
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 1833-2002 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 27

Presidència
de l'Honorable Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell

Sessió celebrada dia 18 de març del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PREGUNTES:

1) RGE núm. 2552/09, de l'Hble. Diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la flota d'ambulàncies
a Menorca. 386

2) RGE núm. 3192/09, de l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat
d'especialistes a Menorca. 388

3) RGE núm. 3400/09, de l'Hble. Diputada Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació del
finançament bucodental als majors de 65 anys. 390

4) RGE núm. 3401/09, de l'Hble. Diputada Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restabliment del
finançament de les pròtesis dentals als majors de 65 anys. 390

5) RGE núm. 3402/09, de l'Hble. Diputada Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves prestacions
per introduir en el sistema de salut. 391

6) RGE núm. 3403/09, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques. 393



386 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 27 / 18 de març del 2009 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, començam la sessió d’avui. En primer lloc,
demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Sra. Presidenta, Aina Crespí substitueix Antoni Garcias.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a Xisco Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs passem a l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 2552, 3400, 3401, 3402
i 3403/09 del Grup Parlamentari Popular.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum el Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat del Sr. Josep Pomar, director
general del Servei Balear de Salut; del Sr. Enric Rius, cap de
Gabinet, i del Sr. Antoni Cañellas que actua com a assessor.

1) Pregunta RGE núm. 2552/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la flota d'ambulàncies a Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 2552/09, relativa a flota
d’ambulàncies a Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Antònia
Gener per un temps de deu minuts. 

Quan vulgui, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot donar la benvinguda
al conseller i als seus alts càrrecs que avui han vingut a aquesta
comissió per respondre les nostres preguntes. La pregunta és
molt senzilla, Sr. Conseller, vostè creu que la flota
d’ambulàncies disponible a Menorca és l’adequada per a la
prestació d’un servei amb garanties?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Gener. Idò sí, el
conseller creu que el nombre actual d’ambulàncies que està
disponible a Menorca en aquest moment es pot considerar un
número suficient per prestar un servei amb garanties.
Actualment a Menorca hi ha dues ambulàncies medicalitzades,
de les anomenades de suport vital avançat, una a Ciutadella i
una altra a Maó. Aquestes dues ambulàncies mobilitzen 12
metges, 6 per cada base, i 12 infermeres, 6 també, a més dels
tècnics. Hi ha tres unitats de suport vital avançat, una a Maó,
una altra a Alaior i una altra a Ciutadella. I la correspondència
entre els recursos i la població adient en aquests moments
nosaltres pensam que és suficient per prestar un servei amb
garanties.

Evidentment això ho deim en base a una activitat que tenim
enregistrada i evidentment no vol dir que en algun moment
determinat hi pugui haver una incidència de fets puntual que
dificulti un poc l’atenció. Però bàsicament, per a l’activitat que
nosaltres tenim enregistrada la resposta és que crec que en
aquests moments el nombre d’ambulàncies que hi ha a Menorca
és suficient per prestar un servei amb garanties.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sra. Gener té la paraula en torn de rèplica
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, quan demanam un
servei amb garanties no només ens referim al nombre
d’ambulàncies, sinó que en diferents aspectes com és per
exemple el que faria referència al transport urgent, la cobertura
de les diferents zones en què està dividida Menorca. També
quant al transport programat no tan sols en el nombre
d’ambulàncies, sinó també si hi ha coordinació o no hi ha
coordinació. També ens interessa saber perquè hi hagi un servei
amb garanties quins recursos humans s’hi dediquen i quines
millores tècniques té aquesta flota d’ambulàncies.

En el plec de condicions que la conselleria va treure per
prestar el servei en els pròxims quatre anys i que està en aquests
moments en licitació, veim que s’han fet unes millores
tècniques, amb les condicions tècniques, però no així amb el
nombre d’ambulàncies previstes per prestar el servei durant
aquests anys. Mentre que a altres illes, la conselleria sí que
preveu un increment de la flota d’ambulàncies, a Menorca veim
que no. Aquest nombre es manté estable des del 98 i continuarà
així fins l’any 2013, encara que tenim un increment important
de població en els darrers anys.

