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lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MIQUEL JEREZ I JUAN:

Miquel Jerez substitueix Carolina Torres Cabañero.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sr. President, Aina Salom substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

És tot? Moltes gràcies. Passam al punt únic de l’ordre del

dia d’avui, que consisteix en les preguntes núm. 640, 694, 695

i 696 del 2004. Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum,

Sra. Aina Castillo i Ferrer. En primer lloc, voldria demanar,

arran del contingut d’algunes de les preguntes, a la Sra.

Diputada que les formula, si en voldria agrupar algunes,

especialment les tres darreres, o si cadascuna es formularà

individualment, tal i com figura a l’ordre del dia.

LA SRA, SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Jo m’estimaria més fer-les una

darrera l’altra, seran breus.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. D’acord.

1) Pregunta RGE núm. 640/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a defensor de l'usuari.

Per formular la pregunta 640, relativa a defensor de

l’usuari, té la paraula la Sra. Aina Salom, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és la següent: de quina

institució dependrà la figura del defensor de l’usuari que va ser

aprovada a l’anterior llei de l’anterior legislatura, la Llei de

salut, que es va aprovar, i que en aquell moment la Sra.

Consellera pensava i trobava que el defensor de l’usuari havia

de ser una persona que depengués del Parlament, que no

depengués de la Conselleria de Salut. A mi m’agradaria saber

si en aquest moment, ara que ella està a la conselleria de

consellera, continua pensant el mateix i, si no continua pensant

el mateix, si és coherent amb el que pensava abans, tan sols fa

més o menys un any, si ha canviat i pensa que estava bé com ho

havíem fet, doncs en aquell moment es va fer en aquest sentit

un èmfasi important perquè es trobava que havia de ser una

persona, tal com es pot comprovar al butlletí d’aquells dies, al

Diari de Sessions, que havia de ser una persona que tengués

una independència de la Conselleria de Salut i que fos una

persona que tengués i que es regís pel Parlament de les Illes

Balears.

Pel que hem pogut veure i llegit, i mirar també al BOE de

la comunitat autònoma, no hi ha hagut cap canvi, continua sent

una persona que depèn, al final, de la Conselleria de Salut, així

ho han publicat tots els mitjans. Aleshores, a mi m’agradaria

saber, a part del contingut en si de la pregunta, de qui dependrà,

que vostè ja ho va declarar a totes les rodes de premsa

pertinents, i el Sr. Corcoll, director general seu també, i, en

qualsevol cas, ens agradaria saber per quin tarannà i per quins

motius fa devers deu o dotze mesos era important per a vostè

que fos una persona que depengués del Parlament, i ara, que ho

podria canviar, perquè vostè sap que es poden canviar les coses

que no agraden, en tenir un exemple important en l’ecotaxa, es

va derogar, vostè podria derogar, precisament, la figura del

defensor de l’usuari i podria fer el que vostè crec que creia

fermament el que s’havia de fer, perquè així ho defensava, una

persona que depengués del control parlamentari. Ja que vostè

té tota la possibilitat del món de fer els canvis que en aquell

moment defensava, bàsicament la meva pregunta seria, ja

sabem que dependrà de la Conselleria de Salut i, si fos tan

amable i volgués contestar-ho, per què aquest canvi radical en

els seus plantejament, que fa uns mesos defensava una cosa i

després una altra,.

Fins aquí la meva pregunta, esperam la contestació de la

Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la Sra.

Consellera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Sra. Salom, aquesta consellera sempre ha estat i serà coherent

amb les seves paraules. Aquesta consellera pensa que la

situació òptima és que el defensor de l’usuari sigui nomenat pel

Parlament, igual que la figura del síndic de greuges, que sabem

que existeix a la nostra comunitat i que encara no està nomenat,

que seria l’equivalent del Defensor del Poble a nivell nacional.

El defensor de l’usuari té més o menys el mateix sentit en

l’àmbit sanitari i, per tant, la coherència dur a pensar, no per

part d’aquesta consellera, sinó per part de molts de

representants d’aquest parlament, que també han manifestat en

ocasions anteriors que la situació òptima seria que el seu

nomenament, el nomenament del defensor de l’usuari fos per

part del Parlament.

Tot i això, li he de dir que em sorprenen molt les seves

paraules, perquè el fet que el defensor de l’usuari sigui nomenat

per la Conselleria de Salut, per l’administració sanitària i no pel

Parlament, està regulat per llei, per la Llei de salut que vostès

varen aprovar a corre-cuita, també és cert, en el darrer ple de la

passada legislatura. En aquesta llei es troba establert,

perfectament explicat, que el defensor de l’usuari el nomenarà

la conselleria competent en matèria de sanitat. Per canviar

aquesta circumstància he de modificar una llei, i vostè sap que

per modificar una llei he de tramitar una altra llei, i això fa que

els terminis s’allarguin una mica més del que inicialment estava

previst.

Jo consider que, tot i que la situació òptima és que aquesta

figura l’arribi a nomenar del Parlament de les Illes Balears, els

nostres ciutadans no poden esperar més. Li record que la
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passada legislatura es va presentar, per part del Grup

Parlamentari Popular, una iniciativa per crear la figura del

defensor de l’usuari, perquè consideràvem que, ja que teníem

les competències, els ciutadans havien de tenir al seu abast tots

els instruments necessari i adients per tal de defensar els seus

interessos i els seus drets, i va ser rebutjada en aquest

parlament per part de tots els grups polítics que no eren el

Partit Popular, perquè m’imagín que vostè va suggerir que no

s’aprovàs aquesta proposta del Grup Parlamentari Popular quan

exercia les funcions de consellera de Salut. Això va retardar

més el procediment i vaig considerar, quan vaig accedir al meu

càrrec de consellera, que era imprescindible desenvolupar

aquesta figura, per tant vaig posar en marxa tot d’una

l’esborrany o el projecte de decret que regulava aquesta figura

que, com vostè supòs que sabrà, ha estat ja redactada, ha estat

ja informada públicament, ja estan recollides totes les

alAlegacions que s’han recollit per part de tots els sectors, ja

estan contestades totes i ens trobam al darrer tram per poder

aprovar definitivament aquesta figura.

