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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Josep Mayans.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passaríem al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en les preguntes 1764, 1765, 1766 i 1767. Assisteix
l’Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum Sra. Aina Castillo i
Ferrer, acompanyada pel director gerent de GESMA Sr. Rafel
Romero.

Atès que el contingut de les preguntes guarden una unitat
temàtica, aquesta presidència voldria demanar a la diputada que
presenta les preguntes si vol agrupar les mateixes, tenint en
compte que aquesta presidència, si fos així, tendria en compte
la laxitud del temps corresponent a aquesta agrupació, als
efectes de facilitar un poc la dinàmica de la comissió. En tot cas
entenem que té tot el dret a mantenir-les cada una d’elles per
separat.

LA SRA. SALOM I SOLER:

El Sr. President es refereix que a les quatre preguntes que
tenim si les agrupam tendrem més temps, es refereix a això?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. SALOM I SOLER:

O sigui que, enlloc de tenir 10 i 5 tendríem el temps
corresponent...

EL SR. PRESIDENT:

Vegem, la proposta és per tal d’agilitar un poc la
interposició de les diferents preguntes, en el sentit que si vostè
evidentment em diu vull mantenir el temps que em correspongui
fixat pel Reglament, independentment que les agrupi o no,
evidentment no té sentit agrupar les preguntes. Si s’agrupen les
preguntes és perquè l’exposició que pugui fer implica una
reducció de temps en el plantejament de les diferents
preguntes. Res més que açò.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Podria acceptar una reducció de temps, però sempre i quan
aquesta agrupació no signifiqués que 4 preguntes les he de
resoldre en 10 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Li semblaria bé que per fer l’exposició en primer torn tengui
20 minuts, en tendrà prou...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Per les 4 preguntes i després 10 minuts de rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

I 10 minuts de rèplica. A la Sra. Consellera li va bé? Molt bé.

1) Pregu nta RGE núm. 1764/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a activitat d'aguts al complex hospitalari de Mallorca
(quiròfans).

2) Pregunta RGE núm. 1765/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a activitat d'aguts al complex hospital ari de Mallorca
(UCI).

3) Pre gunta RGE núm. 1766/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari  Socialista,
re lativa a activitat d'aguts al complex hospitalari  de Mallorca
(URPA).

4) Pregunta RGE núm. 1767/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a activitat d'aguts al complex hospitalari de Mallorca
(laboratori).

Té, per tant, la paraula la Sra. Aina Salom i Soler, autora de
les quatre preguntes que queden, per tant, agrupades en el seu
debat i exposició.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquestes quatre preguntes
que a partir d’ara agruparem en una sola, totes tenen relació en
l’activitat d’aguts al complex hospitalari de Mallorca que en el
seu moment va fer públic la Sra. Consellera. En aquest sentit he
de dir que aquestes preguntes varen ser solAlicitades en data de
12 de setembre per escrit i també amb la seva corresponent
demanda de documentació per escrit i que l’he rebuda amb data
d’ahir, jo voldria que almanco quedés al Diari de Sessions que
crec que més de dos mesos per tenir tan la documentació com
per poder fer les respostes orals en comissió, no em sembla una
situació adequada perquè els temes poden passar a la seva,
diguem-ne  “prestància” i la seva temporalitat en el temps que
les fa necessàries.
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Però dit això, que duim dos mesos de retard i se’m lliuren les
preguntes amb dos mesos de retard. Està clar que la Sra.
Consellera va anunciar a començament del mes d’octubre
l’obertura de 4 quiròfans més 1 que estava per si al cas, en total
serien 5 quiròfans per fer activitats d’aguts. En aquests
moments ens agradaria saber per exemple com està aquesta
activitat, donat que ja ha passat tant de temps, de dia 12 a dia
19 de novembre. Quines activitats es fan, si ja es fa amb
anestèsia general, si a més d’oftalmologia, de traumatologia i
d’urologia que anunciava en el seu moment el Sr. Romero, avui
aquí present, també es fa tal i com va anunciar l’esmentat Sr.
Romero l’anestèsia general. 

