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Títol de la iniciativa :
Tancament centres de salut a les 17.30 hores
Contingut de la iniciativa :
El Sistema Nacional de Salut s’organitza assistencialment en dos estructures clarament
diferenciades i complementàries en les seves actuacions i objectius: atenció primària i atenció
hospitalària. Això permet garantir el dret constitucional a la salut per medi d’una concepció integral
dels serveis sanitaris i en la que l’atenció primària constitueix la funció central. La base de
l’atenció sanitària a on pivoten els sistemes nacionals de salut és l’atenció primària i aquests són
els més eficients. El metge de família és la porta al sistema sanitari i a l’atenció primària es
ressolen la majoria de les necessitats de salut de la població, a prop del 90%.
Per assegurar l’equitat, es important millorar l’accessibilitat geogràfica i per això és fonamental
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delimitar els espais territorials que puguin permetre una adequada organització dels serveis de
salut, la seva integració i coordinació.

A nivell d’atenció primària hi ha l’equip d’atenció primària, que és el conjunt de professionals
sanitaris i no sanitaris que desenvolupen de forma continuada i compartida les funcions i les
activitats d’aquesta dins una comunitat.
Els centres de salut, l’estructura física i funcional a on es desenvolupen les quatre funcions de
l’atenció primària: a) funció d’atenció (promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia,
l’assistència curativa, les cures pal·liatives, la rehabilitació i participació en les tasques de
reinserció social); b) la gestió de l’atenció; c) la recerca i d) la docència (grau, formació
especialitzada i educació mèdica i continuada).
L’atenció primària té tres principis bàsics:
•
•

•

Globalitat: integralitat, atenció independent, atenció a llocs diferents, atenció coordinada
i amb la visió clínic assistencial, de gestió, docent i de recerca.
Continuïtat: la relació amb la persona i família a lo llarg del temps. La continuïtat és el
resultat d’una relació clínica compromesa i centrada amb la persona i mantinguda en el
temps, qué està modulada pel context estructural i organitzatiu en el que té lloc
l’activitat clínica.
Accessibilitat: determina la possibilitat de realitzar unes cures en salut, amb continuïtat i
integrals. L’accessibilitat determina l’equitat dels sistemes sanitaris i significa l’absència
de barreres (de tot tipus), que arribi informació a la població, bona relació assistencial i
per qualsevol tipus de problema que afecti a la salut.

Des dels anys 90 el sistema nacional de salut, l’Atenció Primària de Salut, va passar, de tenir
només horaris per atenció al dematí, a horaris d’obertura més amplis, per facilitar i millorar
l’accessibilitat dels ciutadans. Així els centres de salut tenien un horari d’obertura i atenció a les
persones entre les 8 i les 21 hores. Les unitats bàsiques de salut sempre tenen horari d’atenció a
l’horabaixa, qualque dia per setmana. Aquesta organització horària permet mantenir una àmplia
accessibilitat. Entre d’altres avantatges, permet al pacient no absentar-se de la seva feina
habitual, per necessitat d’assistència sanitària.
L’anterior legislatura, l’any 2012, el Govern de les Illes Balears, del PP, va decidir tancar els
centres de salut a les 17.30 hores, de manera generalitzada. Aquesta decisió disminueix i
compromet l’accessibilitat de les persones, de manera molt important. Molts ciutadans tenen dret i
necessitat de ser atesos amb horari d’horabaixa.
De la mateixa manera hem de recordar que el PP va suprimir la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca, com estructura funcional i de gestió, passant a una dependència de les gerències
hospitalàries. Aquestes dues mesures: tancament dels centres de salut a l’horabaixa i supressió
de la GAP foren incloses al Pla per l’equilibri econòmic de l’any 2012 pel PP.
Davant aquesta nova dificultat per anar al metge de família, a la infermera o al pediatra, aquells
que no podien accedir als seus equips d’atenció primària demanden atenció urgent, als serveis
d’urgències d’atenció primària i hospitalària.
Això suposa disminució de la longitudinalitat, dificulta la possibilitat de fer activitats preventives i
d’educació per la salut i augmenta les visites a nivell hospitalari, el nombre d’exploracions
complementàries i augmentaa la despesa sanitària.
Així, en molts casos el pacient no tenia que absentar-se de la seva feina habitual pel dematí, per
passar a tenir dificultats per ser atesos a l’horabaixa en consulta a demanda, especialment els
treballadors actius o persones que necessiten ser acompanyat per ells. No oblidem que, donada
la situació del mercat laboral, molts treballadors no s’atreveixen a sol·licitar permís per anar al
centre de salut dins el seu horari laboral.
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.6 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 3

Parlament de les Illes Balears
RGE: 5966/2015 - 18/09/2015 13:49

La formació de residents de Medicina Familiar i Comunitària i de personal d’infermeria amb aquest
nou horari dificulta i redueix totes aquestes activitats de formació.
El PP va al·legar un presumpte estalvi econòmic, que es va denunciar com a fals i que
posteriorment s’ha pogut comprovar que la necessària contractació de substituts i altres despeses
per augmentar la cobertura assistencials dels PACs, ha suposat un augment de la despesa.
Per tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent Proposició no
de Llei:
1.
2.
3.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a paralitzar el tancament
dels centres de salut a les 17.30 hores.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a restablir l’horari habitual
d’obertura dels centres de salut des de les 8 a les 21 hores.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a negociar amb els
representants dels treballadors qualsevol mesura que afecti als drets laborals dels
mateixos.
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