Per tant, a la seva pregunta li he de dir que el defensor de

l’usuari el nomenarà la conselleria competent en matèria de

Salut, que crec que això pot ser el primer pas per tal de posar

a l’abast dels ciutadans una eina molt important en la defensa

dels seus drets dins el món sanitari, tot i que crec que quan

aquesta figura estigui plenament madura, hem de fer una

reflexió, tots els grups polítics, tots els grups amb representació

parlamentària, per tal que el defensor de l’usuari pugui ser

nomenat pel Parlament de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la

paraula la Sra. Salom per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, com és normal no

puc estar mai d’acord amb les seves paraules, perquè sí que és

ver que és complicat canviar una llei, però és ver també que

vostès, en la llei d’acompanyament als pressuposts de l’any

2004, varen modificar ni més ni menys que 19 lleis, haguessin

pogut modificar aquesta si vostè hagués estat conseqüent amb

el que vostè pensava, perquè vostè, jo no he canviat de manera

de pensar, quan es va fer aquesta llei jo continuava pensant, i

tal vegada no ho he dit a la meva primera intervenció, jo venc

a interpelAlar-la i a demanar-li a vostè, perquè és vostè ara la

consellera, jo continuu pensant que estava bé com ho vaig fer

i la que no ho trobava bé era vostè. Aleshores, aquesta

contradicció a mi em provoca, la veritat, una incertesa que

m’agradaria que m’hagués explicat a la seva resposta.

Aleshores, només hi ha que vostè té distintes mesures per

mesurar les coses, una pot estar a l’oposició i demanar una

cosa, perquè creu aquella cosa, però immediatament quan vostè

passa al Govern, immediatament els seus principis i els seu

control li canvien, i en lloc d’entrar dins aquestes 19 lleis, jo

abans li he posat un exemple, l’ecotaxa vostès la varen derogar

immediatament i tot d’una que varen poder, i fins i tot han

cobrat fins al darrer cèntim de totes les institucions hoteleres

que no estaven al dia en el cobrament, per posar-li un exemple.

Si vostè trobava que això estava malament, també a corre-cuita

ho hagués pogut fer, i en lloc de 19 lleis, n’haguessin

modificades 20, i vostè hagués pogut modificar, no només la

figura del defensor de l’usuari, sinó tot el que vostè va criticar

d’aquesta llei, amb una esmena a la generalitat, ho hagués

pogut modificar tan tranquilAlament com es varen modificar,

des de distints sectors i distintes conselleries, tot el que he dit

fins ara, perquè es varen modificar moltíssimes coses, com

vostè deu saber, perquè vostè deu estar-hi al corrent, no?

Aleshores, sí que li he de dir que no em consider

contestada, que crec que el que li he demanat era per què ara

vostè havia canviat, i ara continuava mantenint el que nosaltres

defensàvem en aquell moment que havia de pertànyer a la

Conselleria de Salut, i vostè l’únic que em diu és que això

implica molt de temps i que no sé què, aquesta sèrie de coses

que vostè ha explicat abans. Li he de dir que vostè entra dins

una clara contradicció, m’agradaria que no s’ho agafàs de

manera personal ni molt menys, el que passa és que aquesta

situació l’hem viscuda a la inversa, vostè se’n deu recordar, han

passat deu o dotze mesos, però tampoc no ha passat tant de

temps, i vostè va ser molt vehement precisament en la figura

del defensor de l’usuari de la Llei de salut, i com que vostè ho

hagués pogut modificar, i em diu que no, que això seria molt

llarg i (...) l’usuari, jo crec que no, jo crec que vostè falta la

veritat, amb això, crec que a vostè ara li ve bé com es va

planificar a la V Legislatura, a la legislatura del pacte de

progrés, el que passa és que no ho reconeixerà, i supòs que a la

seva resposta tampoc no ho voldrà reconèixer. Crec que quan

es va fer aquesta llei de salut i es va adscriure la figura del

defensor de l’usuari a la Conselleria de Salut, crec que va estar

bé, continuu manifestant que jo no he canviat, no sé per què se

sent vostè tan sobtada que jo li faci aquesta pregunta, jo som

exactament la mateixa i pens que està bé, qui em sobta és vostè,

perquè vostè defensava fa molt poc temps una cosa, i ara en

defensa una altra i, a més diu i s’excusa, s’excusa, Sra.

Consellera, que modificar aquesta llei seria una cosa molt

llarga, que els ciutadans no s’ho poden permetre, etc., tot el que

hem sentit aquí fins ara per part de vostè. I jo li dic que no, que

si es varen modificar tantíssimes lleis, fins a 19 lleis, de totes

les conselleries, també hagués pogut modificar, evidentment,

aquesta, hagués pogut fer que la figura del defensor de l’usuari

estigués en concordança amb el que vostè pensava abans de ser

consellera i hagués pogut fer la Llei de sanitat al seu gust i

hagués pogut modificar aquesta i altres coses que a vostè no li

pareixien bé. I ja li ho he dit, vostè va defensar de forma molt

vehement, amb tota contundència, i no només de forma

vehement, jo diria que vist com han acabat les coses, he de

pensar, no em queda més remei, que vostè va fer molta

demagògia en aquell moment, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

... perquè si no hagués defensar això fins al darrer extrem i

hagués posat la figura del defensor de l’usuari tal i com

pensava vostè que havia d’estar en aquell moment. No jo, jo

continuu pensant exactament igual.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. En torn de contrarèplica, té la paraula

la Sra. Castillo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, em reiter en la meva

primera contestació, perquè vostè ha estat parlant deu minuts

sobre si jo era coherent o no ho era i que si vostè era la mateixa

o no era la mateixa. Jo som la mateixa, exactament, perquè,

repetesc, he estat sempre coherent i ho seré sempre, coherent,

continuu pensant que la figura del defensor de l’usuari, la

situació òptima és que sigui nomenada pel Parlament de les

Illes Balears per garantir una mica més la seva independència.

Hem de dir de totes maneres que a la resta de les comunitats

autònomes, a la majoria, està nomenat el defensor de l’usuari

per part de la conselleria competent en matèria de salut; n’hi

ha, és ver, crec que eren Extremadura i Castella-La Manxa, si

no vaig equivocada i, si no, li ho corregiré, que tenen la figura

del defensor de l’usuari nomenada pel Parlament.

I ho continuu repetint, crec que és la situació òptima, però,

repetesc, creia que era una figura que era imprescindible -jo no

sé si és necessari que continuï contestant, Sr. President, perquè

no sé si m’escolta la diputada, ...-, crec que era imprescindible

posar en pràctica aquesta figura. Vostè diu que vaig fer una

defensa molt vehement que havia de ser nomenada pel

Parlament, no engani, Sra. Salom, jo li vaig dir exactament el

que li estic dient en aquests moments, i si vostè veu la proposta

que vaig presentar al Parlament, que a més va defensar, crec

recordar, l’actual portaveu de sanitat del Grup Socialista en

aquest moment, la meva proposta no era que fos nomenat pel

Parlament de les Illes Balears, per tant no vulgui fer demagògia

d’una qüestió que l’únic que cerca és realitzar la defensa dels

drets de tots els ciutadans en matèria sanitària.

