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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la

sessió, i volia saber si hi ha substitucions.

No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 5871/04, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Salut

i Consum, per tal d'informar sobre el projecte del nou

hospital de Son Llàtzer.

Per tant, l’ordre del dia consisteix a la compareixença de

l’Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears mitjançant l’escrit 5871/04, per tal

d’informar sobre la reestructuració funcional de l’hospital de

Son Llàtzer.

Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum, Sra. Aina

Maria Castillo i Ferrer, acompanyada dels senyors José María

Campuzano, gerent de l’hospital de Son Llàtzer i Sergi Bertran,

director gerent del Servei de Salut.

Té la paraula, per fer l’exposició oral, la Sra. Consellera,

sense límit de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Avui comparesc a petició pròpia, per explicar el que ha estat o

el que és la reestructuració funcional de l’hospital de Son

Llàtzer, un hospital que, com tots sabem, va iniciar la seva

activitat en el desembre de l’any 2001 i que la filosofia

d’obertura va ser obrir-lo gradualment, per fases, per tal de

donar resposta progressiva a la seva població, la població del

sector assignada a aquest hospital que s’aproxima a unes

240.000 persones. Creia que era un punt d’interès aquesta

reestructuració funcional perquè l’hem feta a proposta del

gerent que avui m’acompanya, Sr. José María Campuzano,

simultàniament al seu pla d’obertura; és a dir, una cosa és el pla

d’obertura establert per fases i una altra cosa la reestructuració

funcional, que és adaptar aquest hospital el millor possible a les

necessitats dels ciutadans i dels professionals que hi fan feina.

Com vostès saben, Son Llàtzer és un hospital capdavanter,

amb noves tecnologies; és un centre sense papers que ha estat

reconegut tant a nivell nacional com a nivell internacional pel

seu tarannà innovador; la seva plataforma tecnològic, de fet, és

el model que s’està estenent a la xarxa sanitària pública de les

Illes Balears, tant a nivell d’hospitals com de centres d’atenció

primària, i de fet els puc dir que el 98% dels processos clínics

i administratius d’aquest hospital estan automatitzats; i de

manera global s’utilitza també la història clínica electrònica.

Aquests mitjans que els acab d’exposar es tradueixen en una

millor accessibilitat al sistema per part dels usuaris, és a dir,

donen més facilitat als professionals per desenvolupar la seva

tasca i també contribueixen a reduir el cost sanitari, que és una

qüestió que, com saben, ens preocupa molt a tots.

En definitiva, aquestes noves tecnologies aporten més

qualitat al servei que es dóna als ciutadans i també possibiliten

una major eficàcia i eficiència dels recursos públics.

Precisament per a això, per augmentar aquest nivell de qualitat

d’assistència, la gerència de l’hospital va iniciar en el mes de

setembre de l’any 2004 un pla de reestructuració funcional, per

tal de poder aprofitar tots els recursos de què disposa l’hospital

i també ordenar els espais del centre hospitalari i adaptar-los

millor a les necessitats, com deia, dels usuaris i dels

professionals.

Com deia abans, Son Llàtzer ja ha assumit la totalitat de la

seva població del sector i, a més també, manté uns indicadors

d’activitat bastant estables, per això la necessitat de demanda

de llits per atendre als usuaris no creixerà massa a la nostra

previsió, i més tenint en compte la pròxima obertura de

l’hospital d’Inca, que està prevista a finals de l’any 2006 i que,

a més, implicarà una reorganització de totes les zones

assignades als hospitals. És a dir, quan aparegui el nou hospital

d’Inca, hi haurà una reorganització de les zones per tal de

poder assignar la població d’acord amb l’aparició del nou

hospital d’Inca. Això és el que feim a la conselleria des de la

direcció general de Planificació i Finançament, que ja treballam

damunt aquest tema.

L’hospital de Son Llàtzer, en aquesta reestructuració

funcional que els exposaré seguidament, ha realitzat una

inversió que arriba als 252.000, aproximadament, un poc més

de 250.000 euros. Aquesta quantitat es desglossa de la següent

manera: un poc més de 186.000 euros s’han destinat,

precisament, a l’augment de números d’unitat d’hospitalització

que existeixen a l’hospital, perquè d’11 han passat a 12 unitats

d’hospitalització; altres 60.000 euros s’han utilitzat per tal de

poder disposar d’una cosa que no teníem, que és de dues

habitacions de pressió positiva per a malalts immunodeprimits,

i finalment, 6.000 euros s’han invertit per eliminar totalment les

barreres arquitectòniques d’aquest hospital.

A aquesta xifra global d’un poc més de 252.000 euros

també hi hem de sumar la inversió que es realitza al llarg de

l’any 2005, que jo crec que com a principal fet té la construcció

d’una guarderia per als treballadors de l’hospital. El cost

d’aquesta escoleta se situa envoltant els 357.000 euros i

suposarà per al centre no una despesa d’aquesta quantitat, sinó

només de 140.000 euros, ja que la resta, 217.000 euros els

aportarà la Conselleria de Presidència, mitjançant un conveni

que han firmat per fer possible una eina tan important per a la

conciliació de la vida laboral i familiar, sobretot del personal

sanitari que té uns horaris probablement més complicats que

moltes altres professions.

Els objectius de la reestructuració de l’hospital de Son

Llàtzer són obrir, per una part, totalment la quarta planta

d’aquest hospital, de fet ja està en funcionament més del 50%

d’aquesta planta; també augmentar els espais destinats a

consultes externes i a gabinets, la qual cosa suposarà, com

després els explicaré, crear àrees funcionals específiques;

també separar el circuït del pacient ambulatori d’aquell que en

el mateix dia rep l’assistència i després se’n va a ca seva,

d’aquell pacient que ha d’emprar l’hospital, amb

hospitalització, és el pacient hospitalari; definir una àrea per al

personal de guàrdia, que també és molt important, per tenir

capacitat de resposta també damunt tots els temes que es

puguin generar; crear un servei d’urgències pediàtriques
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diferenciat -després veurem com fins ara s’està compartint

adults i infants- i això consideram que no és el més adequat i

per tant, dins aquesta reestructuració funcional preveiem crear

un espai d’urgències pediàtriques diferenciat; també augmentar

el nombre d’habitacions individuals, l’escoleta que els he

esmentat anteriorment i també les dues habitacions de pressió

positiva per als pacients immunodeprimits que també els he

esmentat.

El pla preveu també reconvertir la primera planta de

l’hospital en un espai ambulatori i alternatiu a l’hospitalització,

on es desenvoluparan tots aquells processos assistencials en

què el pacient entra i surt del centre el mateix dia. Les altres

tres plantes, la dues, la tercera i la quarta aniran adreçades

exclusivament, o  pràcticament i exclusivament, a

l’hospitalització de pacients. Cada planta, per situar-nos dins

aquesta explicació, que tal vegada és una mica tècnica però que

jo crec que és important poder-la fer en aquesta seu del

Parlament, consta de quatre unitats, A, B, C i D, per entendre-

nos, que avui disposen de 35 llits i que en acabar el procés la

majoria d’elles passarà a tenir 24 llits; això vol dir i demostra

l’augment de les habitacions individuals que finalment podrem

tenir i millorant la qualitat de l’assistència de l’usuari.

Entraré a explicar les fases de la reestructuració, sobretot en

relació amb la quarta planta, perquè entenc que és una qüestió

que ha preocupat molt els grups parlamentaris, de fet hem

parlat moltes vegades del que ha estat l’obertura de la quarta

planta de l’hospital de Son Llàtzer i que, a més, vàrem tenir

ocasió de mostrar pràcticament, amb una visita que vàrem

realitzar ara fa uns mesos i a la qual varen acudir tant el Grup

Popular com el Grup d’Unió Mallorquina com el Grup del

PSM i varen excusar Esquerra Unida i el PSOE per distints

motius, però jo crec que va ser molt ilAlustrativa del que es fa

en aquest hospital. Entre setembre, que és quan va començar a

aplicar-se aquest pla de reestructuració funcional, i el mes de

desembre de l’any 2004, es va obrir una unitat d’hospitalització

a la quarta planta de l’hospital de Son Llàtzer, la unitat C, que

ha estat destinada a especialitats mèdiques i oncohematologia;

però que el proper dia 11 d’abril es traslladarà dins la mateixa

planta a la unitat D, on ja s’han habilitat dues habitacions de

pressió positiva per a malalts immunodeprimits.

Aquesta unitat té 24 llits i ha compartit la seva activitat

assistencial també amb la unitat B, on s’han obert 25 llits per al

Pla de contingència de la grip. Per tant, ja tenim en ple

funcionament dues de les quatre unitats de la quarta planta, que

suposen la meitat precisament de la quarta planta de Son

Llàtzer: una d’especialitats mèdiques i oncohematologia i

l’altra que hem emprat amb 35 per al Pla de contingència de la

grip.

La propera passa és traslladar també la primera planta de

l’hospital, dues unitats de la primera planta, la A i la B, que

tenen actualment especialitats mèdiques, a la quarta planta;

concretament se situaran a la unitat A i B, també

respectivament, de la quarta planta. I això suposarà que a curt

termini estaran obertes tres unitats a la quarta planta de les

quatre existents i quedaran dues unitats buides a la primera

planta, per tal de poder escometre els objectius del Pla de

reestructuració funcional; és a dir que la primera planta sigui

totalment una àrea ambulatòria.

