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EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Prohens substitueix Maria Anna López.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en les preguntes RGE núm. 6957, 6958, 6959 i 6960
del 2005. Hi assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, Aina Castillo.

1) Pregunta RGE núm. 6957/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Son Dureta (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 6957, relativa a Son
Dureta, té la paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que no faran falta els deu
minuts i, en primer lloc, si m’ho permet, faré una prèvia. Una
manera ràpida de tenir respostes del Govern, he descobert, és a
través de preguntes orals, i vàrem presentar una sèrie de
preguntes orals per tenir una sèrie una dades que, com a
oposició, trobàvem que teníem dret a tenir-hi accés. Referent a
Son Dureta n’hi havia sis, avui només en surten quatre, i
demanaria a la Mesa si poden estudiar que les altres que hi ha
dels altres hospitals, així a nivell general, que només són dades,
es poguessin fer totes en una dia, i així estalviaríem molèsties a
la consellera. És una petició que faig a la Mesa. Si vol, ja puc
formular la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, com que és una alAlusió directa a la Mesa, vull dir que la
Mesa va considerar que quatre preguntes corresponen, en temps,
si s’esgota tot el temps permès, a dues hores, i pensàvem que
era suficient. Com que no hi havia cap proposició no de llei en
condicions de ser inclosa, perquè no s’havia publicat, vam
considerar que, atenent que no sabíem molt bé quin era el
contingut de l’estratègia política de presentar per part de la
proposant aquestes preguntes, vam considerar que dues hores és
el que marca el Reglament com a fita màxima. Açò és tot. Per
tant, ha formulat la pregunta? No? Endavant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Bé, la primera pregunta és a veure quants d’ingressos hi ha
hagut a Son Dureta des de l’1 de gener del 2005 fins a 30 de
setembre del 2005.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Jo també, si m’ho permet el
president, faria, no una prèvia, però dins la meva contestació li

diria que, primer, no és cap molèstia venir al Parlament, estic
encantada de venir-hi quan vostès m’ho demanen per informar-
los sobre les actuacions que es duen a terme des de la
conselleria i, segon, que no compartesc el criteri de la diputada
que aquesta és la via més ràpida de contestar. Jo li puc dir,
perquè ho he demanat, les preguntes escrites, les solAlicituds de
documentació que tenc formulades per part dels grups polítics,
i arriben a més de 1.400 preguntes i més del 80% està contestat
a dia 21 d’octubre, per tant en aquests moments s’ha contestat
més d’aquest percentatge. No és que aquesta consellera no
contesti les preguntes, com em sembla a mi haver entès de la
intervenció de la diputada, sinó tot el contrari, no vull recordar
el que passava la passada legislatura, que ni tan sols se’m
contestaven, tenien un percentatge absolutament zero. Però, en
qualsevol cas, com li deia, estic encantada de venir.

I, si vol saber quants d’ingressos hi ha hagut a Son Dureta
des d’1 de gener fins a 30 de setembre del 2005, han estat
23.111.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per contestar, té la paraula
la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Bé, per ventura sí que vós sou una de les conselleres que
més contestau, però aquest estiu varen sortir al butlletí
preguntes, no només meves, sinó d’altres grups, formulades dins
el 2004, per tant, era una manera de fer via. Molt agraïda per les
dades, de totes maneres, sí que és cert que per donar xifres tal
vegada no importaria, però si la Mesa un altre dia les vol
aglutinar o hi ha altres temes, ja està.

Si vol, ja li puc formular la següent.

EL SR. PRESIDENT:

La consellera té dret a contrarèplica, per tant, si en vol fer
ús.

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

Gràcies, Sr. President. Simplement per reiterar que
precisament per la transparència que té aquesta Conselleria de
Salut i precisament perquè contest les preguntes, les solAlicituds
de documentació, compareixences, interpelAlacions, mocions,
orals en ple, orals en comissió i totes aquelles iniciatives
parlamentàries que em formulen els grups parlamentaris, hi ha
un volum molt important d’iniciatives i que si a algun moment
s’ha retardat una resposta, ha estat perquè el volum d’iniciatives
no permet més rapidesa, però, en qualsevol cas, sempre s’ha
contestat tot el que demanaven els grups, és més fins i tot s’ha
remès informació no demanada pel Parlament per tal de complir
l’objectiu de transparència que sempre els he dit que tendria la
Conselleria de Salut.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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2) Pregunta RGE núm. 6958/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Son Dureta (I).

Per formular la pregunta següent, la 6957, relativa a Son
Dureta, té la paraula la Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta és la mateixa que
l’anterior, quants d’ingressos hi ha hagut, però des de l’1 de
gener del 2004 fins a 30 de setembre del 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta l’Hble. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Exactament 23.854.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, vol fer ús del torn de rèplica? No.

3) Pregunta RGE núm. 6959/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Son Dureta (III).

