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d’Infermeria Comunitària

5 de novembre 2014

Benvolguts Sr. Conseller de Salut i Sr. Director de l'IB-Salut,
Des de l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària (ABIC) volem expressar el nostre desacord
per la rescissió dels contractes de metges i infermeres de reforç a l'àrea de Mallorca, i per la
paralització de les substitucions dels professionals a Atenció Primària, sense tenir en compte la
pressió assistencial ni les necessitats de salut de les persones en cada localitat o municipi.
Aquesta decisió, sense precedents, ha suposat una disminució important en l'accessibilitat de
la població i en la qualitat de l'atenció sanitària que es dóna a les persones, especialment als
més fràgils i dependents.
S'han tancat Unitats Bàsiques de Salut sense tenir en compte les dificultats de les persones per
traslladar-se a un altre punt d'assistència sanitària; i s'ha sobrecarregat als professionals en un
moment de gran demanda assistencial: inici campanya de vacunació antigripal, formació en
Ebola, programa de Alerta Escolar, vacunació VPH als instituts, i altres actuacions en malalties
que en aquesta època de l'any són més prevalents.
Els coordinadors dels Centres de Salut i d'infermeria s'han vist en la necessitat d'anul·lar
agendes i serveis sense cap tipus de planificació. No és possible oferir tota la cartera de serveis
del Centre de Salut, i la població pateix una disminució d'atenció a la seva patologia, donant-li
una atenció esporàdica i sense un correcte seguiment.
Per tot el que exposam anteriorment, sol·licitam a la Conselleria de Salut i al Servei de Salut de
les Illes Balears, torni a donar normalitat a l'assistència sanitària d'Atenció Primària de
Mallorca, i que, dimensioni la plantilla d'Atenció Primària en funció de les necessitats de la
població actual, tenint en compte, tal i com es recomana en totes les estratègies sanitàries
nacionals e internacionals, la importància de la prevenció i la promoció de la salut, la cronicitat
i l'envelliment de la població.
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Apreciados Sr. Conseller de Salut i Sr. Director de l'IB-Salut,
Desde la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria queremos expresar nuestro desacuerdo
por la rescisión de los contratos de médicos y enfermeras de refuerzo en el Área de Mallorca, y
por la paralización de las sustituciones de los profesionales en atención primaria sin tener en
cuenta la presión asistencial ni las necesidades de salud del municipio o localidad.
Esta decisión, sin precedentes, ha supuesto una disminución importante en la accesibilidad a la
población y en la calidad de la atención sanitaria que se presta a las personas, especialmente a
las más frágiles y dependientes.
Se han cerrado Unidades Básicas de Salud sin tener en cuenta las dificultades de las personas
para trasladarse a otro punto de atención sanitaria; y se ha sobrecargado a los profesionales
en un momento de gran demanda asistencial: inicio de la campaña de vacunación antigripal,
formación en Ebola, programa de Alerta Escolar, vacunación VPH en los institutos, y otras
actuaciones derivadas de enfermedades que en esta época del año son más prevalentes.
Los coordinadores médicos y de enfermería de los Centros de Salud han tenido que anular
agendas y servicios sin ninguna planificación. No es posible ofrecer toda nuestra cartera de
servicios y la población ve mermada la atención a su patología, prevaleciendo la atención
esporádica y sin un correcto seguimiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Conselleria de Salut y al Servicio de Salud de las Islas
Baleares, que vuelva a dar normalidad a la asistencia sanitaria en la Atención Primaria de
Mallorca y que dimensione la plantilla de Atención Primaria en función de las necesidades de
la población actual, teniendo en cuenta, tal y como se recomienda en todas las estrategias
sanitarias nacionales e internacionales, la importancia de la prevención y la promoción de la
salud, la cronicidad y el envejecimiento de la población.
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