Ara sí que m’agradaria passar a concretar quines són les

finalitats i els avantatges que aquesta actuació comportarà, que

són, i jo crec que podem resumir en els següents: per una

banda, s’augmentaran les habitacions individuals, com els he

dit, per tal de poder millorar el confort del pacient i de la seva

família, respectar la seva intimitat i també oferir, dins el que

nosaltres volem impulsar que és el Pla d’humanització de la

Conselleria de Salut, una atenció més personalitzada.

Actualment, l’hospital de Son Llàtzer disposa de 305 llits,

excloent, lògicament, els llits que hem adaptat per fer front al

Pla de contingència del grip; d’aquests 305 llits, 113 són en

habitacions dobles i 79 són a habitacions individuals. Doncs, en

acabar aquesta reestructuració funcional, que serà dins l’any

2005, hi haurà un total de 309 llits dels quals 151 seran a

habitacions individuals i 79 seran a habitacions dobles, hem,

pràcticament, invertit aquesta xifra. Jo crec que això és un

avantatge important i crec que és un bon objectiu per a aquest

pla de reestructuració funcional.

Per una altra part, també un altre avantatge d’aquesta

reestructuració funcional és que s’incrementaran els espais

destinats a les consultes externes i als gabinets, creant àrees

específiques d’àrees funcionals específiques. Amb aquesta

mesura la gerència de Son Llàtzer ha volgut ampliar i

reorganitzar la zona de consultes externes, per tal de donar una

millor resposta a la demanda creixent d’atenció especialitzada

per part dels usuaris. L’espai que ha guanyat a la primera planta

traslladant les dues unitats d’hospitalització, A i B, que eren a

la quarta planta, ens permetrà que es puguin reubicar aquestes

consultes externes d’acord amb àrees funcionals específiques.

Què vol dir això? Això vol dir que, per exemple a cardiologia,

tendrem les consultes externes i també les proves diagnòstiques

que es puguin haver de realitzar; a neurologia passarà el

mateix, tendrem consultes i proves, i a cada especialitat

procurarem tenir en el mateix espai aquestes àrees funcionals

específiques, que estic convençuda que suposarà un benefici

assistencial per als pacients que hauran d’evitar desplaçaments,

ja que la totalitat del servei serà ubicada a un mateix espai físic,

i també afavorirà molt la feina dels professionals, que tendran,

a més, una major comoditat a l’hora de desenvolupar la seva

tasca i atendre els usuaris.

Un altre avantatge d’aquesta reestructuració funcional és

que separarà el circuït del pacient ambulatori d’aquell pacient

hospitalari, com he dit anteriorment, de tal manera que cadascú

tengui la seva porta d’accés i puguin ser perfectament

diferenciades aquestes dues activitats, a la primera planta

l’activitat ambulatòria i a la segona, tercera i quarta l’activitat,

principalment, d’hospitalització.

Un altre avantatge és que es delimitarà una àrea específica

per al personal de guàrdia, és a dir, totes les habitacions del

personal que està en funcions de guàrdia a Son Llàtzer

s’ubicaran a la primera planta. En aquests moments estaven

ubicades provisionalment a la quarta, la qual cosa permetrà als

professionals acudir d’una manera molt més ràpida a tots els

serveis de l’hospital. Amb aquesta actuació també s’ha volgut

millorar l’atenció de les urgències, perquè es reduirà el temps

de resposta.

Per una altra banda, com deia abans també, s’ha creat un

servei d’urgències pediàtriques diferenciat, per tal de millorar
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la qualitat assistencial dels petits malalts, a la vegada que també

contribuirà a preservar i a potenciar la intimitat dels infants i

dels seus pares. Actualment, les urgències pediàtriques s’atenen

a un espai reduït que pertany a l’àrea d’observació d’urgències,

la qual cosa provoca problemes de circuït perquè es barregen

atencions d’infants i d’adults. Després del canvi, les urgències

pediàtriques tendran un espai propi i una sala d’espera

específica.

Un altre avantatge, ja quasi per finalitzar, és la creació de

la guarderia per als treballadors de l’hospital, que jo crec que

és important quant a millora també de condicions de feina i de

conciliació de la vida laboral i familiar, com els he dit

anteriorment.

I finalment, un altre avantatge és que hem pogut dotar

l’hospital de dos llits de pressió positiva que seran situats a la

quarta planta de l’hospital i que dependran de la unitat

d’oncohematologia.

La gerència de l’hospital també ha quantificat les necessitats

de personal, derivades o que implica aquesta reorganització

funcional, en 13 noves places de personal d’infermeria. No és

el mateix amb el personal facultatiu, ja que no s’incrementa

pràcticament el nombre de llits i la demanda de l’hospital, la

demanda assistencial està estabilitzada. Això no vol dir que

simultàniament a aquesta reestructuració funcional de l’hospital

de Son Llàtzer, redistribuint els serveis, està pendent i ho

sabem i en som conscients que no ho hem pogut fer fins ara,

malgrat, atesa, millor dit, la situació pressupostària que té, o la

situació financera que té el Govern de les Illes Balears,

completar el Pla d’obertura de l’hospital i per tant completar les

plantilles de professionals sanitaris de l’hospital.

Avui els puc avançar, tot i que no és objecte d’aquesta

compareixença, que durant l’any 2005 està previst, a part

d’aquesta reestructuració funcional, incrementar amb

aproximadament 30 el nombre total de facultatius del centre

sanitari, que se sumaran als 231 que avui hi ha o qui hi havia en

el 2004. Tots ells s’integraran a les diferents especialitats

mèdiques de què disposa Son Llàtzer a la seva cartera de

serveis.

Quant a la distribució de llits per serveis, només augmenten

la seva dotació les especialitats mèdiques, que passen de 164 a

168 llits; la resta manté el nombre de places, 70 per a

especialitats quirúrgiques; 35 per a pediatria i nounatologia; 36

per a ginecologia i obstetrícia. I d’altra banda, la UCI, que ara

té 14 llits, conservarà l’actual infraestructura.

En definitiva, per resumir el que és la reestructuració

funcional: actualment, la primera planta de l’hospital de Son

Llàtzer, pel que fa a les unitats d’hospitalització, té especialitats

mèdiques a la unitat A; medicina interna a la unitat B i C i

infecciosos a la unitat D. En aquesta planta, a la primera, també

es troben urgències, radiodiagnòstic, admissió i documentació

clínica i rehabilitació. Després de la reestructuració funcional

aquesta primera planta serà totalment ambulatòria i mantendrà

també, lògicament, la unitat d’urgències, radiodiagnòstic,

admissió i documentació clínica i rehabilitació.

La segona planta, actualment té les unitats d’hospitalització

de ginecologia i obstetrícia a les unitats A i B; la unitat de

nounats a la unitat C i pediatria a la unitat B, a més del paritori,

5 quiròfans, l’hospital de dia i exploracions funcionals i

consultes externes. Aquesta segona planta quedarà quant a

hospitalització pràcticament com ara: ginecologia i obstetrícia,

nounats i pediatria. En canvi, l’hospital de dia, part de les

consultes externes i part de les exploracions funcionals,

passaran a la primera planta que hem fet ambulatòria i amb

unitats funcionals específiques. Es mantenen, també en aquesta

segona planta, els paritoris i els cinc quiròfans.

A la tercera planta, actualment tenim cirurgia i

otorinolaringologia a la unitat A; cirurgia major, ambulatòria i

acollida, a la B; medicina interna a la C i traumatologia i

urologia a la D. També hi ha la UCI, 5 quiròfans, hemodiàlisi,

psiquiatria, microbiologia, anatomia patològica, hematologia i

banc de sang. Aquesta tercera planta tampoc no experimentarà

grans canvis, quedaran les especialitats que els he citat, la UCI,

5 quiròfans, hemodiàlisi, psiquiatria i totes les qüestions que els

he esmentat, a més del banc de sang i anatomia patològica. En

canvi, passaran a la primera planta la cirurgia major

ambulatòria i acollida.

I finalment, a la quarta planta, actualment hi ha el personal

de guàrdia a una unitat, els llits del pla de contingència a una

altra unitat; la unitat d’oncohematologia a la tercera unitat i la

quarta està en unes obres que estan pràcticament enllestides.

Finalment, en aquesta planta quedaran tres unitats

d’hospitalització de medicina interna i especialitats i una quarta

unitat que acollirà, des de l’11 d’abril, una unitat d’especialitats

mèdiques, que inclou dues habitacions de pressió positiva per

a malalts oncohematològics.

En definitiva, amb la reestructuració funcional d’aquest

hospital de Son Llàtzer, l’hospital el que fa és desenvolupar els

eixos de la política sanitària d’aquest govern, basada tant en els

usuaris com en els professionals; els usuaris hi sortiran

guanyant perquè s’augmenta la qualitat de l’assistència, a més

del confort de les seves estades hospitalàries, el respecte a la

seva intimitat i una atenció més personalitzada. Quant als

professionals, disposaran d’una millor i més funcional

organització del centre sanitari, la qual cosa es traduirà en una

major comoditat per desenvolupar la seva feina que, sense

dubte, repercutirà també en el benestar dels pacients.