I ens agradaria que ens expliqués tal i com demanen els
treballadors, si és possible, dotar la plantilla adequada per fer
l’obertura d’aquests quiròfans. Donat que ja tenim els
pressuposts de la comunitat autònoma i donat l’espectacular
caiguda que ha representant l’Hospital General enguany. Hem
passat de 7.161.000 euros del 2003 a 6.368.000 euros el 2004, és
això Sra. Consellera, ni més ni manco, que una rebaixa del 13%.
Aleshores ens resulta molt complicat comprendre com poden
donar una activitat de primera qualitat amb aquestes rebaixes i
la veritat és que ens preocupen molt els usuaris perquè quan
menys doblers d’inverteixen en aquestes qüestions menys
qualitat i menys bons serveis podem oferir.

Per altra banda, quan jo he començat la meva petita
intervenció he dit que ahir mateix vaig rebre la documentació
que jo vaig demanar d’estudis..., aquí ho duc per si la Sra.
Consellera ho vol comentar i ho vol veure del dia que m’han
arribat. Jo vaig solAlicitar dia 9 de setembre la documentació de
les UCI, de la URPA, dels laboratoris, els estudis previs que
s’havien fet, tot el pertinent i em contesta que el laboratori no
fa falta, que el laboratori (...) per fer aquest tipus de malalties
d’aguts. No estic parlant de processos que es fan i es resolen
en un dia amb anestèsia local, m’estic referint precisament als
que més ens preocupen que són els processos que necessiten,
tal com deia la Sra. Consellera en els mitjans de comunicació,
anestèsia general i que necessiten URPA, UCI i que necessiten
un laboratori d’emergències perquè quan un malalt surt d’una
operació pot tenir diverses complicacions que necessitin un
tipus determinats d’analítiques, i així ella ho expressava al diari
com poden veure tots i això ens preocupa moltíssim.

Per altra banda, dir-li que la resposta és la mateixa a la UCI.
Em responen per part de la Sra. Consellera i m’ho tramet la Sra.
Vicepresidenta que no s’obrirà una UCI, la qual cosa ens
preocupa moltíssim que es puguin obrir aquests 5 quiròfans
sense una Unitat de Cures Intensives. No podem comprendre
com es poden arriscar amb la salut dels usuaris i la Unitat de
Reanimació Postoperatòria també se’m contesta que no s’obrirà
i que per això les despeses són mínimes. Quant al laboratori ja
he expressat que se’m diu que aniran a Son Llàtzer, a mi també
m’agradaria que la Sra. Consellera m’expliqués les anades i les
vingudes quan un malalt té qualsevol desequilibri
postoperatori d’emergència, el que es tardarà en anar a Son
Llàtzer, el que es tardarà en fer les proves i el que es tardarà en
resoldre les proves i tornar-les. Tot això Sra. Consellera sempre
i quan aquesta activitat d’allò que vostè va anunciar a principis
d’octubre a tots els mitjans, tots i fins i tot el gerent de l’ib-

salut també amb una enquesta personalitzada que li feien, si
s’ha posat en marxa perquè tal vegada resulta que els anuncis
de dia 13 d’octubre de fer les operacions agudes amb anestèsia
total, doncs tal vegada no han començat.

S’expressen aquí també unes petites despeses i jo
m’agradaria que em detallés una per una totes aquestes
despeses, o sigui a la documentació escrita que jo li vaig
demanar en el seu moment i que ha tardat dos mesos en arribar-
me. M’agradaria que m’expliqués no només això que m’ha
lliurat, sinó que també que m’expliqués com pot ser que tota la
resta li surti zero, o sigui ara ja té més estudis perquè també sí
hem guanyat en temps per poder fer aquesta compareixença
seva, tal vegada ara ja té més estudis i també tenen més avaluat
allò que necessitaran per poder obrir aquests 5 quiròfans.