Li ho repetesc, aquesta figura, perquè el decret està enllestit

i li queden dos dies de pagès per sortir i veure la llum, aquest

decret sortirà, nomenarem la figura del defensor de l’usuari,

que serà una figura totalment imparcial, perquè precisament ha

de ser imparcial per tal de garantir el que és la defensa dels

drets dels usuaris, de la mateixa manera que tenim actualment

la figura del defensor del menor, que estava vigent amb el pacte

de progrés i que encara està vigent, és una figura que està

nomenada precisament per la conselleria competent en matèria

de menors, idò serà l’equivalent en matèria sanitària. I crec que

una vegada que estigui madura, perquè el problema que hem

tengut com amb tantes altres qüestions del món sanitari, és que

duim dos anys de retard, perquè des que vàrem rebre les

competències fins fa uns pocs mesos, es va fer molt poca cosa

per tal de construir el model sanitari de les nostres illes, l’únic

que hem fet ha estat impulsar aquesta figura per tal de posar-la

a l’abast de tots els ciutadans. I jo crec, Sra. Salom, que vostè

i jo mateixa hem de fer una reflexió i dir què és el que

necessiten els nostres ciutadans, i no pensar en res més. I els

ciutadans necessiten que aquesta figura s’activi i tenir un

referent en matèria sanitària per tal que puguin arribar en el cas

que ho necessiten, per tal de fer efectius els seus drets dins el

món sanitari. Crec que la coherència no s’ha romput en aquest

cas i que continuarem fent feina en aquesta línia, perquè creim

que és el que realment beneficia tots els ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

2) Pregunta RGE núm. 694/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al decret de demores quirúrgiques.

Per formular la pregunta 694/04, relativa a decret de

demores quirúrgiques, té la paraula la Sra. Aina Salom i Soler

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que més o

menys a la interpelAlació de dimarts passat va tractar vostè una

miqueta, quan el Sr. Gascón la va interpelAlar, però com que

aquesta pregunta està feta de dia 11 de febrer, queda una mica

desfasada, però, no obstant això, sí que m’agradaria que fos

concreta, perquè les preguntes són senzilles. Tenim interès,

quan a provi el decret de demores quirúrgiques, hi ha una sèrie

de qüestions de les quals voldríem tenir una constatació exacta,

dins la mesura possible, que no fossin vaguetats, i ens agradaria

saber una cosa senzilla com és la cronologia o el tempus. Vostè

va dir que en aquest semestre entraria en vigor el decret de

demores quirúrgiques, és a dir que més o menys pel juny se li

acabarà el temps, ens agradaria que ens explicàs, si li és

possible, el contingut, d’una forma breu, sabem que l’entrada

en vigor dependrà del butlletí de la comunitat autònoma, i a

partir de la publicació quin temps li pensa vostè donar de més,

i també ens agradaria saber aquest decret de demores

quirúrgiques com té el registre únic, que també el va mencionar

a la interpelAlació passada. I també ens agradaria saber si vostès

tenen fet i estudiat un protocol d’actuació d’aquest decret que,

segons veim, estan a punt de treure, de demores quirúrgiques.

Són unes qüestions breus i concretes que m’agradaria que

tenguessin una resposta breu i concreta, en qualsevol cas.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Li contesta la Sra. Consellera de Salut

per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Salom, efectivament dimarts

passat vàrem tenir ocasió de parlar llargament sobre les

demores quirúrgiques, però també de consultes i de proves

diagnòstiques que han de patir desgraciadament els nostres

ciutadans quan han de menester una prestació sanitària d’aquest

tipus. 
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Jo crec que una de les mesures més importants per tal

d’avaluar la qualitat del sistema és precisament saber quin

temps estan els ciutadans a rebre la prestació sanitària i, per

tant, crec que si el que volem és aconseguir un sistema públic

de qualitat, ha de ser un dels primers objectius i una de les

prioritats d’aquest govern, fer feina per tal de reduir el temps en

què un ciutadà pugui ser intervengut quirúrgicament, reduir al

màxim també el temps en què el ciutadà pugui ser visitat per

l’especialista o reduir al màxim el temps en què el ciutadà

pugui realitzar-se la prova diagnòstica, sigui una ecografia, un

tac, o el que sigui, que hagi de menester.

En aquest sentit, una de les mesures entre moltes d’altres de

què parlàrem dimarts a la interpelAlació, que ha posat o que està

posant en marxa aquest govern efectivament és l’aprovació del

decret de demores, li diré exactament el títol, el decret

regulador de la garantia dels terminis màxims de resposta en

l’atenció sanitària. El que cerca és precisament això, garantir

que cap ciutadà no esperarà més d’un temps màxim establert

per tal de poder accedir al sistema sanitari i rebre qualsevol

d’aquestes prestacions. Crec que aquest decret, per parlar del

contingut, tot i que li he de dir que està en fase d’elaboració,

encara no està aprovat i, per tant, pot estar subjecte a

modificacions, jo crec que les tres grans idees que imperen dins

l’aprovació d’aquest decret són, precisament, la que li he dit,

garantir el temps màxim d’espera per a tots els ciutadans,

parlàvem de 180 dies en el cas d’intervencions quirúrgiques i

hem d’establir el temps màxim també de les consultes i de les

proves diagnòstiques; com a segon punt important d’aquest

decret, a part de garantir un temps màxim, seria que una vegada

transcorregut aquest temps, és a dir, si han passat sis mesos des

que havia de ser intervengut quirúrgicament i no ha estat

intervengut pel sistema públic, el pacient, el malalt, pugui triar

entre o bé un altre hospital públic que no estava previst

inicialment, bé un hospital privat, concertat amb la sanitat

pública, amb l’administració pública o bé esperar. Però donar

l’elecció al pacient del que vulgui fer. Com a tercera idea

principal d’aquest decret, a part de garantir el temps màxim,

donar llibertat a la persona, al ciutadà, perquè triï de quina

manera vol ser intervengut, la tercera fase seria la creació d’un

registre on es pogués controlar, precisament, la llista d’espera

a la nostra comunitat. 