Fins aquí l’explicació, he intentat que no fos massa àrdua i

que fos una mica ilAlustrativa del que ha estat la reestructuració

funcional o el que és la reestructuració funcional de l’hospital

de Son Llàtzer i qued a la seva disposició per a qualsevol

aclariment al respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix la suspensió de

la sessió per un temps màxim de 45 minuts, supòs, però, que

podrem continuar, si els portaveus no diuen el contrari. Podem

continuar? Molt bé.
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Per tal de formular preguntes o observacions, intervé ara, el

Grup Parlamentari Mixt no hi és; el Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, el Sr.Miquel Ramon, per un temps

de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair la presència de la

consellera i dels càrrecs que l’acompanyen per donar-nos

aquesta explicació de la reestructuració funcional, simultània

al procés de completar l’obertura de l’hospital de Son Llàtzer,

d’aquest hospital, evidentment, que és el més modern que

tenim, com no podia ser d’altra manera, perquè és el més recent

que s’ha construït. I la veritat és que l’explicació és bàsicament

de caràcter de gestió, jo fins i tot he procurat prendre notes,

però m’és una mica difícil seguir, o sigui, ara no li sabria dir

totes les especialitats a quina unitat de quina planta estan

situades, perquè la veritat és que això, en fi, si ens ho hagués

passat per escrit hauria estat més fàcil de seguir. Però en

definitiva, agraïm aquesta explicació però bàsicament ha estat

una explicació de gestió. Davant l’explicació de gestió, crec

que, en general, com a representants polítics o, com a mínim,

en el meu cas, he de dir que simplement desitjar-li que funcioni

el millor possible i que tengui els majors èxits possibles amb

aquesta reestructuració de l’hospital de Son Llàtzer.

Únicament dir unes coses sobre el tema que vostè ja ha

citat, que ha estat objecte de debat, que és la quarta planta i, en

general, del nombre de llits i del personal que atén els llits

hospitalaris que hi ha. Perquè la quarta planta, quan aquí, des

de diferents grups, la quarta i fins i tot una part de la tercera,

s’ha demanat la seva obertura i posada en funcionament no era

tant perquè en remodelar l’hospital i una cosa que era a la

primera passa a la quarta i ara ho canvien, sinó perquè hi havia

una situació de saturació a l’hospital de Son Dureta, a l’hospital

de Manacor i ara hi ha hagut també, bé hi ha hagut en altres

moments i a primers d’any especialment, una saturació al propi

Son Llàtzer a l’àrea d’urgències. I per tant hi havia uns recursos

que no s’utilitzaven davant unes necessitats d’habitacions per

a hospitalització, perquè l’hospitalització o l’aparcament de

malalts a urgències a passadissos, en un nombre superior a una

habitació de les que estaven previstes, doncs realment no és una

situació desitjable. Ara ens trobam que la quarta planta està

oberta en part, però en part acull qüestions d’altres plantes. El

tema és que bàsicament els llits segueixen sent els mateixos.

Hi ha una cosa curiosa que la consellera ha dit que no

s’espera, si ho he apuntat bé, un creixement important de la

demanda de llits, llavors això no m’acaba de quadrar amb

l’augment poblacional que hem tengut i amb la reivindicació

permanent, jo crec que justificada, de major dotació

pressupostària perquè hem tengut un augment de població.

I està prevista també l’obertura de l’hospital d’Inca, però jo

el que voldria dir és que segons els nostres càlculs, una vegada

fins i tot que estigui obert l’hospital d’Inca, que Son Llàtzer

estigui funcionant a ple rendiment, però amb un nombre molt

important d’habitacions individuals, i que Son Dureta segueixi

indefinidament amb la situació actual i tenint en compte que en

altres hospitals llits que s’havien utilitzat també com a

hospitalització es passen a sociosanitaris, a pesar d’un augment

importantíssim de la població de les nostres illes en els darrers

anys, ens trobam que el nombre de llits públics substancialment

no canvia. No hi ha un augment i resulta una mica sorprenent

que no es prevegi la necessitat de més llits, de major demanda

quan hi ha aquestes situacions habitualment de saturació dels

diferents hospitals de l’illa de Mallorca en aquest cas, a

qualque altre moment podríem parlar d’altres però estam

parlant d’aquests, i ja dic, no lliga amb les informacions

d’augment importantíssim i constant de la població a la qual

s’ha d’atendre i no lliga amb les situacions que es produeixen

de manera reiterada de saturació. I per tant creim que no es fa

front a aquesta situació.

També, l’altra qüestió, que hi hagi plans de contingència

que preveuen la possibilitat a un moment determinat que una

unitat que estava tancada, s’utilitzi davant aquesta situació, com

ha dit també la consellera fins ara es preveu per a l’any que ve

l’ampliació de plantilla, fins ara és bàsicament la mateixa

plantilla i quan s’obri temporalment una nova unitat s’obri amb

el personal, exactament el mateix personal que ja atenia la resta

d’unitats.

Per tant, creim que no es resolen d’aquesta manera els

problemes de saturació que es produeixen molt sovint en els

diferents hospitals de l’illa de Mallorca i segueix havent-hi

recursos ociosos a Son Llàtzer. Que s’augmenti el nombre

d’habitacions individuals, si això és una cosa factible, ens

pareix molt bé, però dins un ordre de prioritats sembla ser que

la primera hauria de ser que tota persona que està hospitalitzada

o que necessita hospitalització estigués a un llit de planta, a una

habitació, encara que sigui doble; no que hi hagi un número de

pacients cada vegada més importants que estan a habitació

individual, però en canvi altres són a llocs que no reuneixen les

condicions per a l’hospitalització.

I és aquest el tema i a pesar de què hi hagi una obertura

parcial d’una quarta planta i un desplaçament de la primera a la

quarta, seguim pensant que encara no estam en una bona

situació per fer front a la congestió que es produeixi massa

sovint en alguns casos jo crec que de manera habitual dels

hospitals de Mallorca. I bé, Son Llàtzer atén una població

determinada, però tal vegada si hi ha un altre hospital que està

saturat, s’hauria de preveure la possibilitat de què s’utilitzessin

instalAlacions de Son Llàtzer, a part de què a primers d’any com

a mínim a Son Llàtzer hi ha hagut situacions de saturació prou

clares.

Res més. Ja dic, dels temes de gestió sincerament suposam

que ho fan en la millor de les intencions, li desitjam que tenguin

èxit i si hi ha qüestions que nosaltres observam, que des del

nostre punt de vista no funcionen, ja li ho criticarem

oportunament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista intervé la Sra. Mascaró per un temps de 10

minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Moltes gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda a la

consellera, agrair-li les explicacions que per una altra part són

molt més tècniques que polítiques i pensam que aquí s’han de

debatre coses més polítiques que tècniques perquè la gestió

purament hospitalària, evidentment, l’han de fer els gestors de

la sanitat, en aquest cas el director o el gerent de Son Llàtzer.

Nosaltres no li ho discutirem, jo no li discutiré si a la primera

planta hi ha d’haver una cosa o una altra. Jo sí que li discutesc

i li ho discutiré sempre és que obri els espais que estan tancats,

no què hi ha de posar de dins, sinó que incrementi el número de

llits. Per tant, a mi me pareix molt bé i també desitjar que hi

hagi sort en tota aquesta reestructuració que sempre sigui per

al bé dels ciutadans.

Referent als temes més polítics, ens preocuparia que aquesta

reestructuració suposés una pèrdua de llits, perquè heu dit que

de moment no suposa un increment, evidentment. Per tant, ens

preocuparia que a un moment en què encara no sabem ni quan

se començarà el nou hospital de referència, nosaltres voldríem

que fos a Son Dureta i vós voleu que sigui a Son Espases, però

de moment no sabem ni quan començarà, per tant, no sabrem

quan acabarà. I sí que sabem que a Son Dureta hi ha saturació

de llits i jo no voldria que els ciutadans, segons la zona de

Mallorca on viuen, els toqui estar dins una habitació individual

tranquilAlament, o dins una habitació triple a una altra banda. Jo

ho he viscut, familiars per un tema molt semblant ingressats a

Son Llàtzer en una habitació individual, molt còmoda,

fantàstica. En canvi un altre familiar, precisament un cunyat

que vivia a una altra zona, li va tocar una habitació de 4 a Son

Dureta. Per tant, el fet de què un senyor pugui estar tot sol dins

una habitació implica que n’hi hagi altres 4 que hagin d’estar

junts, tal vegada mentre no tenguem el número de llits

suficients, almanco a Mallorca, perquè no els desplaçarem

evidentment cap a Menorca, tal vegada s’hauria d’esperar a

incrementar el número d’habitacions individuals.

Un altre tema és la previsió de demanda. Vós deis que no

preveuen augment de demanda, però a nosaltres ens preocupa

que continuarem sent de les darreres comunitats en número de

llits per habitant. Per tant, que no hi hagi més demanda no

suposa que sigui tot fantàstic, al contrari, jo crec que encara ens

falta incrementar el número de llits per habitant.

I un altre tema que sí és una mica polític és el tema de la

guarderia perquè el feis per conciliar la vida laboral i familiar.