A la zona centre fins ara hi havia un vehicle de suport vital
avançat, amb dos tècnics, i sembla ser que ara amb aquest nou
plec de condicions, només hi haurà un suport vital bàsic. No es
preveu tampoc la renovació de la flota i tampoc no s’han
escoltat les peticions del sector, ja que es demanava per a
trasllats urgents un vehicle més de suport vital avançat i un
vehicle més per a trasllats programats. Així mateix també se
demanava reforç a la zona de Ferreries i Ciutadella, que té la
concentració més gran de turistes a l’època d’estiu, i açò no
només ho diu el Partit Popular, sinó que també la delegació
sindical de Comissions Obreres de la UTE Transport Sanitari
Menorca, que és la que actualment presta aquest servei, ho ha
denunciat públicament en els mitjans de comunicació i, de fet,
ha elaborat un informe amb totes les mancances i totes les
peticions que ha fet arribar al consell insular i a tots els grups
polítics, perquè a la vegada des del consell insular arribés al
Govern balear. No sé si li ha arribat o no, no sé si li han fet cas
o no, però sembla ser que no.
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Per altra banda també el passat dia 3 de març en el Diari de
Menorca, surt que el director de l’ib-salut de Menorca, el Dr.
Gómez Arbona, en declaracions al mateix diari, “reconoce la
existencia de una importante descoordinación en el servicio
programado de ambulancias”. I açò provoca, també en paraules
seves, llargues esperes i queixes dels usuaris. Així mateix també
cit una frase textual que diu el mateix Dr. Gómez Arbona que
la situació del transport sanitari a l’illa “no es la ideal”.

Per tant, nosaltres entenem que no tenim una situació tan
bona ni tan idílAlica com ens ha dit, i la prova és que no només
hi ha queixes dels usuaris, també n’hi ha dels prestadors del
serveis i també així sembla que ho manifesta el mateix director
de l’ib-salut de Menorca que amb aquestes declaracions a aquest
mitjà de comunicació també ho posa de manifest. Nosaltres
pensam que si els treballadors són els que realitzen el servei i
són els que coneixen els dificultats que tenen de primera mà, els
haurem de fer cas.

Per altra banda, també ha sortit en altres mitjans de
comunicació, que la mitjana d’ambulàncies és superior a la que
hi ha a Eivissa i a Mallorca, però açò no ens indica res, perquè
açò vol dir en tot cas que en aquestes illes és el servei encara és
més deficitari i menys adequat que el que tenim a Menorca, i
allà en tot cas hi ha millors carreteres i més ben comunicades.
Per tant, no podem comparar les condicions que tenim unes illes
i unes altres.

En definitiva, Sr. Conseller, el que li demanam és que es
posi les piles. Ja hi ha massa coses que no funcionen bé a l’ib-
salut a Menorca, ens falta encara el quart oncòleg, no tenim
encara la cambra hiperbàrica, no tenim encara en marxa el
servei de teleictus, ens falten molts d’especialistes i a tot açò, a
aquesta llarga llista, ara hem d’afegir el servei de transport
sanitari terrestre que deixa bastant a desitjar i pròximament
analitzarem el transport sanitari aeri, que també veim que tindrà
canvis.

Sr. Conseller, no basta venir a Menorca per fer-se una foto
de tant en tant, jo li demanaria, des del Grup Parlamentari
Popular li demanam que estigui molt més pendent de totes les
coses que no funcionen a Menorca i que posi les solucions
necessàries perquè és la seva obligació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Sr. Conseller en torn de contrarèplica
té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Gener. Jo no vaig a
Menorca a fer-me fotos i vostè ho sap ben bé. En lloc d’estar
contenta de què l’Hospital de Menorca inaugura un hospital de
dia de salut mental, per atendre persones amb trastorns mentals
greus i persones amb trastorn de conducte alimentària que
haurien d’estar a Mallorca entre tres i sis mesos, habilitam un
hospital de dia perquè puguin ser atesos a Menorca, i vostè em
diu que jo vaig a Menorca a fer-ne una foto. Perdoni! És el que
vostè acaba de dir, en lloc de dir que està contenta perquè

inauguram un nou servei, que serveix per contractar un
psiquiatre més, un psicòleg més i una terapeuta ocupacional.
Punt. Si fossin dos anys de retard, ho haurien inaugurat vostès,
i no és així. 

L’important és que jo hi vaig per fer feina, entre altres coses,
per inaugurar un nou servei i la contractació de tres nous
professionals. Vostè considera que això és per anar a fer-me una
foto? No entraré en més consideracions.

Miri, la Conselleria de Salut té l’obligació i és competent per
garantir entre altres coses uns serveis, els millors possibles. Jo
ja li he dit que a l’illa de Menorca hi ha dues unitats de suport
avançat, no n’hi ha tres, n’hi ha dues, no tres, dues; tres unitats
de suport vital bàsic, una a Maó, una a Ciutadella i una a Alaior.
I després hi ha vuit ambulàncies de transport programat. Vostè
s’oblida de dir que si ara n’hi ha sis que són per a transport
colAlectiu i dues per a transport individual, ara totes passen a ser
de transport colAlectiu, la qual cosa facilita millor l’organització,
no hi havia vehicle de recanvi, ara n’hi haurà. Tot això són
millores.