En aquest sentit, li he de dir que inicialment està previst

constituir dos registres, un que seria d’intervencions

quirúrgiques, que és al que fa referència la seva pregunta, i un

altre que seria un registre per a consultes externes i proves

diagnòstiques. Crec que la creació d’aquest registre és una eina

fonamental per tal de gestionar la llista d’espera i, amb tota

probabilitat, quedarà així. No només li parl d’intervencions

quirúrgiques, sinó que també faig referència a consultes i

proves, que és al que es refereixen les altres preguntes, però

crec que és una qüestió que hem de tractar en la seva globalitat.

Nosaltres feim un decret que garantirà el temps màxim d’espera

a tots els ciutadans, que contemplarà no tan sols intervencions

quirúrgiques, com inicialment estava previst per vostè, o com

a mínim és el que trobàrem a l’esborrany de decret que vàrem

trobar a la conselleria, sinó que també faci referència a les

consultes i a les proves diagnòstiques.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la

paraula la Sra. Salom, per cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo li he fet una

pregunta molt precisa i molt concisa perquè em contestàs una

sèrie de coses concretes i m’hagués agradat que hagués pogut

afinar tant com hagués estat possible, no? La veritat és que ja

havia parlat dels 180 dies. Li he de dir que en aquest esborrany

que vostès varen trobar, perquè li he de recordar que hi va

haver un any de transferències i que en aquest decret només

tenguérem temps de fer aquest primer esborrany, sí que hi havia

una possibilitat que el malalt, el pacient, pogués elegir un

hospital públic, un hospital concertat. El que no he entès de cap

de les maneres és el tercer punt que vostè ha dit, “tendrà la

llibertat de com vol ser intervengut”. Això no m’ha quedat gens

clar, no sé si als altres diputats, al Sr. Gascon que és metge li

haurà quedat més clar, perquè clar, la llibertat de com vol ser

intervengut és una cosa peculiar, perquè, per exemple, a un part

es pot demanar una epidural, un part natural, però la veritat és

que qualsevol altre tipus d’intervenció m’estim més que la

decideixi el facultatiu, perquè si l’he de decidit jo, em sembla

que ho farem molt malament, i la responsabilitat sempre seria

del facultatiu, no seria del malalt que digui que l’han d'operar

d’una manera o d’una altra, no?, seria un poc complicat.

És possible que tengui raó quan diu que ha de ser la

globalitat, jo havia fet les tres qüestions separades perquè, clar,

ja ho he dit, dia 11 de febrer del 2004 quan vaig registrar

aquestes preguntes, no teníem ni idea que vostès presentàs

aquest decret d’una forma global i conjunta, de consultes

externes i també de proves tecnològiques. Nosaltres teníem

previst fer primer el de demores quirúrgiques, després el de

consultes externes i després fer el de proves tecnològiques. No

hi ha cap problema, òbviament, que vostè a les successives

preguntes em pugui explicar, d’una forma clara i transparent,

com sempre acostuma a fer, no?, que em pugui explicar el que

ja li he dit i que jo pens que hauria de dir clarament. Dia 20 de

juny, que seria el tempus, la cronologia; del contingut, vostè

m’ha donat els tres eixos, jo li he dit que no he entès el tercer

eix o idea que m’ha dit; i quant a consultes i proves

tecnològiques, si a vostè li va bé, com hem quedat amb el Sr.

President, tenim les següents qüestions per poder tenir deu

minuts i cinc minuts perquè vostè em pugui explicar tota

aquesta sèrie de qüestions que jo li plantejaré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. En torn de contrarèplica, té la paraula

la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sra. Salom, tal com li vaig comentar en el meu despatx, a la

primera reunió que vàrem tenir en el començament d’aquesta

legislatura, que, a més, record que va ser un punt objecte de

debat molt constructiu, evidentment, el nostre decret de

garantia de demores serà sobre les tres prestacions, hi haurà una

perspectiva globals per a tots els ciutadans, tant quirúrgica, com

consultes, com proves diagnòstiques, perquè creim que
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l’accessibilitat al sistema no només ha de ser per intervencions

quirúrgiques, com no pot ser d’una altra manera, perquè crec

que una persona que està pendent d’una determinada patologia,

de la vista amb l’especialista, té la mateixa angoixa que una

persona que s’ha d’operar. Per tant, jo crec que el que hem de

fer és afrontar i abordar el problema de manera global, i així ho

farem perquè així ho creim.

És ver que vostè tal vegada només va tenir un any i mig de

gestió de competències, però jo li he de dir que potser la

priorització del ciutadà al nostre cas, a la nostra gestió, i la

priorització de cursar les llistes d’espera, ha fet que en nou

mesos puguem tenir no tan sols un esborrany, perquè ja l’hem

publicat, si no vaig equivocada ja està sotmès a informació

pública, un decret que regula la garantia de demora en les tres

prestacions. Crec que això és imprescindible, com també pens

que és imprescindible arribar al màxim consens amb aquest

decret. Aquest decret, a més, ja va ser objecte d’un acord a la

passada legislatura, perquè aquesta mateixa Comissió no

permanent de Salut va aprovar una proposició no de llei que

instava el Govern a aprovar aquest decret de garanties, vàrem

pactar dues proposicions presentades, una pel Grup Socialista

i una pel Grup Popular, i al final vàrem arribar a un acord, és

un dels punts que crec que és important que sigui al pacte per

la salut que duim a terme i, de fet, així ho hem comentat altres

vegades, i, per tant, la meva idea és que, una vegada que aquest

decret estigui enllestit totalment, es pugui oferir als grups

polítics, com vaig dir dimarts passat a la interpelAlació, per tal

de poder recollir totes les alAlegacions que siguin necessàries i

arribar al major consens possible.

A la qüestió sobre que el malalt podrà triar com l’operen,

em referia que si una persona està en llista d’espera quirúrgica,

passen els sis mesos i encara no l’han cridat per citar-lo i

intervenir-lo quirúrgicament, aquest ciutadà podrà triar si per

exemple estava citat per ser intervingut a Son Dureta podrà

triar, si és possible, un altre hospital públic, o bé un hospital

privat que estigui concertat amb l’administració pública, o bé

ell mateix podrà dir “m’estim més esperar per ser intervingut a

Son Dureta”. Aquesta era la meva idea quan li he dit que el

ciutadà podria triar, era lliure de triar com li havien d’operar.

I aquesta és la idea que jo crec que ha d’imperar a tots els

decrets, com ho fan de totes maneres a totes les comunitats

autònomes.