I jo m’agradaria saber si és que la guarderia estarà oberta les 24

hores del dia, perquè si és per a personal allà hi ha personal les

24 hores del dia. M’agradaria conèixer l’horari d’aquesta

guarderia quin serà, si estarà obert les 24 hores. I si m’ho

permeteu, per ventura a un dels hospitals que més falta fa és a

l’Hospital de Manacor, hi ha molta gent que li fa peresa

desplaçar-se a fer feina allà per mor de la distància i de les

criatures. Teniu previst a Manacor posar-ne de guarderia?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Socialista intervé el diputat Sr. Miquel Gascón per un temps de

10 minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Gràcies, consellera per la seva presència

avui aquí i als seus acompanyants de la conselleria i de l’ib-

salut. Bé jo com ha dit el Sr. Ramon consider que aquesta

exposició que ens ha fet ha estat més bé de la manera en què es

gestionarà el centre, de com millorarà, jo crec que ha estat una

exposició més tècnica, evidentment, que política, políticament

no he vist res interessant i tècnicament jo no som qui per dir si

a la primera planta hi ha d’haver la CMA, hi ha d’haver

pediatria, o hi ha d’haver dues habitacions amb flux positiu.

M’hagués agradat que digués exactament què se vol

aconseguir amb aquests canvis. Concretament, augmenten o

disminueixen el número de llits perquè jo no ho he acabat

d’entendre? Perquè el número de llits han d’augmentar a

Balears i han d’augmentar per força a Mallorca perquè no és

cert que estiguem bé de llits i haurem de plantejar-nos en un

moment donat aquest tema de manera important a Mallorca,

també a les altres illes, però a Mallorca concretament perquè el

fet és que llits en deuen faltar quan te passeges per clíniques

noves grandioses i que estan plenes, privades. Com vaig fer jo

ahir, vaig tenir el gust d’anar a dues clíniques i escoti’m alguna

d’aquestes clíniques són, no diré com Son Llàtzer, però n’hi ha

alguna de nova que és molt grossa. Per tant, que falten llits

públics açò és evident. En un moment donat nosaltres ens

haurem de plantejar açò. Però en aquest moment concret jo

voldria saber si augmenten o baixen el número de llits. Ha

parlat de la CMA, amb aquesta nova estructuració la CMA

podrà absorbir més malalts. Quina cartera de serveis tendrem

a partir de què tengui tota la (...), canvien la cartera de serveis?

No canvia? Augmenta? Baixa? Se mantindrà el nivell de feina

que hi ha hagut, o augmentarà? Els processos quirúrgics que es

puguin intervenir augmentaran per poder assolir aquest

extraordinari i escandalós número de peonades que estam

pagant a Son Dureta, posem per cas? Això són coses que

m’agradaria que vostè me contestés avui aquí.

Ha parlat d’altres temes força interessants, com és el Pla

d’humanització. He buscat a la cartera i estic content perquè

(...) parlar del Pla d’humanització, jo el febrer del 2004 ho vaig

demanar a la conselleria i me varen dir que no s’estava

elaborant ni existia cap pla a la conselleria. Ara veig que sí, que

bé s’està fent un pla. Ho tornarem demanar a veure si aquesta

vegada se’ns dóna. I per altra banda també de la informatització

hi ha temes importants. A mi per exemple m’agradaria saber si

vostès han fet mai algun estudi sobre si la informatització a Son

Llàtzer, que jo crec que és important i és molt discutida perquè

nosaltres tenim relació professional amb metges de Son Llàtzer

i també la burocràcia a la que obliga la informatització és

important, abans de passar visita s’ha d’anar als ordinadors i

veure com han passat la nit i veure la temperatura que tenen a

la gràfica, apuntar-s’ho, anar a passar visita i després tornar-ho

apuntar. Vull dir que això crea una feina important, pel que

diuen els treballadors de l’hospital. Jo voldria saber de totes

maneres si per exemple vostès han detectat que aquesta

informatització que fa els malalts estiguin més controlats ha fet

que a Son Llàtzer el número de consum de receptes sigui

inferior que a altres centres? M’agradaria saber si ho tenen

estudiat perquè hi ha un estudi molt interessant, no d’aquesta

comunitat, ni d’aquest país sobre la informatització i la
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disminució de la despesa farmacèutica que és important.

M’agradaria saber si vostès aquest tema l’han tocat mai.

Ens ha dit que es completaran les plantilles, 13 infermeres,

crec que han dit en un moment determinat i després 30

professionals de la medicina d’aquí un temps. A mi m’agradaria

saber si quan parla de completar plantilles i de 30 metges,

quants infermeres i auxiliars hi haurà més, o només són 30

metges en aquest moment el que hi haurà de nou? 

I per acabar consellera, jo crec que avui hagués estat més

important fer una compareixença urgent per parlar-nos d’aquest

Pla de racionalització que vàrem discutir ahir al plenari alguns

punts amb el conseller d’Economia sobre..., perquè afecta a

Sanitat aquest pla que s’ha presentat al ministeri aquest any

2006 amb 5 milions d’euros, dels quals 800.000 són en

farmàcia, 1 milió i busques en problemes d’organització,

etcètera. Jo voldria saber, haguéssim volgut saber avui com

pensen fer això, professionalitzar aquesta despesa, encara que

nosaltres pensam que no té cap importància perquè 5 milions

d’euros sobre un pressupost de 700 milions no té cap valor. Per

tant, és una cosa més aparent que real. Pensam que hagués estat

més important això. 

De totes maneres si ens pogués contestar algunes de les

preguntes que li hem fet avui aquí li ho agrairia.

Gràcies de totes maneres per la seva presència avui aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Miquel Munar per un temps de 10 minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair

naturalment a la Sra. Consellera i alts càrrecs que

l’acompanyen i molt especialment al Gerent de la Fundació Son

Llàtzer, Sr. Campuzano que ens va atendre magníficament quan

vàrem ser convidats els portaveus de tots els grups

parlamentaris, alguns no pogueren o no volgueren, i haguessin

entès millor l’explicació tècnica que avui ha fet la consellera.

En qualsevol cas he de dir que aquesta explicació que tots

han dit que era tècnica, però que n’han fet valoracions

polítiques, hem de dir que la valoració política per a mi més

important és precisament que després de moltes vegades de

preguntes parlamentàries, de proposicions no de llei envers a

què si l’Hospital de Son Llàtzer estava infrautilitzat, etcètera,

la consellera té la valentia i sobretot el bon gust de venir aquí

a explicar què se fa i què s’ha de fer. Per tant, no se pot

explicar d’una altra manera, l’acte polític important per a mi és

que vostè ve aquí i ens explica, per si ha algun dubte, en què se

basen els punts cardinals d’aquesta remodelació. Són d’una part

l’àrea hotelera, tots hem sentit sempre, és de calaix, que entre

la pública i la privada ningú qüestiona ni la capacitat mèdica,

ni la capacitat de la infraestructura de la pública, sempre s’ha

dit que l’únic problema que té és l’àrea hotelera. I aquesta àrea

hotelera, en el meu parer, és per tant, un dels reptes polítics que

aquesta consellera comença en un hospital concret, que després

anirà seguit per Inca i després pel nou Son Dureta.

L’altra part és el nombre de llits. Tot el diagnòstic està fet,

tots hem decidit que aquesta comunitat és deficitària, per això

jo agrairia que després a l’hora de donar suport a propostes

d’aquest Govern front l’Estat central fossin igualment

d’indulgents i de convictes. I està clar també que tots els que

saben alguna cosa, saben que avui en dia els llits dins

l’assistència tenen una importància més relativa que fa 25 anys.

Avui en dia el que és important és l’ambulatori i són les

urgències. I un hospital si no reforma primer l’àrea d’urgències

i l’àrea de cirurgia ambulatòria, difícilment podrà tenir després

un pla funcional adequat. Això supòs que hi estam tots d’acord.

Per això l’Hospital de Son Llàtzer fa una aposta decidida per

una àrea d’urgències de gran nivell, amb una àrea ambulatòria

de gran nivell que indiscutiblement redundarà en fer manco

necessari els llits. Si a això hi sumam el que la consellera crec

que ha explicat per activa i per passiva, de la necessitat de dotar

adequadament els sociosanitaris i per això aquesta consellera

està absolutament entusiasmada en posar en marxa el que no

s’havia fet, l’Hospital Joan March, que permetrà que el 80%

dels llits que s’utilitzaven aquests mesos passats dins Son

Llàtzer que eren per a majors de 65 anys amb patologia que no

necessitava d’un hospital de tercer nivell, ni d’aguts de darrera

generació, farà que el nombre de llits, naturalment, sigui...

Per tant, això jo crec que no ho pot discutir ningú i això és

el fons polític d’aquesta reorganització. I la conciliació de la

vida laboral dels treballadors, els que som professionals de la

sanitat i pares de família, ens hagués agradat i ens agradaria que

tots els hospitals acabessin tenint aquesta guarderia perquè jo

crec que això és una cosa..., no és que sigui nova, és una cosa

absolutament fantàstica perquè fa procliu que les persones que

hem de fer una feina i que tenim uns horaris dificultosos, els

nostres fills no ho passin, tothom a les 8 del matí s’ha barallat

amb el despertador, el nin que no se pren el Cola Cao perquè

l’has de dur al colAlegi, el trànsit que està impresentable,

etcètera. Per tant, jo crec que aquestes millores des del punt de

vista polític són absolutament evidents.

