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Títol de la iniciativa :
Reforç dels serveis d'urgències de l'hospital de Formentera
Contingut de la iniciativa :
L'hospital de Formentera obrí les seves portes el mes de febrer de l'any 2007 i les seves
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dimensions permeten atendre els serveis hospitalaris bàsics, a la vegada que desenvolupa les
funcions de centre de salut.

El dimensionament d'aquesta infraestructura es va pensar per atendre una població de prop d'uns
9000 residents, i en el cas específic del servei d'urgències es va preveure que els mateixos
metges del servei de l'hospital farien simultàniament les funcions d'atenció a les urgències
mèdiques, a més d'aquelles que suposen sortides en ambulància medicalitzada fruit dels avisos
del servei d'emergències al 061, o fins i tot les sortides provocades per avisos domiciliaris en el
cas que no ho puguen fer els metges d'atenció primària.

Des del moment de l'obertura de l'hospital de Formentera fins a la data d'avui hem passat de tenir
poc més de 7.000 habitants a tenir un cens de població de 12.300 persones a final de l'any 2014.
A més a més, a aquesta situació s'hi ha de sumar el creixement exponencial d'usuaris en els
mesos d'estiu, donat que la població arriba a quadruplicar-se en els mesos de juny, juliol i agost.

Des de l'obertura de l'hospital l'any 2007 fins ara, la cartera de serveis d'aquest equipament ha
anat augmentant de forma progressiva, i habitualment comptam amb una llista d'espera reduïda
que permet una atenció que podem titllar de satisfactòria per part de bona part dels pacients i
usuaris.

En el cas dels mesos d'estiu i pel que fa a l'atenció específica de les urgències, la saturació
d'aquest servei és ja una problemàtica que segons el nostre entendre, precisa una planificació
d'augment de recursos humans que permeti prestar els serveis en les condicions mínimes de
qualitat assistencial i reduir els temps d'espera.

Les dades d'atenció d'urgències anuals per a 2013 a Formentera suposen un total de 16.177
pacients, i per al 2014, un total de 16.306.

És un dret de la població resident així com de tots els usuaris i usuàries del servei d'urgències de
la nostra illa, el fet d'exigir al Govern que adopti les mesures necessàries per dimensionar de
forma adequada el dit servei a les necessitats reals de l'illa de Formentera.

Per aquest motiu el grup parlamentari MIXT proposa la segu¨ent:
PROPOSICIO NO DE LLEI

1.

El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les Illes Balears que estudiï les
necessitats de l'Hospital de Formentera pel que fa al reforç del servei d'urgències en els
mesos d'estiu, tot reforçant-ne els mitjans humans i materials que siguin adients per
una correcta atenció de les emergències mèdiques i la reducció dels temps d'espera
dels pacients a partir de l'estiu 2016.
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