Jo fins aquí no tenc res més a dir i esper les respostes de la
Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera té la paraula per
respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
de tot contestar que, bé m’ha semblat una acusació per part de
la diputada el fet que estiguessin dos mesos, primer ha dit que
per convocar aquesta comissió, li he de dir que no correspon al
Govern convocar aquesta comissió sinó que correspon al
Parlament, hi ha la Mesa allà on estan representats tots els
grups polítics. Per tant, jo crec que en aquest cas no es pot
recriminar res al Govern. I si em diu que he tardat dos mesos en
contestar-li aquestes preguntes, també li he de dir dues
qüestions. La primera és que davant més de 300 preguntes
escrites, vostè ha d’entendre que nosaltres tenim uns serveis
limitats, vostè ho coneix, en el seu temps no varen ser capaços
ni de respondre, perquè a mi encara em queden preguntes
pendents, nosaltres estam contestant totes les preguntes, tal
vegada enlloc de 20 dies en tardam 30 i l’altre mes segurament
serà el temps que tarda en comunicar des del Parlament al
Govern i en remetre-ho del Govern al Parlament. 

Jo crec que allò que queda palès és que quan vostè ha estat
dient durant tota la compareixença, té una documentació que
des de la meva conselleria li ha arribat i vostè m’ho torna a
formular avui a la comissió. A mi em varen estranyar primer de
tot aquestes preguntes perquè ja estaven contestades de
manera escrita. Però en tot cas jo ja vaig dir des del primer dia
que tenia un ànim de transparència i per tant, avui som aquí i si
he de contestar una altra vegada aquestes preguntes les
contestaré.

I dit això, simplement dir-li que efectivament el Partit Popular
duia en el seu programa electoral la reobertura del bloc
quirúrgic de l’Hospital General. Jo crec que no fa falta que conti
quin era el context, tots els problemes que va dur el fet de què
els 5 quiròfans de l’Hospital General estiguessin aturats,
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s’obrien molt esporàdicament i per a coses molt puntuals, però
no hi havia una activitat planificada, una activitat regulada,
mentre altres hospitals de les Illes tenien una llista d’espera
tremenda, tremenda i que en aquests moments ens està exigint
moltíssima feina. Això no s’entenia, no ho enteníem nosaltres,
no ho entenien tampoc els treballadors de l’Hospital General i
del complex hospitalari. Per tant, nosaltres vàrem considerar
que era realment insuportable el fet de què tenguéssim 5
quiròfans buits i llista d’espera a altres hospitals, vàrem dir que
si el Partit Popular gestionava la sanitat d’aquestes Illes
reobriria el bloc quirúrgic de l’Hospital General i això és allò que
estam duent endavant. Evidentment, d’una manera gradual
perquè les coses no poden tenir un canvi brusc en qualsevol
moment i menys en una activitat quirúrgica, però això és allò
que estam duent endavant amb la participació de tots els
professionals de l’Hospital General.

Respecte el pressupost que vostè mencionava, no hi
entraré. Jo crec que aquesta debat ja el vàrem tenir l’altre dia i
va quedar bastant clar, jo no veig una baixada de pressupost.
Allò que sí li he de dir és que respecte als quiròfans que vostè
em demanava quan tenia previst obrir-los, el primer es va obrir
dia 6 d’octubre, el segon es va obrir dia 13 d’octubre i la resta
de quiròfans s’aniran obrint a mesura que anem programant
l’activitat i a mesura que puguem tenir totes les coses que
s’han de tenir previstes per a aquesta obertura enllestides,
entre d’altres l’equip n’anestèsia. Vostè sap que en aquestes
Illes un dels problemes més greus que té la sanitat és que ens
manquen professionals d’anestèsia i nosaltres en aquest
moment estam fent funcionar aquests dos quiròfans de manera
totalment programada o de manera totalment planificada, de fet
ens estan donant molt de suport a l’hora de buidar la llista
d’espera quirúrgica que tenim a altres hospitals i els altres
s’aniran obrint a mesura que puguem contar amb els
anestesistes. El Sr. Rafel Romero, que avui amablement
m’acompanya, és la persona que està int entant trobar aquests
especialistes perquè es puguin dedicar íntegrament a la
reobertura d’aquest bloc quirúrgic.

