la que se
tiene desde la conselleria como que no son constructivas o
demás, pues a veces me parece que lo hace usted con
demasiada alegría. En ese sentido se lo decía.
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Pero bueno, a pesar de todas las posibles diferencias que
podamos tener en algunos puntos, vuelvo a remarcarle el apoyo
a su trabajo y a cómo están intentando mejorar las cosas en el
tema de sanidad en estas islas y con los recursos que tenemos,
que son los que son y con una conselleria que, a pesar de
manejar el presupuesto que maneja, está infrafinanciada. Eso
se lo reconozco también.

Muchas gracias por estar aquí nuevamente, tanto usted
como su equipo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. No en faré ús, només vull agrair una
vegada més la presència de la consellera i del seu equip.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies a tots. Ara correspon la
contrarèplica de la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Moltíssimes gràcies a tots per les seves
aportacions. Sra. Seijas, para empezar por el final, todo lo
contrario, hemos aumentado los consejos de participación
ciudadana por áreas, hemos incorporado las voces de los
pacientes a los planes, a los proyectos, a las estrategias y
precisamente enriquece el tener opiniones diferentes. Creo que
enriquece y además hay que escucharlas todas, siempre que
sean ciertas. 

Yo solamente diré “siempre que sean ciertas” y que las
opiniones son opiniones, pero no son indicadores y a veces por
una experiencia uno no puede concluir que una cosa no
funciona o que..., sino que es una experiencia y ahí es donde
a veces no podemos... tener la diferencia.

En qualsevol cas agraesc les seves aportacions, de tots, ens
ajuda sens dubte a millorar.

El que... a mi m’encantaria dir, i crec que ho vaig dir l’any
passat, que no tornarà passar, que no hi tornarà haver un
pacient que hagi d’estar més temps del desitjable a urgències o
m’agradaria dir que un dia no hi haurà 500 urgències a un
hospital, crec que no hem arribat a les 500, però podríem
arribar-hi, és a dir..., però, és clar, són situacions que hem
d’aprendre, amb les quals hem d’aprendre i per a les quals hem
d’estar sempre preparats i probablement tornarà passar -i
probablement tornarà passar. Continuarem fent feina.

Crec que els he exposat també la quantitat de recursos que
destinam a cadascuna de les actuacions que hem comentat, el
per què de l’atenció a la cronicitat, la gran inversió que es fa en
llits d’atenció a la cronicitat, que si tenim el seu suport, el de
tots, crec que segur que aquests projectes tiraran endavant, que
si apostam per l’atenció primària i ho fem tots d’ara cap
endavant és un tema que la població agrairà molt i el mateix a
motivar els professionals en la carrera, en la recuperació de
drets, la participació en projectes estratègics.

Però, per acabar sí que li vull dir, vostè diu..., vostè Sr.
Serra deia el tema del reial decret llei, és un decret llei, per tant,
això no ho hem d’oblidar perquè és una imposició sense cap
consens, i vostè diu que sempre demanam la derogació del
decret, i li diré que sí, i jo no em cansaré de dir-ho, i ho dic
cada vegada que em puguin convidar a parlar, per què? Perquè
els governs d’esquerres, a diferència dels governs de drets,
donen veu a aquelles persones que no les sent ningú, no perquè
no tenguin veu, és perquè ningú les vol sentir. I aquest decret
llei va contra les persones febles, va contra les persones
desfavorides, va contra les dones, va contra els dependents, va
contra els jubilats, va contra..., és clar, va contra els malalts, els
malalts que han deixat de tenir prestacions, malalties rares que
hem hagut de recuperat i que encara no hem recuperat. Aquest
decret llei va en contra de totes aquestes persones i per això des
dels governs d’esquerres, i estic molt orgullosa de dir-ho,
continuarem donant veu i en aquest sentit ja li dic, estic més
que orgullosa que hi hagi partits com Podem, com MÉS per
Mallorca, com MÉS per Menorca, com el Partit Socialista, que
donaran veu a totes aquestes persones perquè s’han de fer
sentir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, un cop finalitzat el debat, agrair la presència de la
conselleria i del seu equip.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.
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	I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió.
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