Jo crec que més o manco li he contestat allò que vostè em

demanava. Dir-li que és vera que és una qüestió prioritària per

a aquest Govern i precisament la nova ministra de Sanitat, la

Sra. Ana Salgado, em va cridar just el primer dia de prendre

possessió perquè també li vaig enviar una carta demanant-li una

reunió per tal de poder xerrar de moltes qüestions, règim

especial i per poder la primera audiència i en aquesta mateixa

conversa va sortir aquest tema de llista d’espera i que és

necessari impulsar les mesures adients per tal de reduir el temps

d’espera de tots els ciutadans. Per tant, crec que tenim una

esperança de què en aquest tema, com deia precisament el

portaveu de sanitat del Grup Socialista dimarts passat i puguem

arribar a un gran pacte, deixar de fer demagògies amb el tema

de llistes d’espera i centrar tots els nostres esforços precisament

en què els ciutadans no hagin d’esperar massa temps, sobretot

un temps màxim que estigui establert per tal de poder accedir

a la prestació sanitària que necessiten.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 695/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al decret de demores de consultes

externes.

Per formula la pregunta núm. 695, relativa a decret de

demores de consultes externes, té la paraula la Sra. Aina Salom

per un temps de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. No em queda més remei, com que

vostè ha parlat de la globalitat dels tres decrets que jo havia

formulat i ho tornaré a repetir, ja fa tants de mesos perquè es

desconeixia totalment la seva idea en aquell moment. Aleshores

no em queda més remei que dir-li que vostè quan em contestava

la segona pregunta ha dit: “el més important, mesurar quin

temps (...)”, que també ho va dir vostè a la interpelAlació i el

contingut en tres idees bàsiques i ha dit: “un, el temps màxim,

180 dies. Dos, la possibilitat d’elegir un altre hospital públic o

concertat”, no sé si això de concertat ho ha dit, però jo sé que

hi és perquè així va quedar a l’esborrany que vàrem fer per part

d’elecció del malalt o del pacient. “I tercer, llibertat com vol

ser intervingut”.

Aleshores d’aquestes tres idees, amb aquesta segona, amb

aquesta resposta que vostè m’ha dit, només em queden dues

idees, perquè la segona i la tercera és la mateixa. O sigui que el

malalt pugui tenir la possibilitat d’elecció de l’hospital i una

vegada que hagin succeït aquests 80 dies, sigui un hospital

públic, o sigui un hospital concertat, o bé sigui un hospital

privat. En qualsevol cas li deman a un hospital privat, si té tots

els altres plens, li ho deman. Aleshores això són dues idees, no

són tres i en el cas d’aquesta pregunta, la de les consultes

externes, jo també li tornaria a fer les preguntes senzilletes que

he fet a l’anterior pregunta. Si em pot dir alguna cosa del

contingut, sigui global o sigui individual, m’és igual, però que

em digui alguns trets importants del contingut d’aquesta

qüestió, el protocol d’actuació. I també m’agradaria que em

digués, igual com m’ha dit la primera vegada i que m’ha dit una

espera de 180 dies i si podria ser, perquè vostè sempre ha parlat

d’un semestre i també ho va parlar vostè a la interpelAlació i el

semestre, jo ja li he recordat a la primera o segona pregunta, se

li acaba el mes de juny. 

Aleshores ja a les acaballes del mes d’abril, quedant maig

i juny vostè ja ha de tenir més o manco una referència de quan

pot entrar en vigor i de quan pot estar això acabat. A través,

crec que és extraordinari que es pugui pactar, però també em

sembla extraordinari, com vostè ha dit, que el primer de tot és

el ciutadà i que allò que primer hem de tenir en compte és

l’eficiència, l’eficàcia i sobretot resolgui el problema al malalt

que està en llista d’espera, sense fer demagògia. Jo no havia tret

el nom ni la parauleta, només havia parlat de decret demora,

però com que vostè ha tret les llistes d’espera, utilitzarem i així

ens entendrem tots, saber exactament quin temps hauran d’estar
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per poder entrar dins el registre, el temps que esperaran, quan

entrarà en vigor, el semestre li torn recordar que s’està acabant.

Hauria de tenir ja una previsió més o manco efectiva i perquè

pugui quedar en el Diari de Sessions d’una manera contundent

per a tots els que ens vénen darrera per aquesta legislatura, li

puguin recordar si va bé de temps o no va bé de temps i

l’oposició pugui fer allò que li toca i que és el seguiment d’allò

que vostè ha dit. Per això tenc molt d’interès en què ens pugui

contestar d’una forma concreta i concisa aquestes preguntes tan

senzilles, això és el més important.

I repetesc, perquè li quedi clar, el temps sigui global o sigui

individual, el contingut, el principal (...) que em torni reafirmar

les idees que vostè ha dit tres idees i jo només n’hi veig dues,

perquè el segon i el tercer punt és el mateix. I si el protocol

d’actuació per molt global que sigui en aquest cas de consultes

externes també em pot parlar un poc de com pensen fer aquest

protocol, una cosa són consultes externes, una altra cosa són

proves tecnològiques i una altra cosa són demores quirúrgiques

i encara que em vulgui fer un únic decret, jo no li veig

problema d’entrada, ja ho discutirem en el seu moment. Però sí

m’agradaria que quedés concret, palès, clar i transparent, tal i

com sempre ens té acostumats. Vostè ens té acostumats a la

transparència total i aleshores jo li deman que sigui transparent

i ens digui d’una forma concreta com pensa dur a terme, quan

i el contingut, òbviament. El més breu possible perquè 10

minuts no donen per molt, però sí que li agrairia que en aquesta

qüestió, aquesta tercera qüestió, si em pogués precisar allò que

li he demanat.

Gràcies, a veure si tenim sort.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la Sra. Consellera de

Salut per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Tres idees hi ha contingudes en

aquest esborrany de decret, que repetesc encara no està aprovat,

jo sé que s’està acabant el temps, però permeti’m que li digui

que em deixi acabar el semestre i quan no hagi complit en el

semestre vostè ja em dirà el que vulgui. Però em deixi fer feina.

i no es preocupi que jo consider que és una prioritat per als

ciutadans i dins aquest semestre estarà enllestit aquest decret i

estarà aprovat adequadament.

Conté tres idees fonamentals. La primera és que tots els

ciutadans tendran un temps màxim d’espera garantit, o sigui

tots els ciutadans tendran establert per a les intervencions

quirúrgiques, les consultes i les proves de diagnosi un temps

màxim d’espera garantit. Això ens du a la segona idea d’aquest

decret i és què passa quan el temps que està establert s’ha

succeït, com vostè diu? Idò que passat el temps màxim d’espera

el ciutadà pot o bé esperar, per molts de motius els ciutadans

volen esperar. És a dir, hi ha ciutadans que per exemple tenen

feina els mesos d’estiu i si se’ls cita per operar-los els mesos

d’estiu tal vegada ens diuen, no volem esperar un parell de

mesos per acabar aquesta temporada. Tenim una activitat

turística a les nostres illes, com a mínim l’hem recuperada un

poquet més gràcies a Déu i per tant, pot passar això. El ciutadà

triarà entre esperar, o bé ser intervingut a un altre hospital.