Respecte a l’activitat que s’està fent en aquest bloc
quirúrgic, en aquests dos quiròfans. Jo li puc dir que podem
estar contents perquè de fet des de què es va iniciar la seva
activitat, és a dir, el 6 d’octubre, el mes d’octubre es varen fer
un total de 87 intervencions. I el mes de novembre, és a dir fins
a dia d’avui, mig mes de novembre ja s’han fetes 68
intervencions. Això vol dir que si ho duplicam, contat que
només hem contat la meitat del mes, tenim una expectativa de
com a mínim de 120 intervencions. Jo crec que és una activitat
important, tan el mes d’octubre com el mes de novembre, de fet
si ho comparam amb els mateixos mesos de l’any anterior la
veritat és que la duplicam. Per tant, jo crec que poc a poc anam
aconseguint el nostre objectiu que és recuperar l’activitat
quirúrgica de l’Hospital General i per una altra banda donar
suport als altres hospitals per tal de buidar la llista d’espera.
Això respecte als 5 quiròfans.

També em demanava quan té previst obrir les unitats UCI.
No està previst obrir la UCI, jo no he dit mai que s’obrís la UCI,
igual que el laboratori d’urgències, no està previst en cap
moment obrir la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital

General. De fet vostè recordarà que aquesta unitat va ser
desmantellada quan vostè era consellera de Salut i va ser
trasllada a l’Hospital de Son Llàtzer. De fet això va ser una cosa
que suposà una gran limitació per al funcionament dels
quiròfans com a unitat quirúrgica completa perquè el
postoperatori, precisament en intervencions greus no és
possible. Per tant, no està prevista.

Després em demanava quan té previst obrir la URPA, és a
dir, la Unitat de Reanimació. Li he de dir que es va obrir el
primer dia que es varen començar a fer les intervencions, és a
dir, dia 6 d’octubre es va obrir el primer quiròfan. Per tant, dia
6 d’octubre es va obrir la Unitat de Reanimació, és veritat que
ocupa l’espai que antigament estava ocupat per la Unitat de
Cures Intensives i està dotada tan de material com de personal.
I la disponibilitat tècnica evidentment és òptima perquè els
professionals existien ja a l’hospital i a més l’espai que estava
p reparat una Unitat de Cures Intensives idò la veritat és que
també és òptim.

A bé, el laboratori d’urgències ja li he dit que no estava
previst obrir el laboratori d’urgències, tampoc fa falta a tota
l’activitat que s’està duent a l’Hospital General. Evidentment a
l’Hospital General no hi ha urgències, l’activitat que es fa al
bloc quirúrgic de l’Hospital General és una activitat totalment
programada. Per tant, si no tenim urgències, en principi hem
considerat oportú obrir el laboratori d’urgències. Vostè m’ha
sembla entendre que ha dit que el cost era mínim, evidentment
la situació econòmica que tenim a la nostra conselleria vostè la
coneix i encara que sigui mínim no ens podem permetre el luxe
de crear recursos innecessaris. En cas de què hàgim de
menester una derivació d’urgència a un laboratori allò que feim
és precisament emprar el laboratori d’urgències que tenim a
l’Hospital de Son Llàtzer que és precisament el laboratori de
GESMA. 