Però després a l’hora de pensar quants de recursos hi hem de
posar, haurem de parlar de quina activitat hi ha. Jo li puc dir que
per exemple l’efectivitat mitjana de les ambulàncies de suport
vital avançat és de 2,4 serveis/dia, i les no medicalitzades 8,4 de
transport urgent i 1,3 de transport secundari. No podem fer
càlculs en funció de targetes sanitàries, això no es fa enlloc,
enlloc. Vostè em diu que a Mallorca tenim més recursos, faci
una regla de tres i veurà com m’està dient una cosa que no és
correcta, els recursos no es posen només en funció del nombre
(...). 

Nosaltres tenim dades del temps que tarda una ambulància,
per exemple en arribar a fer un suport, i la mitjana no és dolenta.
Hi pot haver algun servei puntual que no es compleixen? Això
passarà sempre, però les dades a nivell de mitjana no són
dolentes. És a dir, crec que hem millorat el concurs que ara
treurem. En qualsevol cas, estigui tranquilAla que en el nou
concurs es renovarà la flota d’ambulàncies i el que estam fent
és millorar el servei. Ara per ara les dades d’ús d’aquest servei
són dades d’ús correctes que no necessàriament impliquen haver
d’augmentar els recursos. Això és el que nosaltres feim a nivell
de planificació. Tenim, com ja li he dit, un volum
d’equipaments que en aquests moments per l’activitat que tenen,
consideram que és suficient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller.
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2) Pregunta RGE núm. 3192/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a necessitat d'especialistes a Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 3192/09, relativa a
necessitat d’especialistes a Menorca, té la paraula l’Hble. Sr.
Josep Gornés per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Conseller, li
formulem aquesta pregunta que intenta esbrinar quines són les
mesures que la Conselleria de Salut pensa articular respecte de
la necessitat d’especialistes, l’atàvica necessitat d’especialistes
a l’illa de Menorca. És aquesta una pregunta recurrent de
qualque manera, perquè freqüentment els mitjans de
comunicació recullen aquesta manca de cobertura en la seva
totalitat d’especialistes dins el sistema de salut a la nostra illa.
Ara mateix que tinguem constància, però probablement vostè ho
podrà actualitzar, les dades que tenim és que a l’Hospital Mateu
Orfila hi manca un cardiòleg per cobrir, un pediatre, un
pneumòleg, un altre a raigs i també hi ha hagut constants
problemes a la UCI. Açò sense entrar en temes de metges de
família repartits pels diferents centres de salut i unitats
sanitàries, allà on constantment hi ha manca de personal.

En aquest sentit, Sr. Conseller, voldríem saber si ens pot
actualitzar aquestes dades i quines són les mesures que la
conselleria emprèn per tal de minvar aquest problema, tot i que
som perfectament conscients de les dificultats que suposa
articular mesures definitives en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Contesta l’Hble. Sr. Conseller per un
temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sr. Gornés. Miri, nosaltres sabem, com vostè molt
bé ha dit, dels problemes que en aquest moment hi ha de
recursos humans que evidentment a una illa més petita de
vegades tenim determinats problemes ara i sempre per cobrir les
places d’especialistes. Nosaltres treballam, vostè ho sap, en una
línia d’intentar adequar el màxim possible les plantilles, per
exemple d’hospitals, en relació amb la cobertura d’aquestes
places.

Nosaltres, com vostè sap, hem introduït una sèrie de mesures
i el que intentam és per, una banda, ho feim mitjançant mesures
transversals sense diferenciar una illa respecte d’una altra.
Primer intentar no fer una política de traspàs de professionals
entre centres, això de vegades és una cosa que passa a Mallorca,
sinó que bàsicament estam treballant en tres tipus de mesures
que jo ja he comentat en altres ocasions. Una és una recerca
activa per contractar metges que en aquests moments són fora
de les Illes Balears. Després són les mesures que van dins la
convocatòria d’oferta pública d’ocupació, que és una manera de
donar estabilitat laboral i, per tant, de fidelitzar professionals; i
després -recordi-se’n- que fruit de la vaga de metges, es varen

establir una sèrie de decisions que intenten fidelitzar els
professionals en altres temes, temes de formació i en temes
econòmics. 

Evidentment nosaltres sabem que hi ha petits desfasaments
en determinats serveis en places pendents a cobrir, però també
vostè s’ha oblidat una altra part, i és que també hi ha serveis que
tenen més personal que els que en teoria té la seva plantilla. És
a dir, tenim problemes en determinades especialitats, intentam,
en la mesura del possible, adequar aquestes plantilles i aquesta
és la línia en què nosaltres treballam, tant a nivell d’hospital
com a nivell d’atenció primària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sr. Gornés, té la paraula en torn de
rèplica per un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. Conseller. Ens hagués agradat que almanco les
dades que nosaltres hem formulat oralment haguessin pogut ser
satisfetes a data d’avui, en qualsevol cas li formularem la
corresponent pregunta per tal de poder tenir el més actualitzat
possible aquest cens de mancances de places per cobrir a les
diferents especialitats a l’illa de Menorca.