Per tant, des del Grup Popular no ens queda més que agrair-

li el fet polític de primer convidar-nos a anar a l’hospital

perquè tots els professionals d’elit d’allà i el seu gerent en cap

ens expliquessin quines són les missions d’aquell hospital.

Agrair-li la seva explicació detallada i animar-la a seguir en

aquesta línia perquè jo crec que els nostres ciutadans se

sentiran satisfets, si bé això no és un cant floral, sabem

perfectament de les necessitats de la sanitat, sabem que la

consellera ho sap, sabem que la preocupa, però preocupar-se és

molt més important llevar la pre i ocupar-se jo crec que això ho

feis molt bé. 

Endavant i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):
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Moltes gràcies, Sr. President. Agrair també el to de les

distintes intervencions que hi ha hagut i en definitiva si és una

qüestió tècnica crec que, com m’han demanat al començament,

podrà ser curta aquesta compareixença. Però sobretot també

agrair al portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Miquel

Munar, que jo crec que ha donat la clau. Vull dir que jo és

veritat que he comparegut qualque vegada per explicar

qüestions relatives a Son Llàtzer, sobretot les derivades de la

quarta planta. Però sí he sentit moltes crítiques respecte a allò

que s’estava fent a l’Hospital de Son Llàtzer, tan en els mitjans

de comunicació, com a fora. Jo crec que, atès que hi havia

aquesta preocupació per part dels grups polítics amb

representació parlamentària i atès que preparàvem una

reestructuració funcional, que jo crec que és molt important i

que a més, té molts avantatges, no només de gestió, sinó també

polítiques i era, com ha dit el Sr. Munar, un acte de

transparència o de valentia venir aquí a explicar-ho. 

Jo estic contenta perquè veig que les crítiques, no sé si arrel

de la visita que varen fer a l’hospital, és cert que no varen venir

tots els grups i que hagués pogut ser millor perquè haguessin

vist in situ el que avui els estava explicant. Record que vàrem

veure per exemple amb el portaveu del Grup Popular i la

portaveu del PSM aquestes habitacions, xerràvem de pressió

positiva i el metge ens va poder explicar les seves bondats i la

seva conveniència de tenir-lo a un hospital de les

característiques de Son Llàtzer. Però en qualsevol cas crec que

com a mínim avui demostram que no s’estan fent tan malament

les coses a Son Llàtzer, sobretot crítiques en referència a la

quarta planta. També és veritat que aquesta visita va ser molt

ilAlustrativa i també és veritat que per ser una qüestió molt

tècnica té moltes preguntes damunt la taula. Per tant, les

intentaré contestar totes.

Sr. Ramon, li donaré per escrit el Pla funcional, perquè

entenc que tal vegada hem xerrat de moltes especialitats i que

és difícil haver agafat nota. Però li ho passaré per tal de què el

pugui tenir i també li vull agrair la confiança que ha dit que

tenia en què això funcionés bé. Bé, jo estic convençuda de què

tot això es fa per millorar l’atenció a l’usuari i les condicions de

feina dels professionals, que al final és el nostre objectiu.

Xerràvem de la quarta planta. La quarta planta se deia que no

estava oberta, que estava tancada, no només vostè, sinó també

per part dels altres grups parlamentaris i és fals. Ho vàrem

veure a la visita que ja està al 50% d’aquesta planta en

funcionament, l’altra unitat, queden dues unitats més, una està

ocupada perquè està emprada pel personal de guàrdia, perquè

han de tenir algun lloc, lògicament, les persones que fan feina

dins l’hospital de guàrdia han de tenir les seves habitacions i els

seus espais. De les 4 unitats, 2 estan ocupades ja per a

hospitalització, Pla de contingència i oncohematologia, l’altra

el personal de guàrdia i l’altra estava en obres, precisament, per

poder adaptar aquestes 2 habitacions de pressió positiva i que

ja de manera immediata se posarà en funcionament. Per tant,

era fals que estigués tancada aquesta quarta planta, com s’ha

pretès fer veure a la població en general. Però en qualsevol cas

Sr. Ramon, jo sé que vostè no va venir a aquesta visita, si vostè

vol venir un altre dia aquí tenim el gerent i estic convençuda

que estarà encantat de què pugui anar a veure-lo i per tant, ho

podrà visualitzar amb els seus propis ulls. 

Dir-li que vostè m’ha reiterat en diverses ocasions que no

té sentit que mentre l’Hospital de Son Llàtzer té habitacions

individuals, a l’Hospital de Son Dureta hi ha habitacions

triples, també ho ha dit la representant del PSM. És cert, però

vegem, durant el Pla de contingència les habitacions

individuals de Son Llàtzer se fan dobles, no és que mantinguem

les habitacions individuals en qualsevol cas. El que se fa és

preveure aquestes habitacions d’ús individual, però estan

perfectament equipades per tenir 2 persones en cas de què sigui

necessari. És a dir, nosaltres tenim demandes puntuals, sobretot

a les èpoques d’hivern, que és quan realment augmenta la

demanda i hem de donar resposta a una demanda superior. Però

una vegada s’acaba aquesta temporada d’hivern i el Pla de

contingència, baixa la demanda i el que no podem és mantenir

obertes unitats o llits sense ser necessaris, perquè li he de dir

que per exemple cada llit a l’Hospital de Son Llàtzer

diàriament ens costa unes 85.000 pessetes, m’han de perdonar

que xerri en antigues pessetes, però és la xifra que tenc al cap

en aquest moment. Per tant, també hem de xerrar d’eficiència,

lògicament mantenim la qualitat de l’atenció a l’usuari. Per

tant, aquestes habitacions individuals quan és necessari se fan

dobles i jo crec que és la virtut d’aquestes habitacions d’ús

individual.

Per altra banda per aquest motiu, també ho dic a la Sra.

Mascaró, feim el nou hospital de Son Dureta, perquè no

tenguem aquestes discriminacions en funció d’on viu la

persona, d’on resideix la persona. En aquests moments una

persona que depèn de l’Hospital de Son Llàtzer pot tenir una

habitació d’ús individual i en canvi una persona que depèn de

l’Hospital de Son Dureta, com a hospital de sector, no en

aquest cas com a hospital de referència, té més dificultats per

tenir una habitació individual. En canvi amb el nou Hospital de

Son Dureta tenim previst tenir un 57% de les seves habitacions

d’ús individual. Per exemple, vostès que sempre diuen, és que

no veim quines millores pot tenir un nou hospital de Son

Dureta, aquesta n’és una.

Dir-li també que ens parlen de saturació. La saturació no

l’evitarem, és impossible, però vostès surtin d’aquesta

comunitat autònoma i veuran què passa exactament el mateix,

o pitjor a altres comunitats autònomes. És a dir, aquest hivern

aquesta comunitat autònoma, tot i que és veritat que hem estat

saturats, hem tengut una ocupació molt elevada i hem tengut un

hivern realment complicat, sobretot per als professionals que

han estat tan als hospitals com als centres d’Atenció Primària,

hem sortit bastant bé. Però vostès se’n vagin a altres comunitats

autònomes, hi ha moments puntuals de demanda que és

impossible evitar-ho. El que s’ha de fer és donar resposta a

aquesta saturació, per això tenim un Pla de contingència, per

això l’Hospital de Son Llàtzer, tot i que té actualment 305 llits

ha augmentat en 55 llits aquest hivern. Hem tengut 55 llits

coberts més per atendre aquest augment de demanda.

L’Hospital General també ha donat resposta a través d’un

augment de llits i hem d’intentar cercar aquesta resposta a

l’augment de demanda. Però lògicament no ho podem tenir

sempre. 

No hi ha previsió d’augment de llits, estic responent a les

respostes comuns també, malgrat l’augment de població. Miri,

l’Hospital d’Inca l’obrirem a finals del 2006 i aquest hospital

crec que té 144 llits, si no vaig equivocada, li ho dic de
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memòria, però bé, uns 140 llits més que s’afegiran al número

de llits d’aquesta comunitat autònoma, no ens podem oblidar

que els tendrem d’aquí un any i mig. Estam posant en marxa, el

Sr. Munar ho ha dit, un Pla sociosanitari. En aquests moments

els llits dels nostres hospitals d’aguts estan ocupats, algun d’ells

lògicament, per persones que no són tributàries d’un llit agut,

sinó que el que necessiten és un llit sociosanitari, però que no

existeix i com que no existeix, l’hospital l’ha d’assumir i l’ha

d’atendre. Nosaltres estam posant en marxa un Pla

sociosanitari, juntament amb la Conselleria de Presidència que

farà que també se puguin buidar aquests llits emprats per gent

sociosanitari i que farà dues coses, ens donarà llits allà on els

necessitam i per a pacients que necessitarem en els hospitals

d’aguts i dos, millorarà l’atenció per a aquestes persones

sociosanitaris que no necessiten estar a un hospital i que tots

sabem que l’atenció no és igual que la que pugui rebre a ca

seva o a un centre adaptat a les seves necessitats. 