Per tant, els costs, crec que és la darrera qüestió que em
queda per contestar, la veritat és que no tenc la còpia de la
pregunta que li vaig contestar. Sí és veritat que me’n record que
quan em vaig plantejar els costs de la reobertura del bloc
quirúrgic em varen comentar efectivament que no feia falta molt,
ara mateix no me’n record, si vostè m’ho diu segurament podré
fer memòria. Però sí que és veritat que el personal ja estava a
l’Hospital General. Per tant, el cost del personal simplement era
passar el personal que tal vegada estava a planta o que estava
fent altres coses, si és que ho estaven fent, perquè molt de
personal en aquell moment no feia res a l’hospital,
desgraciadament, simplement va ser assignar al bloc quirúrgic.
Per tant, des del punt de vista del personal les despeses no
s’han incrementat en principi, tal vegada un poc, però no de
manera considerable i crec que hi havia alguna cosa de material.
Vostè si m’ho recorda jo li podré contestar més amplament
aquesta pregunta. 

Però en definitiva és allò que sempre hem dit, és a dir, per
funcionar millor no necessàriament s’han d’incrementar els
recursos, simplement s’han de redistribuir, s’han de planificar,
s’han d’ordenar i s’han d’optimitzar. I això és el que nosaltres
hem intentat fer des de què estam gestionant aquesta
conselleria.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per respondre globalment
les preguntes plantejades, per un temps de 10 minuts té la
paraula la Sra. Aina...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Salom.

(Rialles).

EL SR. PRESIDENT:

Salom, perdó.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo estic capacitada de
poder entendre tot allò que vostè em vulgui dir. Jo puc
entendre que se li acumulin les preguntes perquè a mi també em
passava. Jo puc entendre la manca d’anestesistes, com ho
poden entendre altres metges que estan a la sala en aquest
plenari perquè també tots coneixem les mancances. Allò que
veritablement és penós i allò que veritablement és molt trist és
que per exemple dia 16 de febrer del 2003 vostè no entengués
aquestes coses i vostè assegurés que per obrir els quiròfans de
l’Hospital General, si vol després jo amb tota l’amabilitat i amb
tota tranquilAlitat li puc passar la fotocòpia. Diu que per obrir els
5 quiròfans de l’Hospital General només fan falta “poner a
punto dos carros de anestesia de los quirófanos”, dia 16 de
febrer del 2003.

Dit això, no vull entrar en cap disquisició d’aquest tipus,
sinó que vull anar a les respostes de les preguntes, que en
alguns casos no em sent suficientment contestada. Vostè a tots
els mitjans va dir que dia 13 començaven l’activitat amb
anestèsia total, perquè els processos quirúrgics programats ja
es feien abans Sra. Consellera. I en aquell temps s’utilitzava un
quiròfan i en cas de necessitat s’utilitzava el segon quiròfan
que es tenia preparat per a aquests casos.

Quan vostè em diu que aquest quiròfans s’aniran obrint de
forma lenta, és obvi que s’ha de fer així, però no és allò que
vostè deia i és per això que li deman, a més aquí podem veure
el ginecòleg, ometré el seu nom perquè vostè el coneix, li ha
dimitit no fa gaire. També anunciaven que farien processos
ginecològics, vostè no ho ha esmentat ara, però a tots aquests
diaris, tota aquesta premsa escrita, televisions, ràdios i mitjans
audiovisuals va sortir que vostès farien tot aquest tipus
d’intervencions i de processos amb anestèsia total. Jo en
aquests punts concrets Sra. Consellera li he de dir que no em
sent en absolut contestada. També li puc llegir que dia 6
d’octubre del 2003 vostè mateixa a un diari seu, Salut i Força,
vostè anuncia que comencen dia 6 uns processos amb
anestèsia local perquè és el fàcil, si vol li puc llegir si el Sr.
President m’ho permet diu: “perquè les operacions amb
anestèsia local necessiten menys consum de recursos

hospitalaris que les que s’utilitzen amb anestèsia total”, això ho
diu vostè. “A les que es fa necessari una sala de despertar i
amb una major freqüència una hospitalització posterior per la
convalescència del pacient”. I que per a totes aquestes coses
es necessitarà diversificació de plantilla i diversificació de
metges i sobretot explica que metges d’altres hospitals podran
anar a operar a l’Hospital General, a tots Sra. Consellera. 