Vostè em diu concertat o privat? Concertat, evidentment.

Nosaltres hem de fer un exercici de concertació amb el sector

privat per tal de què si passa això, si supera el temps màxim

d’espera els ciutadans puguin triar un dels hospitals que estan

concertats.

Li he de dir Sra. Salom en aquest sentit que nosaltres no

feim comptes arribar a aquesta situació. Concertarem, però la

millor notícia que podem tenir és que no necessitam que els

ciutadans triïn anar a un altre hospital perquè voldrà dir que

podem assumir aquesta demanda i el nostre objectiu és assumir

la demanda i per això estam posant els mitjans i per això ho

hem aconseguit amb 8 mesos en la llista d’espera quirúrgica de

6 mesos. Per tant, la segona idea és que el malalt, el pacient

podrà triar entre esperar o anar a un altre hospital. 

I la tercera idea és precisament la creació precisament dels

registres que allò que fan és ser l’eina fonamental per tal de

gestionar la llista d’espera. Jo aquí li estic donant una

informació, seran dos registres no només un, un d’intervencions

quirúrgiques i un altre de consultes i de proves de diagnosi. Per

tant, jo crec que més o manco aquestes són les idees que

recullen aquest decret. Puc aprofundir un poc més, li puc dir

que els beneficiaris seran tots els ciutadans, evidentment, que

per al compliment de la garantia han d’estar inscrits en aquest

registre, en el registre corresponent d’intervencions

quirúrgiques, de consultes, o de proves. També aquest decret

establirà la transparència en la informació, li record allò que és,

la transparència en la informació de les llistes d’espera és donar

la llista d’espera i conèixer per part de tots els ciutadans en

cada moment en quina situació es troben, o que si els diputats

m’ho demanen també puguin accedir a ella, que hi hagi una

informació pública. Li ho dic perquè malauradament no sempre

ha estat així, sobretot en aquest Parlament i vostè ho sap Sra.

Salom. Jo crec que a través d’aquest decret allò que feim és

assumir més fort un compromís de transparència en la

informació de les llistes d’espera i si el ciutadà acut a un centre

concertat perquè ha passat el temps màxim d’espera i ha

d’optar per un centre concertat la factura la pagarà

l’administració pública, com no pot ser d’altra manera. En

definitiva... 

El temps, vostè em demanava pel temps, a les intervencions

quirúrgiques inicialment són 180 dies, les consultes i les proves

de diagnosi, inicialment estam considerant un temps de 60 dies

perquè va ser el temps que vàrem pactar a la passada legislatura

a través de la proposició no de llei i crec que és un temps en el

qual tots els grups polítics podem trobar aquest consens. Però

també li he de dir una altra cosa Sra. Salom, aquest temps esper

que es pugui reduir i que per exemple puguem arribar a complir

el temps que el PSOE du en el seu programa electoral a nivell

nacional. El Partit Socialista deia que si guanyava les eleccions

des del ministeri impulsaria que es poguessin garantir les llistes

d’espera quirúrgiques en 45 dies, com a temps màxim i de

proves i consultes en 10 dies., 10 o 7, més o manco. Nosaltres

allò que volem és que si podem arribar a aquestes dies

fantàstic, molt millor, el que passa és que nosaltres ens hem

trobat una situació una mica greu a la nostra comunitat i estam

fent feina i hem d’anar de menys a més. Però evidentment

també anirem al ministeri i demanarem aquelles mesures
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oportunes, aquests recursos adients per tal de poder garantir

allò que el PSOE duia en el seu programa electoral que són 45

dies i 10 dies. Per tant, jo crec que el temps en aquest moment

és el de menys, estam xerrant sobretot de 180 dies per a

intervencions quirúrgiques, però anirem reduint perquè és allò

que els ciutadans volen i allò que els ciutadans han de

menester. L’entrada en vigor d’aquest decret, em deixi que

aprovi el decret Sra. Salom, em sap greu no poder-li donar més

informació. Tot d’una que estigui aprovat, no sé si li he de

remetre a vostè, o a l’actual portaveu de sanitat, però li remetré

al seu grup parlamentari, per tal de què vostès també puguin fer

les aportacions necessàries.

Jo crec que en definitiva he anat desgranant bastant aquest

decret i m’he referit un poquet a totes les qüestions que vostè

em plantejava. I que ha tengut sort en definitiva que és allò que

vostè plantejava.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Salom per 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, des del meu lloc de

l’oposició no faig més que allò que em pertoca des de la meva

responsabilitat i és fer-li un seguiment de tot allò que vostè va

anunciant d’una manera o d’una altra a tots els mitjans de

comunicació. O sigui que òbviament que la deixaré fer feina tot

el temps que vulgui, jo no em pos amb aquestes qüestions. El

que passa és que jo sí crec oportú i per això tenim el Parlament

allà on nosaltres som els representants de tots els ciutadans

perquè vostè es pugui definir i pugui dir de quina manera, amb

quin temps, de quina forma i a través de quins instruments

pensa vostè dur tota aquesta política que ens ha anunciat. 

I també, òbviament, volem saber el tempus de totes aquestes

polítiques que vostè anuncia., perquè anunciar és fàcil i després

el que queda és dur-ho a la pràctica i com que durant tres anys

haurem de fer-li el seguiment, ja sigui el Sr. Gascón, o qui

sigui. És molt important que quedi enregistrat en aquest

Parlament les seves respostes i si vostè diu que per a consultes

externes i si vostè diu que per a proves tecnològiques vostès

pensen que estava bé 60 dies, doncs està bé que quedi

enregistrat per a un futur pròxim, sigui qui sigui l’oposició

perquè aquí hi ha distints partits que també li poden fer a vostè

el seguiment òbviament com pertoca. Òbviament tothom la

deixarà fer feina el millor que pugui i que és allò que li

desitjam, que faci una bona feina que és la seva obligació i per

això els entren el sou, perquè facin la millor feina possible, com

des de l’oposició també ho feim. La veritat és que també

m’hagués agradat més precisió, jo comprenc que vostè no la

pugui donar, però a mi m’hagués agradat més precisió quant al

decret global. M’hagués agradat que vostè hagués estat més

puntual i m’hagués dit allò que jo li he precisat. O sigui, jo

comprenc que vostè en aquest moment no tengui la informació

necessària, això també quedarà reflectit en el Diari de Sessions

que dia 21 d’abril vostè encara no podia precisar. Jo crec que

això serà important per poder continuar i per poder-la seguir

interpelAlant i demanant totes les qüestions que afecten les

nostres illes.