També potenciam l’activitat ambulatòria i per això feim tota

la primera planta d’activitat ambulatòria. Hem d’aconseguir

que aquelles persones i això també li ho dic al Sr. Gascón en el

sentit de potenciar la CMA (Cirurgia Major Ambulatòria), que

se puguin resoldre el mateix dia no han de quedar

hospitalitzades per dues raons, per a elles, perquè és millor que

tornin a ca seva, jo crec que això és indiscutible. I segon,

perquè també és una mesura d’eficiència de l’hospital, el cost

d’un llit és bastant important perquè si se pot resoldre sense

haver de quedar hospitalitzat se pugui resoldre. Jo crec que

sobretot ens hem de fixar en l’augment d’activitat. Estam tenint

un augment d’activitat a les nostres illes, no en el nombre de

llits, jo crec que ha deixat de ser un indicador..., és un

indicador, però no és el més important. Sí ho és l’augment

d’activitat. Per exemple, l’augment de població el que ens

genera també no són només intervencions quirúrgiques, també

són consultes externes i diagnòstics. Això és el que estam

intentant resoldre, tan l’activitat com la llista d’espera a través

d’aquestes unitats funcionals específiques que li he esmentat a

la meva intervenció.

Crec que més o manco li he contestat els plantejaments que

vostè m’ha fet en aquesta compareixença, més o manco han

estat comuns. A la Sra. Mascaró dir-li, una altra vegada, que no

crec que sigui una qüestió de gestió purament, és de gestió,

però també és política. És a dir, crear una àrea diferent de

cirurgia d’urgències pediàtrica, jo crec que és molt important

i si aquí no hi ha una acció política que defineixi això com un

objectiu no se fa. El número d’habitacions individuals és

exactament el mateix. Incrementar els professionals és

exactament el mateix, les habitacions de pressió positiva és

exactament el mateix. L’escoleta és un projecte que estava

promès als professionals de Son Llàtzer i no se va arribar a fer

mai. És a dir, són qüestions, que clar se pot dir que són de

gestió, però són polítiques el fet de dur-les endavant i crec que

són molt importants. Abans estaven damunt la taula i no se

feien i en aquests moments s’han duit endavant. Jo crec que

això sí és política i això demostra quina és la nostra voluntat i

és efectivament de millorar les condicions dels professionals i

dels usuaris. Per tant, jo crec que són evidents els avantatges.

La guarderia, vostè me deia si serà de 24 hores. La meva

intenció és que sigui 24 hores, perquè si crec que a un lloc fa

falta una guarderia de 24 hores és a un hospital perquè el

personal sanitari té torns, té torns nocturns, també tenim molt

de personal que ve de fora, que no és de les illes i que tal

vegada no té l’empara familiar per poder donar resposta a les

seves obligacions familiars i per tant, el plantejament final

d’aquesta guarderia serà de 24 hores. No sé si ho podrem

aconseguir des del principi, però sí és l’objectiu d’aquesta

conselleria que pugui ser de 24 hores. De la mateixa manera

també dir-li que una actuació que duim endavant és a l’Hospital

de Manacor, probablement juntament amb l’Ajuntament de

Manacor, el batle és present en aquesta comissió, atès que així

com a Son Llàtzer hi ha espai i es pot fer una construcció nova

per fer la guarderia, són més de 300.000 euros i la podem fer

gràcies a l’ajuda i subvenció de la Conselleria de Presidència,

a l’Hospital de Manacor no hi ha tant d’espai, no se pot fer, ho

hem intentat, però no hem pogut trobar un espai adequat,

lògicament per aquest servei dins l’hospital i abans de

renunciar a aquest projecte el que hem fet ha estat posar-nos en

contacte amb l’ajuntament per tal de poder trobar una

alternativa, encara que no fos dins l’hospital, per a aquest

personal. És cert que hem de cercar un atractiu per a personal

sanitari de Manacor per tal de poder fidelitzar-lo també amb

aquest hospital.

I Sr. Gascón, el que volem aconseguir amb aquesta

reestructuració funcional jo crec que li ho he expressat, és a dir,

li he dit una sèrie d’objectius, jo crec que eren devers vuit,

inicialment hi havia devers vuit objectius o avantatges que els

he esmentat: obrir totalment la quarta planta; augmentar l’espai

de consultes externes i gabinets essent resolutius, és a dir, dins

una mateixa planta i el mateix espai tenir consulta i prova; crear

el servei d’urgències pediàtriques diferenciat; augmentar el

nombre d’habitacions individuals; separar els circuits de les

persones ambulatòries dels dels pacients hospitalaris; crear una

àrea específica per a personal de guàrdia; fer l’escoleta i crear

les dues habitacions de pressió positiva. Jo crec que hi ha molts

d’avantatges i que són realment importants. Per tant és evident

que no ho hem fet per pur caprici.

El nombre de llits ja l’hi he contestat: a l’Hospital d’Inca,

el pla sociosanitari, fomentar l’activitat ambulatòria. No

canviarà la cartera de serveis; el que feim aquí..., hi pot haver

una confusió. Jo avui he vengut a parlar de la reestructuració

funcional de l’Hospital de Son Llàtzer, és a dir, moure els

serveis per tal de donar un millor servei i poder introduir coses

que no teníem fins ara. Una altra cosa és el pla d’obertura de

Son Llàtzer; és a dir, Son Llàtzer es va obrir el desembre del

2001, lògicament un hospital no es pot obrir ni en un any, sinó

que ha de tenir un pla d’obertura, i una qüestió que estava

pendent i que no s’havia fet, i nosaltres l’any passat és cert que

ho la vàrem poder fer perquè no teníem suficiència a la nostra

comunitat -podem discutir, Sr. Gascón, per què ens hem trobat

aquesta situació, no crec que sigui objecte d’aquesta

compareixença però, si vostè vol, en podem parlar-, i per tant

nosaltres l’any passat no vàrem poder completar aquestes

plantilles. Enguany ha estat una prioritat, una de les noves

accions, que a més vàrem signar amb el contracte de gestió

entre el Servei de Salut i l’Hospital de Son Llàtzer fa poques

setmanes, és precisament completar aquestes plantilles, que són

devers 30 facultatius de distintes especialitats, que també els

podem passar, i també, efectivament, hi ha personal

d’infermeria i auxiliars. Derivat de la reestructuració hi ha

quasi 13 persones d’aquestes categories; el que passa és que



266 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 17 / 6 d'abril del 2005 

 

també hem de pensar en l’increment del personal del pla

d’obertura, de les 35 hores i derivat de l’augment d’activitat,

que en total suposen unes 92 persones més entre infermeres i

auxiliars d’infermeria. 

Per tant jo crec que és un impuls bastant important al pla

d’obertura d’aquest hospital però, repetesc, és una cosa diferent

a la reestructuració funcional. Lògicament va lligada però, a

part de la reestructuració funcional, havíem de completar

aquestes plantilles, que és el que farem. Bé, aquestes xifres són

les que durem endavant durant l’any 2005, que són les que en

principi hem vist que hi podíem donar resposta.

Peonades, Sr. Gascón. El 2003 hem gastat un 30% menys

que l’any 2002. Sr. Gascón, les xifres canten. Lògicament aquí

alguna cosa falla perquè, a més, també li he de dir una cosa:

hem reduït llista d’espera. Vull dir que, lògicament, peonades

hem hagut de pagar perquè hem reduït llista d’espera, hem

tengut més activitat i lògicament s’havia de fer qualque activitat

d’horabaixa i a través de peonades, coses que, bé, jo no estic

d’acord, en general, amb les peonades tret que siguin

absolutament necessàries. Hi ha serveis que tenen un rendiment

exquisit els matins i que, per tant, lògicament també poden tenir

aquesta activitat d’horabaixa. Hem de fer un estudi, és cert, és

una cosa que sempre s’ha fet a l’Administració, però que s’està

reduint; no només reduint llista d’espera sinó que reduint

peonades. El meu gerent del Servei de Salut m’ha passat,

perquè és un tema en el qual estam a sobre, m’ha passat una

nota on em diu que és un 30% menor que l’any 2002. De totes

maneres es pot comprovar perquè a més vostè m’ha tramitat

moltíssimes preguntes parlamentàries en aquest sentit i jo les hi

he anat contestant; per tant vostè la informació.

Pla d’humanització. Crec que els l’han enviat, perquè el

vàrem editar, el vàrem presentar i els l’he enviat. Si els

interessa podem demanar -idò si no els l’han enviat està

pendent d’enviar, perquè així ho vaig transmetre al meu gabinet

perquè ho fes- podem demanar una compareixença per poder

explicar, si els interessa, aquest pla d’humanització. Jo ho dic

perquè després em diuen que faig massa feina i que som la

consellera que més compareix davant aquest parlament, però no

tenc cap inconvenient de comparèixer també per aquest tema.

Vostè diu que la informatització va en contra de la

humanització. Jo crec que no. Bé, ha vengut a dir que potser

tanta informatització restava temps per anar a comprovar com

estaven els malalts. Jo crec que és tot el contrari, és a dir, la

informatització el que fa és donar més temps al personal

sanitari per dedicar-se a altres activitats que no siguin les

burocràtiques, i això és el que jo crec que estam aconseguint a

l’Hospital de Son Llàtzer i en els centres sanitaris, també, on

estam estenent la plataforma tecnològica de l’Hospital de Son

Llàtzer.