Veu aquí hi ha el ginecòleg que vostè tenia de director
mèdic i que ara ja no té. I en aquest sentit a mi m’agradaria que
em puntualitzés allò que li acab de demanar. O sigui que
m’agradaria saber què passa amb tots els anuncis que vostè va
fer amb tanta força i amb tanta intensitat a principis d’octubre
i és veritat, jo li he dit que el febrer del 2003 vostè ja deia que
només feien falta dos carros per poder anestesiar i que ara se’n
dóna compte que això no és així. Per això jo estic oberta a
escoltar-la i entendre les dificultats que té per fer-me arribar les
preguntes. Jo també li he de dir que vostè contesa amb un
temps d’un mes i que la Sra. Vicepresidenta triga ni més ni
manco que un mes en lliurar-me les preguntes. Per la qual cosa
jo li pregaria que la Sra. Vicepresidenta no trigués tant en
lliurar-me-les perquè la veritat és que del tot responsable no és
vostè, vostè contesta dins el mes límit, però la Sra.
Vicepresidenta en tarda un mes. O sigui que és el Govern
d’aquesta comunitat autònoma el que triga.

No es tracta Sra. Consellera de sotmetre, ni de menysprear
a l’adversari, Sra. Consellera, es tracta d’estar tranquils i es
tracta de contestar les preguntes que no ha contestat i es tracta
de no començar com ho va fer vostè perquè result a que jo ja no
ho som, som diputada i portaveu de salut i la que ha de
contestar les preguntes i la que ha de contestar totes les
qüestions és vostè. Jo ja ho vaig fer, dins els errors també que
vaig poder tenir, dins també el colAlapse que vaig tenir també
per la quantitat de preguntes que em feien. Però allò que li puc
assegurar és una cosa, Sra. Consellera, els números que es
feien a la meva conselleria per preguntes que s’havien
contestades, per preguntes que es demanaven orals davant
plenari i que s’havien respost i que estaven en aquell moment
tancat ja el plenari perquè estàvem en procés d’eleccions, jo no
li faré Sra. Consellera. 

Jo li demanaré en comissió, amb tranquilAlitat i li demanaré
la transparència de la qual tant vostè ha bravejat tot aquest
temps, l’hem sentida i li faig arribar la meva queixa perquè crec
que és el lloc adequat per fer-li arribar la meva queixa, no cridar
a tots els mitjans i fer un espectacle més o menys mediàtic, sinó
amb un bon tarannà, que és el meu bon tarannà que jo tenc en
aquests moments i dir-li allò que m’està succeint. I li agrairia, ja
que tenim totes dues aquesta bona predisposició de moment,
amb el micròfon tancat no faci cap apelAlació en el meu nom, ni
a la meva barra, ni a res perquè jo crec que no és de rebut. Jo
crec que he estat ben educada, li he fet unes preguntes de
forma educada i allò que jo vull són respostes a tot el bloc
quirúrgic que jo li he fet abans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar globalment per un
temps de 10 minuts té la paraula la Sra. Aina Castillo, consellera
de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, primer de tot li he de
demanar disculpes si li molesta que li digui exconsellera, la
veritat és que no és la meva intenció ofendre-la, moltes vegades
quan firma un escrit vostè firma com a exconsellera de Salut i a
posta pensava que per a vostè era un motiu d’orgull, no un
motiu de pena. De totes maneres no es preocupi.