I òbviament li desig, ja que vostè ha mencionant que pensa

reivindicar, vostè pot cercar les cartes que jo vaig escriure

també als seus ministres, per cert no em contestaven. Esper que

tengui més sort que jo, ja li vaig recordar que la Sra. Pastor

desconeixia el Règim Especial de les Illes Balears i que mai,

vostè ho pot cercar perquè tot està a la seva conselleria, la Sra.

Pastor va dir que s’havia posat un dia i que ja l’havia estudiat.

Esper que la Sra. Elena, no Ana, Salgado, que és la ministra de

Salut..., has dit Ana, tendrà vostè més sort i es trobarà una

persona molt preparada que no només coneixerà el règim

especial de Canàries, tal i com em va dir, sinó que coneixerà

també el Règim Especial de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que he contestat totes les

preguntes que vostè ha plantejat, Sra. Salom, no li puc contestar

més perquè li he contestat puntualment tot allò que vostè

m’havia plantejat. Si vostè té cap altra qüestió m’ho digui i jo

li diré. És a dir, jo no pens fer un decret que tengui 50 volums,

vull fer un decret que pugui garantir els drets dels ciutadans i

així ho estam fent i ja li dic, està pràcticament enllestit.

Si vostè vol parlar d’allò que és el coneixement o

desconeixement del Règim Especial Balear en podem xerrar

Sra. Salom, però jo crec que avui aquesta comissió s’està

xerrant d’altres tipus de qüestions i no hem d’avorrir a les

persones que ens acompanyen. Jo crec que el fet de què el Sr.

Zapatero en el seu discurs d’investidura ni tan sols mencionés

el tema de la insularitat no demostra que l’actual Govern de

l’Estat conegui molt bé allò que és el Règim Especial Balear,

ni allò que és la insularitat. Però no es preocupi, jo li puc

garantir perquè de fet ja ho fet, que a les meves converses o les

meves audiències amb la Sra. Salgado, l’actual ministra de

Sanitat, aquest tema sempre sortirà perquè crec que és una de

les reivindicacions importants que tenim des de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, la va tenir vostè molt

adequadament. Va tenir el meu suport quan el va haver de

menester, perquè record que es va debatre aquí una proposta en

el Parlament referida a la constitució de la comissió mixta del

REB i en aquest sentit li vaig donar suport, o vaig donar suport

al grup parlamentari que la va presentar perquè crec que

efectivament s’ha de fer.

Per tant, tornant al tema que ens ocupa, el decret de llistes

d’espera. Jo li passaré una còpia tot d’una que estigui aprovat

Sra. Salom, no es preocupi. I repetesc, qued a la seva disposició

perquè crec que encara tenim un torn d’intervenció més per si

necessita qualsevol qüestió més. Vostè em digui quina no ha

estat contestada i jo li contestaré puntualment, però crec que

totes les que vostè avui m’ha plantejat li he contestat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

4) Pregunta RGE núm. 696/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al decret de demores en proves

tecnològiques.

Passam a la darrera pregunta la 696, relativa a decret de

demores en proves tecnològiques. Té la paraula la Sra. Aina

Salom per un temps de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Miri jo no he entrat dins el tema del

REB, jo no hi entrat ni tenia intenció d’entrar-hi, ha estat vostè

que ho ha tret. I si vostè troba que al Sr. Zapatero se li va

oblidar, jo li he de dir que al Sr. Aznar se li va oblidar sempre

i el que és més greu, se li va oblidar al Sr. Matas, se li va

oblidar a tota l’oposició i jo em sap molt de greu perquè jo no

hagués tret aquest tema, la meva oposició és totalment

constructiva i en positiu i jo no estic gens crispada, simplement

m’agrada que si vostè treu un tema idò també se’n pugui parlar

un minut democràticament, encara que no estigui escrit en el

paper de la pregunta, però ja que vostè és la consellera i ho ha

tret, idò jo també li ho vull recordar a vostè. 

Jo li he de recordar que si vostè troba que no es va dir això,

jo també vaig trobar molt greu que cap de vostès se’n

recordessin del Règim Especial de les Illes Balears des de que

fou aprovat l’any 98 en el Parlament espanyol i que hàgim

tengut amnèsia, conti, conti del 98 fins al 2004 i que ara de cop

i volta és fantàstic. Vostès recuperen tots aquests conceptes,

recuperen el Règim Especial de les Illes Balears, la balança

fiscal, recuperen tot allò que durant 8 anys de legislatura del

Partit Popular se li havia oblidat.

Però anem a la darrera pregunta, com ha dit el Sr. President

i que és ni més ni manco que en aquell moment era un decret de

demores en proves tecnològiques. Avui ja ens ha explicat que

no és ni més ni manco que un decret global, òbviament no vull

que escrigui vostè l’enciclopèdia Espasa sobre el decret de

demores, o sigui fer que el decret de demora sigui global o

individual de proves tecnològiques, consultes externes i

quirúrgiques no és per escriure una enciclopèdia, simplement

és per fer un decret. I li torn demanar, ja sé que no hi ha

resposta perquè vostè ja m’ho ha dit abans, que no ho pot

precisar més, que ha precisat fins el seu límit. 

Jo allò que volia saber perquè quedés ben clar en el Diari

de Sessions és el tempus, òbviament no m’ho dirà perquè ja

m’ha explicat més o manco a les anteriors preguntes que no ho

pot precisar més de com ja ho ha fet. I en aquest cas específic

de les proves tecnològiques, supòs que no tornarà recordar els

60 dies i el programa del Partit Socialista Obrer Espanyol. Si

la seva resposta és així, doncs podem acabar quan vostè vulgui

perquè com que ja m’ho ha dit, doncs la veritat no vull avorrir

a ningú.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la Sra. Consellera de

Salut per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Efectivament jo no vull avorrir a

ningú, però jo Sra. Diputat com que sempre he dit que les

meves intervencions, la meva actitud seria transparent i de

colAlaboració, jo li tornaré a repetir les vegades que faci falta

per si de cas no li ha quedat clar. Tornaré agafar les meves

anotacions de les dues anteriors preguntes, li tornaré a dir una

vegada més els beneficiaris d’aquest decret seran tots els

ciutadans, per accedir a aquesta garantia els ciutadans hauran

d’estar inscrits a dos registres que estan creats a través d’aquest

decret, un d’intervencions quirúrgiques i un de proves de

diagnosi i de consultes externes. 