També em deia a veure si havíem fet un estudi

d’informatització versus despesa en medicaments. Li puc dir

que la recepta electrònica, és a dir, nosaltres teníem la recepta

tradicional, ara hem implantat la recepta electrònica i anam cap

a la recepta..., perdó, la recepta informatitzada és la que tenim

ara i anam cap a la recepta electrònica, aquella que es podrà fer

amb la targeta de l’usuari, que amb la seva targeta no farà falta

la recepta sinó que podrà anar a la farmàcia i amb un lector

sabran què li ha prescrit el metge. En aquest moment estam a la

recepta informatitzada; jo li puc dir que això afavoreix una

mica la racionalització de la despesa en medicaments perquè tal

i com està establert, per exemple, a la guia farmacoterapèutica

vostè sap que hi ha medicaments que tenen la mateixa utilitat

que tenen distints preus; nosaltres intentam que amb aquesta

eina també puguem controlar la despesa en medicaments. Per

tant jo crec que la informatització també ens ajuda a controlar

la despesa en medicaments. No així el Ministeri de Sanitat, Sr.

Gascón, que també en podríem parlar, i que aquest mes, vaja,

ens ha fet un vestit en apujada de la despesa sanitària: mentre

creixíem un 8%, un 8,12%, concretament, l’any passat, amb la

nova política de medicament del Ministeri de Sanitat hem

crescut un 16%. Però és igual, és un altre tema.

I després pla de sanejament. Li dic que si vostè vol que en

parlem en parlarem, perquè tenim moltes coses a dir, jo no sé

si la resta de diputats hi estaran d’acord, però estic contenta i li

diré per què, Sr. Gascón. Jo m’he cansat de repetir a la ministra

de Sanitat que vull parlar de finançament sanitari en el Consell

Interterritorial, i la ministra de Sanitat s’hi ha oposat des que és

ministra de Sanitat, perquè diu que els consellers de Sanitat no

hem de parlar dels doblers, del finançament. Si vostè em diu

avui que parlem de finançament jo estic preparada per parlar de

finançament, i en podem parlar perquè és el principal problema

que tenim, probablement, els consellers de Sanitat de tota

Espanya. Podem parlar d’aquest pla de sanejament. És molt

fàcil vendre que el Govern vol apujar els imposts, però és més

difícil donar resposta, quan tu tens un problema de

finançament, acredites que has apujat en població, acredites

que tens dret a una revisió del finançament sanitari per part de

l’Estat, l’Estat ni t’escolta i a sobre et diu que per poder fer les

coses que tu demanes has de posar el cèntim de benzina que tu

no estaves disposat a fer. Perquè no tengui cap dubte, Sr.

Gascón, que això és una mesura imposada per part del Govern

central, perquè aquest govern des del primer moment va dir que

no era la solució als nostres problemes de finançament, entre

d’altres coses perquè primer el Govern havia de complir el seu

deure, per exemple, de desenvolupar el fons de cohesió de

cobrir despesa de desplaçats o immigració i, en canvi, no ha fet

res d’això i ens vol imposar el cèntim de benzina.

En qualsevol repetesc que si volen podem parlar d’aquest

tema, però crec que donaria per a una altra compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica i

per un temps de 5 minuts, té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Quasi no m’atrevia a fer aquesta

intervenció perquè a les 18,30 compareix una altra consellera

en aquesta mateixa sala i a aquest ritme no sé si arribam. Però

intentaré ser breu i començaré pel final, que no és exactament

una resposta que m’ha donat a mi, però és que encara record les

paraules d’ahir del Sr. Conseller d’Economia i Hisenda:

coincideix amb la ministra de Sanitat del Govern central. Ahir

el Sr. Ramis d’Ayreflor ens va dir que sí, que els consells

interterritorials de Salut no és el lloc per parlar de finançament,



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 17 / 6 d'abril del 2005 267

 

que això es parla en el Consell de Política Fiscal i Financera de

l’Estat. Això ho va dir ahir -vendrà en el Diari de Sessions- el

Sr. Ramis d’Ayreflor, una estranya coincidència amb la

ministra de Salut del Govern central.

Bé, a la resposta pròpiament que m’ha dat a mi -no em vull

allargar- diu que les crítiques ara són menors. Miri, jo crec que

menors no, crec que han estat inexistents. Vostè ens ha

expressat una reestructuració funcional, una qüestió que

continuu pensant que és bàsicament tècnica, i li he desitjat

sincerament que tengui èxit. Si veim que hi ha coses que no

funcionen ja ho direm, i en funció del fet que ens sembli més o

menys greu idò ho direm amb més o menys contundència.

També ha dit que és fals que la quarta planta està tancada.

Jo, sincerament, a pesar que quan vaig dir que la quarta planta

estava tancada i que la tercera no estava tota oberta em varen

dir que no en tenia ni idea, jo crec que quan jo vaig dir que la

quarta planta estava tancada -i no sé si algú més s’ha equivocat,

crec que tampoc, ningú- quan li vaig dir que la quarta planta

estava tancada, la quarta planta estava tancada, i ara dic que

està en una utilització parcial i que, a més, s’han canviat coses

de planta, però crec que no deia mentides; com a mínim els

grups de l’oposició no dèiem mentides: quan dèiem que la

quarta planta estava tancada és que estava tancada.

Miri, he entès una mica de crítica cap a l’oposició, cap als

grups que no vàrem anar a la visita guiada per l’Hospital de

Son Llàtzer. Bé, en el meu cas era una mica complicat; jo era

a Eivissa, que queda a una certa distància per anar-hi, però el

dia abans no es va fer comissió de Salut perquè vostè,

consellera, tenia un consell interterritorial de Salut, i vostè

encara estava a major distància. Mentre la ministra es reunia

amb consellers i conselleres no del PP, els del PP feien el

plante habitual a major distància encara. Per tant..., bé, res, les

coses són així.

Però per altra banda li diré que accept gustosament la

invitació del gerent. Vostè en això sincerament és molt amable.

Ja vaig fer una visita guiada a l’Hospital Can Misses invitat pel

gerent a indicació seva, i això és molt interessant sempre, però

jo l’Hospital de Son Llàtzer ja l’he visitat, i l’he visitat guiat

per treballadors d’allí. També és interessant, a més vaig tenir la

sort com s’obria, en aquell precís moment en què jo era allí,

com s’obria una d’aquestes unitats que s’obrin només de tant en

tant i deien: “és que estam saturats a urgències; ara els portam

aquí i llavors, quan buidem urgències, tornarem a baixar”. Això

ho vaig viure en directe. També són interessants aquestes

visites. Vull dir que jo he visitat Son Llàtzer i crec que quan

vaig parlar de Son Llàtzer en aquest parlament diverses

vegades també sabia el que deia, a pesar que no vaig anar a la

visita guiada.

I bé, res més perquè ens passam de temps, ja. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica la Sra.

Mascaró per un temps de 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President, procuraré ser breu, també. Un parell

de coses sí que són molt polítiques, que ens ha dit la consellera

que estan donant resposta a la saturació i que així ja tendrem la

sanitat arreglada. Nosaltres pensam que a més de donar

resposta a la saturació s’han d’incrementar les inversions, tant

en nombre de llits com en serveis, per evitar que els ciutadans

d’aquestes illes paguin el sistema sanitari doble: per una part

paguen la seguretat social i per l’altra, per tenir un bon servei,

molts paguen també una altra assegurança privada. Són molts

els ciutadans d’aquestes illes que han hagut de fer això per la

necessitat de tenir un servei i per tant sí que estaria bé que

s’incrementàs la despesa pública en aquest sentit.

Després... Crec que res més. Jo crec que sí que la

reestructuració funcional era una cosa molt tècnica que per

ventura no era objecte de compareixença, però a vós us agrada

molt comparèixer, cosa que agraïm, i li he de dir que si té

previst fer una nova compareixença aviat ens agradaria que fos

per explicar que el nou pla sociosanitari ja està aprovat i en

marxa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Gascón per un

temps de 5 minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Només per un parell de

puntualitzacions, en principi. Els que no van poder o no van

voler venir a aquest passeig per Son Llàtzer, se’ns va avisar el

dimecres, com vostè sap, i el dijous al matí alguns dels que

estam aquí també produïm per l’Ib-salut i a més tenim quiròfan

i ens era bastant difícil cancelAlar determinades intervencions.

Per tant jo sé que vostè no ho ha dit, emperò com que ho ha dit

alguna altra persona que acostuma a posar el dit a l’ull, hem de

contestar.

He entès una cosa, també, dita per algun portaveu que m’ha

estranyat molt: el 80% dels malalts de Son Llàtzer majors de 65

anys no són malalts tributaris de ser a Son Llàtzer. Suposo que

no és així, que això s’ha dit o jo ho he entès malament, perquè

s’ha parlat de Sant Joan de Déu, i que hi havia malalts de més

de 65 anys... Jo crec que no pot ser el 80% de malalts, ha de ser

un error.

No parlarem de la llista d’espera, de les falAlàcies, de les

mentides, dels amagatalls de les llistes d’espera; això ho

deixarem per a un altre moment. 

De la informatització jo no he dit en cap moment, en cap

moment, que anava en contra de la humanització. Jo soc dels

que pensen que els plans d’humanització són a vegades

mínimament ofensius cap al personal perquè sembla que no hi

hagi hagut humanització fins aleshores, quan humanització n’hi

ha hagut als hospitals sempre, més o menys, emperò sempre jo

crec que els treballadors dels hospitals treballen amb una..., ho

intenten, almenys, malgrat els molts problemes que hi ha,

intenten treballar humanament amb els malalts. Per tant que es

parli d’humanització com una cosa nova normalment no

m’agrada, a mi personalment. Però el que no he dit, no ho he

dit, és que la informatització talla o romp la humanització; el
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que sí he dit és que m’han dit professionals que la

informatització a Son Llàtzer els ocupa molt de temps. A veure

si ens entenem el que deim cada un perquè no posem en boca

d’altres el que no diuen.