Sra. Diputada, el primer que li he de dir és que, vegem, jo no
vull tornar al passat perquè crec que allò que hem de fer i jo ho
faré com a consellera de Salut que som en aquests moments és
mirar cap endavant i la meva missió és aconseguir que el servei
sanitari públic de les nostres Illes funcioni correctament i que
sigui de qualitat per a tots els nostres ciutadans. Mirant cap
endavant jo sí li he de dir que crec que els dos anys que vaig
du a l’oposició com a portaveu de sanitat no vaig arribar a fer
més de 300 preguntes, que són les que jo ja he..., crec que les
he contestades totes ni vaig equivocada, tal vegada estan en
tramitació que és allò que tarden en tràmits per arribar fins al
Parlament. Però he contestat totes i cada una de les preguntes
que m’han formulat. Jo crec que aquí la resta de grups ho
poden testificar, vull dir que s’han contestades, jo cada dia firm
les preguntes que tenc damunt la meva taula, perquè a més
m’he imposat com a objectiu contestar totes les preguntes. 

Vostè parla de què jo vaig fer un acte mediàtic i també li he
de dir que jo encara no tenc la resposta d’aquestes preguntes,
és molt diferent tardar dos mesos enlloc de un mes en contestar
les preguntes, en no rebre mai aquesta contestació. Vull dir que
les dades de les llistes d’espera jo les vaig estar demanant
durant un any i mai em varen arribar. Vostès en aquest moment,
el Sr. Gascón aquí present, m’ha demanat totes les dades de les
llistes d’espera, per mesos, per especialitats, per hospitals, una
per una, dia per dia i li han estat contestades i les tenen, siguin
bones, siguin dolentes i sempre les tendran perquè l’objectiu
de transparència aquest Govern el durà fins al final. Per tant, jo
només li dic que si vostès em col Alapsen el servei, tal vegada
enlloc d’un mes estaré dos mesos en contestar-los. Però seran
contestades i aquesta crec que és la finalitat, és l’objectiu que
té la conselleria.

Dit això, és que no m’ha formulat altra pregunta Sra.
Diputada, m’ha fet unes crítiques, m’ha fet uns judicis, però
vostè em diu que jo vaig dir que feien falta només dos carros
d’anestèsia. Miri, des del primer moment que vostè, Sra.
Diputada, per dir allò que jo he dit em treu simplement un retall
de diari, amb tot el que vàrem debatre en aquest Parlament
sobre l’Hospital General, el bloc quirúrgic, el malestar de tot el
personal que hi havia en el complex hospitalari, si a més vostè
em pot treure un paperet allà on jo dic que només fan falta dos
carros d’anestèsia, la veritat és que tal vegada aquell dia només
vàrem reflectir això. Si vostè llegeix tots els diaris de sessions,
perquè tal vegada en aquell moment no m’escoltava, però ara

supòs que m’arribarà a escoltar, si s’ho llegeix, veurà que jo
vaig dir moltes més coses.

En definitiva què estam discutint Sra. Diputada? Estam
discutint si es fa una intervenció de ginecologia, si es fa d’una
altra especialitat. Miri jo crec que aquí allò que hi ha és una
qüestió de filosofia i una qüestió de tarannà. És a dir, des de la
Conselleria de Salut allò que es farà serà aprofitar tots els
recursos sanitaris disponibles a les nostres illes per tal que la
sanitat que reben els nostres ciutadans sigui de la millor
qualitat.

Si jo tenc cinc quiròfans a l’Hospital General que daten del
99, és a dir, són nous, i si vostè els ha vist ho haurà pogut
comprovar, són nous els quiròfans, que estan aturats i tenc a
l’Hospital de Manacor que hi ha més de 500 persones que
esperen més de sis mesos per una intervenció quirúrgica, obriré
aquests cinc quiròfans i derivaré les persones a l’Hospital
General. O si a l’Hospital de Son Dureta tenc llista d’espera
quirúrgica i puc fer que els cirurgians de l’Hospital de Son
Dureta vagin a operar a aquells quiròfans que estan buits per
eliminar i per reduir la llista d’espera quirúrgica, jo faré que
aquests quiròfans siguin reoberts, Sra. Diputada, perquè em
pareix que és el que hem de fer, aprofitar tots els recursos que
tenim, perquè moltes vegades el problema no és una manca de
professionals, sinó que és una manca de quiròfans. O sigui, si
jo tenc deu professionals i cinc quiròfans, només poden operar
cinc, però si jo puc emprar altres quiròfans poden operar els
deu, no? Ho dic com a exemple perquè m’entengui.