Es donarà puntual informació a tots els ciutadans de la seva

situació en la llista d’espera i a més, la informació de les altres

llistes d’espera serà pública, com ho és en aquest moment, no

fa falta esperar l’aprovació del decret. En aquest moment a la

pàgina web de la conselleria vostè té tota la informació damunt

les llistes d’espera de la comunitat autònoma. El pacient que

passi el temps màxim establert podrà escollir entre esperar o

acudir a un altre hospital concertat per tal de poder accedir a la

prestació necessària en el temps màxim garantit. El decret

s’aprovarà dins aquest semestre. El temps d’espera màxim,

inicialment està contemplat en 180 dies per a intervencions i 60

dies per a consultes i proves de diagnosi. En definitiva, com

que veig que vostè en aquest moment no m’està escoltant, he de

d’entendre que vostè ja ha captat el missatge que jo avui li he

donat, ha captat ja el contingut ple de tot el decret i entenc que

no fa falta que continuem avorrint, diria jo, fins a aquest punt

a tots els diputades que ens acompanyen.

Allò que sí li pot quedar clar, Sra. Salom, és que aquest

decret de garantia de demores s’aprovarà dins aquest semestre,

serà global, contemplarà els tres tipus de prestacions sanitàries

principals per als ciutadans i que serà sotmès al consens de tot

el sector, perquè li vull recordar que el decret que jo em vaig

trobar, l’esborrany de decret que em vaig trobar a la conselleria

quan hi vaig arribar era un decret que només parlava

d’intervencions quirúrgiques, tot i que entenc que només va

tenir un any i mig per preparar-ho i entenc que bé, a uns els

costa més que als altres. També li he de dir que juntament amb

l’esborrany em vaig trobar un informe del Consell Consultiu

que anulAlava aquest esborrany de decret perquè no havia estat

sotmès a informació pública, no havia estat sotmès a audiència

amb el sector i establia una sèrie d’incoherències que estan

damunt l’informe del Consell Consultiu que feien que el mateix

Consell Consultiu conclogués que era necessari anulAlar tot el

procés i tornar a començar. Nosaltres hem tornat a començar i

en tan sols en 8 o 9 mesos hem aconseguit tenir un decret que

contempla les tres prestacions i que a més, jo crec que és un

decret molt adient per tal de garantir a tots els ciutadans un

temps màxim. 

Dir-li que respecte l’entrada en vigor i respecte a la llista

d’espera quirúrgica de 180 dies màxim ja està en vigor perquè

en aquest moment, gràcies a l’esforç de tots els professionals

durant aquests darrers 8 mesos, hem aconseguit que tota la
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llista d’espera quirúrgica de més de 6 mesos que ens vàrem

trobar quan arribàrem a la conselleria, en aquest moment està

pràcticament a zero, si no està a zero a dia d’avui. Per tant, és

com si ja estigués en vigor aquest decret perquè els ciutadans

no han hagut de menester optar per a qualsevol altre centre

hospitalari.

Per tant, esper haver contestat totes les seves preguntes i

que hagi quedat contenta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Salom per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Jo acabaré amb dues precisions que crec que la Sra.

Consellera, o bé no ho va entendre bé, o bé no li han explicat

bé els seus jurídics. Efectivament en el canvi de les

competències quan vostè va entrar a la Conselleria de Salut se

li va explicar que el Consell Consultiu no és que digués que no

s’havia donat vist-i-plau a totes les institucions i a tots els

colAlegis professionals, associacions, etcètera, no, això s’havia

fet. Allò que el Consell Consultiu, i així se li va explicar a vostè

i al Sr. Corcoll en el seu despatx, és que a més d’això es fes una

altra cosa i era que a més de cridar a totes les associacions i a

totes les institucions dins la seu de l’ib-salut, també s’anés a

cada una de totes les institucions, colAlegis professionals,

colAlegis de metges, d’infermeria, etcètera i s’expliqués a la seu

dels altres, que és molt diferent d’allò que vostè ha dit fins ara.

I després per acabar, li ho varen recordar dimarts, el Sr.

Gascón li ho va recordar a la seva exposició de la interpelAlació,

jo li agrairia i li ho agrairien tots els ciutadans que la web de

salut l’actualitzés. La web de salut du des de desembre del

2003 sense actualitzar, com que vostè ha parlat abans de la

web, jo crec que val la pena que prengui nota i en el mes

d’abril, a dia 21 d’abril, tal vegada ho han fet entre dimarts i

avui, podria ser, dimarts no estava actualitzada. La posin en via

perquè efectivament sigui un instrument que ens vagi bé a

tothom, als que ens dedicam a la política i a qualsevol persona

que vulgui entrar dins la pàgina de la web de salut o de sanitat

i que sigui com toca.

Fins aquí aquesta pregunta i fins aquí la meva intervenció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té

la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí molt breument Sr. President. Li passaré una còpia de

l’informe del Consell Consultiu Sra. Salom perquè crec que no

la varen informar bé. No es va donar audiència, el Consell

Consultiu deia que aquest decret remetia molt a una ordre de

desenvolupament posterior i per tant, resultava inaplicable. El

Consell Consultiu deia que no s’havia previst precisament el

concert amb altres hospitals del sector privat per tal de fer

efectiu aquest drets dels ciutadans i que per tant, era inaplicable

aquest dret de tots els ciutadans de garantia de demora i que per

tant, no només per al tema de l’audiència sinó també per la

manca de garanties que oferia aquest decret i que l’havia

d’anulAlar i allò que feia era requerir a l’administració que

comencés de nou tot el procés.

De totes maneres jo li passaré aquest informe, jo em

pensava que el coneixia, em sap greu haver alAludit aquest

informe si vostè no el coneixia, li passaré la còpia perquè el

pugui tenir. I simplement dir-li que les llistes d’espera,

l’objectiu i el compromís d’aquesta conselleria era que

quedessin penjades a la pàgina web cada sis mesos. La vàrem

penjar el gener del 2003, el juny del 2003 tornarà penjada i

tornarà a estar-hi el mes de desembre. És un compromís

semestral d’informació que vàrem adquirir i que jo crec que

estam complint.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només queda agrair la

presència de la Sra. Consellera.

S’aixeca la sessió.
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