Miri, ja per acabar, respecte al fet de parlar de finançament

al consell interterritorial, jo amb vostè d’aquest tema no en

penso parlar perquè vostè mai, mai en el consell interterritorial

-jo ara sí tenc les actes, ja- mai no va parlar de finançament,

mai. En podem parlar un dia, faci una compareixença i llegim

les actes aquí a veure quan surt que “la Sra. Castillo pide que

aumente la financiación”, o que “la Sra. Castillo habla del

fons de cohesió”, o que “la Sra. Castillo dice que ha

aumentado el número de personas”. A partir de llavors jo

parlaré amb vostè; jo en aquest tema la considero absolutament

una persona no autoritzada per parlar d’aquest tema; vostè em

pot dir ara els exabruptes que vulgui però no hi estic d’acord.

Vostè no pot parlar d’això perquè mai no va defensar les Illes

en aquell moment, mentre hi havia la Sra. Pastor en el consell

interterritorial.

Respecte la pla de sanejament, bé, potser no és el moment

de parlar-ne. El pla de sanejament és un pla de sanejament que

un dels tres punts que toca més importants és la sanitat, quan

estam demanant més diners per a sanitat i al mateix temps és

allà on volem reduir la despesa. És una cosa curiosa.

Respecte a la benzina és fals, estrictament fals, que sigui el

Govern central que ho diu. Vostè diu això i jo dic això altre. És

igual, no ens posarem d’acord. El que sí és cert és que els 70

milions en benzina que es pensen recaptar és aproximadament

la despesa d’un any d’IB3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el debat té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Bé, primer, Sr. Ramon, no hi ha cap

contradicció entre el conseller d’Hisenda i jo. Jo els ho

explicaré: és a dir, el Consell de Política Fiscal i Financera és

el que decideix, lògicament, el tema del finançament sanitari.

Hi ha un càlcul del que cada  comunitat necessita per a

finançament sanitari, que es va establir i també es va aprovar

una llei de finançament sanitari per unanimitat, i en aquesta llei

posa exactament que si una comunitat autònoma augmenta més

d’un 3% per damunt de la mitjana estatal té dret a entrar a

revisar el seu finançament sanitari, i això es discuteix en el

Consell de Política Fiscal i Financera, és així. 

Però després el sistema, el model del finançament

autonòmic sanitari que es va pactar per unanimitat, repetesc,

entre tots els grups parlamentaris, preveia que, a més del

finançament que es destinava a aquest servei, hi havia una sèrie

d’instruments que s’havien de desenvolupar per part del

Ministeri de Sanitat, i que no s’ha desenvolupat adequadament,

i aquí també hi ha altres Diaris de Sessions on fins i tot el

representant..., en aquest moment record el Sr. Gascón, que

instava el Govern a desenvolupar el fons de cohesió, perquè el

fons de cohesió és importantíssim per a nosaltres, efectivament,

que és el fons gestionat pel Ministeri de Sanitat, nodrit pel

Ministeri de Sanitat, que empara la despesa que les comunitats

autònomes tenim, entre d’altres, per desplaçats; nosaltres tenim

molts de desplaçats i aquest fons de cohesió en aquests

moments ens està pagant una desena part del que realment

gastam en desplaçats; perquè no contempla l’atenció urgent,

només contempla l’atenció programada; nosaltres no tenim

atenció programada perquè no vénen a operar-se aquí,

normalment -ara veurem com evoluciona perquè tot és una

qüestió de temps-, però sí que ve IMSERSO, vénen

treballadors temporers amb les seves famílies que també reben

assistència no només sanitària, també farmacèutica. Tot això no

ens ho paguen. 

Això és un debat de consell interterritorial però no el podem

tenir perquè la ministra no ho vol. No és un debat del Consell

de Política Fiscal i Financera, és un debat de Sanitat perquè és

el Ministeri de Sanitat que té el fons. I té la immigració; la

immigració també és una qüestió que el Govern del Sr.

Rodríguez Zapatero es va comprometre a afrontar -de fet està

fent una regularització-, que nosaltres tenim estimat

inicialment, perquè no ens hem de creure les dades que diu el

delegat del Govern, que hi haurà una regularització de devers

30.000 immigrants que ens suposaran una picossada de milions

d’euros, també, més per a la sanitat. Totes aquestes qüestions

sí que s’han de debatre en el consell interterritorial. El que

passa és que allò que és població, la revisió del finançament

sanitari per població, que no complim totes les comunitats

autònomes però Balears és la primera, sí que s’ha de fer en el

Consell de Política Fiscal i Financera. Li ho dic perquè jo tenc

les idees molt clares, en aquest sentit, i sé on he de discutir

d’una cosa i on no, però en qualsevol cas en el consell

interterritorial no hi ha manera.

I arrel d’això, Sr. Gascón, jo també li contaré que quan jo

vaig assumir la Conselleria de Salut, des que jo l’he assumida

fins que el PSOE va guanyar les eleccions a nivell nacional, les

eleccions generals, que crec hi va haver sis mesos, una cosa

així. El consell interterritorial es fa cada dos mesos, és a dir,

crec que hi va haver dos consells interterritorials on jo sí vaig

parlar de finançament; també vaig tenir reunions amb el

ministeri per parlar de doblers, del fons de cohesió i sobretot de

deutes una mica rars que s’havien pagat aquí i que volíem

recuperar abans de perdre la possibilitat amb el ministeri.

M’acompanyava precisament el gerent del Servei de Salut. Per

tant sí que en vaig parlar. 

També li he de dir altra cosa: no es fiï de les actes del

consell. 

(Remor de veus)

Li contaré..., no, no, és que li contaré el que va passar la

darrera reunió del consell interterritorial a Sevilla, precisament

aquella que vostè, Sr. Ramon, deia. A Sevilla el primer punt era

l’aprovació de l’acta; jo vaig arribar tard perquè som illes i

lògicament els avions ens fan aquestes males passades, però sí

que vaig trucar tot d’una a un altre conseller del consell i li vaig

dir que per favor demanàs la retirada de l’acta, perquè no



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 17 / 6 d'abril del 2005 269

 

reflectia el debat que havíem tengut. I, efectivament, al final,

Sr. Gascón, no només els consellers del PP, que no tenim la

majoria, també els altres, varen votar a favor de la retirada de

l’acta, perquè la política d’aquest ministeri actual és no reflectir

els debats a l’acta i per tant vàrem haver de tornar l’acta perquè

es tornàs a fer bé, perquè ni tan sols no constava la nostra

protesta davant la política farmacèutica que a l’anterior consell

interterritorial havia aprovat el ministeri unilateralment.

Per tant jo li pas les actes però vostè vagi alerta perquè les

actes en aquests moments, amb aquest govern tan transparent

i amb tant de tarannà, resulta que no reflecteixen els que

realment diuen els consellers en aquestes reunions. Però és

igual, això és una anècdota, Sr. Gascón, però la hi havia de dir

perquè anàs alerta amb les actes.

La visita guiada als hospitals. També ens varen

acompanyar, juntament amb el gerent, els professionals, tots els

directors d’àrea i els responsables dels serveis varen ser

presents en aquesta visita. La Sra. Mascaró n’és testimoni, vull

dir que vostè sap que ens varen acompanyar per donar una

explicació adients.

Pla sociosanitari, Sra. Mascaró, jo estic convençuda que

aquest mes el podrem presentar. Tenim molta feina, no és fàcil,

però en qualsevol cas aquest mes estarà presentat perquè està

pràcticament enllestit.

Humanització; és vera que ja hi havia humanització, però

allò important, Sr. Gascón, és posar les eines a l’abast del

personal perquè es pugui també dedicar a aquestes funcions. Jo

li he de dir que el pla d’humanització no l’hem fet nosaltres

unilateralment: hi han participat tots els serveis d’atenció al

pacient de totes les gerències per tal que fos una cosa real, és

a dir, què necessiten i quines eines necessita el personal.

Per tant, bé, en qualsevol cas crec que la reestructuració

funcional de l’Hospital de Son Llàtzer, que és el que jo venia

a exposar, ha quedat suficientment clara; és una qüestió de

gestió però també és una qüestió política que demostra quin és

l’interès d’aquesta gerència de l’Hospital de Son Llàtzer, del

Servei de Salut i d’aquesta conselleria i d’aquest govern per tal

de poder complir els objectius que tenim, millorar l’atenció al

ciutadà, a l’usuari i posar les eines i les condicions a l’abast

dels professionals sanitaris per tal que puguin desenvolupar la

seva feina, i aquesta era una passa més. A part d’aquesta hi ha

la de completar les plantilles de l’hospital que, ja els dic, més

de 90 persones entre infermeres i auxiliars d’infermeria i devers

30 facultatius més que jo crec que en general el que faran serà

millorar moltíssim aquesta feina dels professionals i aquesta

atenció als usuaris.

Per tant moltíssimes gràcies a tots per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui queda agrair la presència dels alts càrrecs i de la

consellera.

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