Per tant la filosofia que du endavant aquest govern i
aquesta consellera de Salut és aprofitar tots els recursos: tenim
el bloc quirúrgic de l’Hospital General i per tant l’estam
aprofitant.

Vaig un poquet més endavant. Aquest bloc quirúrgic
evidentment s’ha d’emprar inicialment de manera provisional
fins que l’Hospital de Son Llàtzer estigui a ple rendiment, és a
dir, el que no es pot fer és que si tenim un altre hospital, com és
el de Son Llàtzer, que va ser inaugurat fa dos anys, que encara
no està a ple rendiment, menysprear els recursos quirúrgics que
tenim a l’Hospital General. Quan l’Hospital de Son Llàtzer
estigui a ple rendiment probablement haurem de reconsiderar
l’activitat que s’està duent a terme a l’Hospital General, i això
no vol dir menysprear els quiròfans, sinó que s’haurà de
plantejar d’una altra manera, s’haurà de programar l’activitat
quirúrgica d’una altra manera perquè potser ens serveix per al
suport de les llistes d’espera d’altres hospitals.

Per tant, en definitiva, hem obert el bloc quirúrgic, l’obrim
progressivament, perquè també li he de dir, Sra. Diputada, que
ens hem trobat molt malament l’Hospital General, molt malament
perquè GESMA va dur una gestió nefasta que va desmotivar
tot el personal, i quan tu has destrossat una àrea és molt difícil
que la gent pugui tornar recobrar la ilAlusió i que les coses
puguin funcionar al cent per cent, i per tant això du implícit un
esforç i un temps, i és el que estam intentant fer. Jo crec que
des del mes d’octubre que s’han obert els dos quiròfans
l’activitat, les xifres demostren que s’està duent endavant una
activitat important, jo crec que les xifres globals de llistes
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d’espera també ens estan donant la raó que feien falta aquests
quiròfans de l’Hospital General, que feia falta emprar aquests
recursos, quiròfans i personal de l’Hospital General que
estaven ociosos en un altre moment, i per tant jo l’únic que li
puc dir, Sra. Diputada, és que potser vostè el que no pot pair és
que amb els mateixos recursos amb el nostre govern les llistes
d’espera s’estiguin reduint, les llis tes d’espera quirúrgiques, i
en canvi quan vostè gestionava la sanitat l’únic que notaven
els ciutadans és que esperaven, esperaven i esperaven i mai no
arribava la intervenció quirúrgica que havien de menester. 

Per tant jo crec que els resultats ens avalen, és a dir, no són
paraules, poc a poc podrem donar més resultats, perquè
evidentment fa dos mesos que estam funcionant amb el bloc
quirúrgic de l’Hospital General, esper poder trobar anestesistes
que em donin encara més suport a l’activitat quirúrgica que es
du a altres hospitals, i per tant jo crec que si vostè em formula
aquestes mateixes preguntes d’aquí a uns mesos probablement
li podré donar dades fins i tot molt millors de les que he pogut
donar avui. Jo crec, Sra. Salom, que simplement és un
plantejament diferent que es fa ara respecte a la gestió anterior,
que nosaltres creim que és el correcte, evidentment ens podem
equivocar, això només ho dirà el temps, i que al final els
ciutadans ens han dat com a mínim el vot de confiança perquè
ho puguem dur endavant. De fet li repetesc que aquest
plantejament, la reobertura del bloc quirúrgic, estava en el
programa electoral del Partit Popular. Per tant jo l’únic que estic
fent és dur endavant un compromís que el Partit Popular tenia
amb tots els ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui només queda agrair la presència de la Sra.
Consellera i de l’alt càrrec que l’acompanya.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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