Passam a la pregunta següent, la 6958/05, relativa a Son
Dureta, té la paraula la Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara el que voldríem saber és
quantes intervencions quirúrgiques hi ha hagut a Son Dureta,
també, a la mateixa etapa, de l’1 de gener del 2005 al 30 de
setembre del 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, li contesta la consellera per un temps de deu
minuts.

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

Gràcies, Sr. President. S’han realitzat exactament 15.574
intervencions per personal de l’Hospital de Son Dureta. Aquí,
sí que vull afegir que això suposa un esforç important per part
del personal de l’hospital i, entre d’altres, aquest és un motiu pel
qual la conselleria compleix els objectius de llista d’espera, fins
i tot li he de recordar que el darrer tancament i les darreres
dades que tenim d el’Hospital de Son Dureta, han permès tenir
una demora màxima de 5 mesos en intervencions quirúrgiques
per als pacients que corresponen a aquest hospital. I això, com
a consellera, és una satisfacció, sobretot perquè suposa una
millora de cara als usuaris i també vull agrair públicament
l’esforç dels professionals que han pogut donar aquests grans
resultats i haver garantit aquest temps màxim d’espera.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta, en torn de rèplica, la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

En tot cas, agrair les dades i sobretot, també, agrair l’esforç
del personal de Son Dureta perquè realment és el personal
sanitari que més esforços fa amb l’hospital així com el té. Res
més.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de contrarèplica? No? Em diu la lletrada que hi ha
hagut un petit error en l’ordre de les preguntes, en tot cas, els
serveis tècnics s’encarregaran de corregir l’ordre correcte dels
números de registre.

4) Pregunta RGE núm. 6960/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Son Dureta (IV).

Passam, per tant, a la 6959, relativa a Son Dureta. I té la
paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. La 6959 era la del 2005 que acab de
demanar les dades, o no? La del 2004 és la que encara no he
formulat, i és la 6960. No era així? Perdó. En tot cas, m’ha
contestat la del 2005, per tant ara li demanaria les mateixes
dades del 2004.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Exactament, s’han realitzat per
personal de l’Hospital de Son Dureta en el mateix període del
2004, 15.381 intervencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de rèplica? Té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. La diferència que hi ha són
peonades, obertura dels quiròfans els horabaixes o continua dins
el mateix horari que es feia abans?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Si em formula la pregunta en temps
i forma, li podré contestar, perquè lògicament, en aquest
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moment, no dispòs d’aquesta informació. Sí li puc especificar
en aquest moment que d’aquestes 15.381 intervencions, 883 han
estat realitzades per personal de Son Dureta a altres centres i pot
comprendre qualsevol dels dos horaris, però si em formula la
pregunta li ho podré especificar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la darrera pregunta. Aquesta era la
darrera? Ja m’he fet un embull. 

Si?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, que em permet una cosa?

EL SR. PRESIDENT:

Qüestió d’ordre? Sí.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Havíem demanat intervencions quirúrgiques a Son Dureta,
no realitzades per personal de Son Dureta. La darrera
intervenció de la consellera que dit sí que li puc que 883
operacions són fetes a altres centres, i la diputada demanava
intervencions a Son Dureta, no realitzades per personal de Son
Dureta.

EL SR. PRESIDENT:

El que ha fet vostè no és una qüestió d’ordre, jo entenc que
l’ordre del dia està exhaurit, és a dir, si la consellera no vol
contestar, no té per què fer-ho.

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

Sí, Sr. President. El meu compromís va ser de transparència
i així ho faré, perquè la Sra. Diputada tengui les coses clares. A
veure, hi ha personal, metges de l’Hospital de Son Dureta que,
per exemple, operen als quiròfans de l’Hospital General,
pacients que són de l’àrea de Son Dureta, per tant nosaltres
entenem que són intervencions de l’Hospital de Son Dureta, el
que passa és que s’usa un espai diferent, però el personal i els
pacients són de l’Hospital de Son Dureta. Però, per més fer, en
aquest moment li puc dir que el total d’intervencions el
setembre del 2004, en el període que vostè m’ha demanat són
14.498, diguem, al mateix Hospital de Son Dureta, lògicament,
Sra. Diputada, això comprèn programades, urgents i
ambulatòries, també programades i urgents, i 883 intervencions
fetes a altres centres, però per personal de Son Dureta i malalts
o usuaris de l’Hospital de Son Dureta.

I si vol la informació respecte del 2005, és total de
intervencions a l’hospital, 14.091; i pel personal a usuaris de
l’hospital i fora del centre, 1.483. 

Tot això depèn, per a la seva informació també, del grau de
complexitat de les intervencions que es fan. Si vostè s’hi fixa,
la primera xifra baixa, però, en qualsevol cas, sí que s’ha pujat,
no li puc dir la dada perquè no la tenc aquí, sí que s’ha apujat la

complexitat. Això vol dir que a més complexitat, més temps
dura una intervenció i, per tant, més temps estan ocupats els
quiròfans, el que s’ha de tenir en compte és el rendiment del
quiròfan que ha pujat, en qualsevol cas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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