POSICIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ BALEAR D’INFERMERIA
COMUNITÀRIA RESPECTA A LES MESURES D’ESTALVI 2012
DEL PLA PER A L’EQUILIBRI ECONÒMIC DE LES ILLES
BALEARS
Davant la preocupant situació creada per "Les Mesures d'Estalvi 2012"
aprovades pel Govern dels Illes Balears el 30 d'abril de 2012, la junta directiva
de l'ABIC vol expressar el seu absolut desacord amb aquestes noves retallades
aplicades en el sector sanitari, i denuncia que els grans perjudicats per
aquestes mesures són les usuàries i els usuaris dels serveis públics de salut, ja
que:
● Amb la reducció horària dels Centres de Salut la població treballadora no
podrà accedir al sistema amb una cita programada amb els seus professionals
de referència, veient-se obligats a anar a urgències, que en estar col·lapsades,
hi haurà més dificultat per detectar casos de més gravetat.
● Les persones treballadores no podran tenir prestacions que estan en
cartera de serveis perquè el sistema no les deixa accedir-hi (coincidirà amb el
seu horari de treball): control de pacients crònics, certificats mèdics, informes
clínics, cures, espirometries, deshabituació tabàquica, atenció a les persones
diabètiques, etc. Això suposa deixar de controlar i prevenir complicacions
relacionades amb la seva patologia.
● Com a proveïdores de cures dels pacients al seu domicili ens preocupa el
tancament dels dos hospitals de referència per a les persones més fràgils
i vulnerables. Aquest tancament no ha estat justificat, ni ningú del sistema
sanitari hi troba una explicació a aquest. La població depenent té un gran servei
per part de l'Hospital General i l’Hospital Joan March, especialment quan
necessiten unes atencions que al domicili no poden realitzar-se com són les
cures pal·liatives, l’hospital de dia geriàtric, la rehabilitació després d’un ingrés

hospitalari per reagudització d'una patologia, etc. Aquest servei actualment no
pot prestar-se en altres unitats del servei de salut de Mallorca.
● En una època tan dura i amb tant de dèficit, cal fer partícips als
professionals d'un pla de gestió seriós, amb objectius pressupostaris i
assistencials clars i assumibles. La motivació i la participació dels
professionals són una garantia d'èxit necessària, ja que el focus de la despesa
està a les seves mans.
● Un cop més, les mesures anunciades recauen en els professionals de la
salut, produint frustració i desmotivació entre els professionals, així com
pèrdua de compromís amb l'organització, afectant-se d’aquesta manera la
qualitat de l'assistència sanitària que es presta a la població.
● Les retallades dificulten de manera important la formació continuada
dels professionals que és clau per seguir formant a nous professionals, i a
més a més, és garantia d'eficiència i qualitat assistencial.
● Som conscients de la necessitat de millorar l'eficiència i disminuir la despesa,
però pensem que encara hi ha bosses importants d'ineficiència en el
sistema, que podrien abordar-se amb èxit.

Pensem que és de vital importància comprometre i implicar els
professionals en tots els projectes que emprèn l'organització, ja que la
peculiaritat d'una empresa de serveis sanitaris, és que la despesa la fan els
professionals que presten el servei, per la qual cosa pensem que marcar
objectius, mesurar indicadors de resultat i informar periòdicament als
professionals de les repercussions de les seves decisions, pot tenir un
impacte molt més positiu que les mesures adoptades.

