Servei hemodiàlisi

A/A. SRA. FRANCINA ARMENGOL
PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CARRER DE LA LLOTJA, 3
07012 PALMA (ILLES BALEARS)

Formentera, 17 de desembre de 2020

Benvolguda presidenta,

L’atenció sanitària a tot el territori tant estatal com autonòmic ve marcada actualment per la
situació de crisi sanitària en la que ens trobem immersos. En som molt conscients, i a la
vegada som conscients dels esforços que des de la comunitat s’estan realitzant per donar un
servei públic de qualitat a totes les persones usuàries sigui quina sigui la seva patologia. No
obstant això, ens trobem amb certes situacions que durant l’estat d’alarma es van veure
afectades però que, a dia d’avui, encara no s’han resolt i considerem que requereixen d’una
intervenció immediata. Ens referim, en aquest cas, al tractament de diàlisi.

Durant l’estat d’alarma, els i les pacients de Formentera s’havien de desplaçar a Eivissa a rebre
aquest tractament, amb tot el que això implicava, ja que recordem que les connexions
marítimes es van veure reduïdes al màxim, fet que provocava que perdessin tot el dia sencer a
l’illa veïna. Això seria una incomoditat per a qualsevol ciutadà o ciutadana de Formentera, però
hem de tenir present que es tracta de persones malaltes.

Un cop aixecat l’estat d’alarma, la situació d’aquests pacients no ha canviat. A dia d’avui,
encara s’han de desplaçar a Eivissa, el que implica agafar el vaixell com a mínim tres dies a la
setmana.

Hem de posar-nos en la pell d’aquests pacients. Són malalts crònics, en una situació de
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vulnerabilitat ja no només per la seva malaltia sinó per a un possible contagi de covid19, risc
que es veu incrementat amb tots aquests trasllats.

El seu malestar ha generat la solidaritat de la ciutadania de la nostra illa, que s’ha posat de
manifest en la recollida de 2.829 signatures que ens han fet arribar i traslladem amb aquest
escrit. Al mateix temps, des del Consell de Formentera vam aprovar, per unanimitat, una
proposta al ple de setembre per fer-vos arribar la nostra petició de tornar a instaurar aquest
servei a Formentera, i més tenint en compte que aquest tractament ja s’havia realitzat a
l’Hospital de Formentera i es disposava de tota la maquinaria i personal necessari. En la
mateixa línia, el passat mes de juny la nostra diputada Sílvia Tur va presentar una proposició
no de llei per a ser debatuda a la comissió de Salut. Per últim s’aprovà una esmena als
pressupostos amb la dotació econòmica per poder restituir aquest servei.

Jo mateixa, com a presidenta, he tingut l’oportunitat de reunir-me amb una representació
d’aquests pacients afectats i m’he adonat en primera persona de quina és la seva situació.

Els pacients de Diàlisi i jo mateixa en nom de la corporació i de tots els signants estam segurs
que podrem trobar la manera de restablir aquest servei a la nostra illa i millorar la qualitat de
vida d’aquests pacients, tant vulnerables.

Us fem arribar també les signatures recollides per les persones afectades per demanar vos que
la restitució d’aquest servei, tenint en compte la situació sanitària actual i la vulnerabilitat
d’aquestes persones, es pugui dur endavant de manera urgent.

Com sempre, quedem a la vostra disposició per tractar aquest tema amb més profunditat i per
trobar qualsevol forma de col·laboració o fer propostes per a la seva resolució.

Rebeu una salutació cordial,

Representants dels pacients
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Alejandra Ferrer Kirschbaum
Presidenta del Consell Insular
de Formentera
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