Nosaltres, Sr. Conseller, també ho sap perquè li hem dit en
altres ocasions, pensam que des de la conselleria s’han
d’impulsar una sèrie d’iniciatives a les quals vostè per exemple
no ha fet referència, a excepció d’una, la d’articular mesures a
través de l’oferta pública d’ocupació és una de les mesures que
nosaltres sempre hem defensat, de fet des de l’anterior govern
es va impulsar; però entenem que no només açò, sinó que de
qualque manera s’ha de treballar, també li ho vàrem dir, en el
desenvolupament de la carrera professional que entenem
nosaltres que està paralitzat aquest procés des de fa mesos, com
pugui ser l’estatutarització de les diferents fundacions perquè
entenem que fa dos anys que aquesta iniciativa està paralitzada.

Per cert, m’oblidava que la plaça del quart oncòleg de
Menorca tampoc no està coberta. Com dic, tot açò no fa més
que afegir a la nostra preocupació algunes iniciatives que la
conselleria, aquest govern, impulsa.

Ens preocupa especialment, Sr. Conseller, que el famós
decret de català pugui ser un impediment seriós a l’hora que els
professionals que vostè diu que la conselleria cerca fora de les
nostres illes, idò pugui suposar un impediment real, perquè és
clar açò vol dir que el mercat es restringeix moltíssim en unes
determinades comunitats autònomes quan nosaltres entenem
que aquest requisit no hauria de ser tal i que en qüestions de
salut, entenem que aquestes qüestions lingüístiques haurien de
quedar no en un segon pla, sinó en un tercer o en un quart
perquè el que ens importa és que el sistema d’atenció sanitària
sigui efectiu, estigui atès pels millors professionals. Per tant, no
ens importa tant el que ens puguin atendre en català, que sí, que
es pot valorar com a mèrit, però el que els interessa
especialment, Sr. Conseller, és que les nostres demandes
d’atenció mèdica siguin ateses per professionals competents i
ben qualificats.
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Per tant, Sr. Conseller, quedo en part mitjanament decebut
per la seva resposta. Vull que sàpiga que continuarem
demanant, continuarem insistint perquè des de la conselleria es
facin i es donin totes les passes per tal que aquest problema,
com dic atàvic, sigui el menys greu possible per als ciutadans de
Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, miri, crec que
l’escenari que tenim a Menorca és un escenari de millora, la
qual cosa no vol dir que no hi hagi mancances, però l’escenari
és de millora. Vostès que parlen sempre d’hospitals, per
exemple no parlen de metges de família, que són metges
necessaris, de metges de família no en parlen. No en parlen. En
aquests moments hem aconseguit baixar la ràtio de TSI en un
12% a l’illa de Menorca perquè hem posat més metges de
família. Vostè sap que hem obert un centre nou, que hem
ampliat amb dues places aquest centre, amb això hem millorat
en aquest aspecte. Això, personalment em preocupa perquè
sempre s’obliden dels metges de família, com si no existissin.

Li he dit que hi ha, per una banda, les plantilles que fa un
hospital que hi ha algun servei, alguna plaça per cobrir, vostè ha
anomenat el cas d’oncologia, és veritat, però bé falta el quart,
vol dir que n’hi ha tres, eh?, un per a cada 30.000 habitants. Si
ho volen comparar amb Mallorca, poden comparar-ho
tranquilAlament, eh? Vull dir, això no és una mala ràtio si volen
jugar a ràtios. No és dolenta, però bé, que falta el quart?, però
n’hi ha tres. No diré el que va passar en anys anteriors perquè ja
ho saben, per tant no ho diré, però vull dir que si en falta un, és
que n’hi ha tres.

Per altra banda, li he dit que hi ha serveis que segons la seva
plantilla hi hauria d’haver un número determinat de facultatius
i en aquests moments algun servei que en té més dels que li
tocaria. Bé, hi són perquè són necessaris, però segons la
plantilla real no hi haurien de ser. Aquesta és una part que
vostès no comenten i crec que és important. És veritat que hi ha
especialitats que nosaltres feim una recerca massa activa, però
que evidentment intentam millorar i solucionar els temes a
través del gerent i a través del servei central. 

Vostè, després ha agafat una deriva que crec que no té res a
veure, però bé, tot es fica dins la mateixa senalla. Tenc la
percepció que el català, primer tenc una percepció subjectiva
evidentment -i perdoni’m si m’equivoc-, però del que ha dit he
de deduir que no ha llegit l’esborrany de decret perquè no
s’impedeix venir a ningú per aquest tema, primer que encara
està al Consell Consultiu, però és que l’esborrany de decret no
diu això. Miri, ara mateix acaben de venir dos intensivistes nous
i, sap d’on vénen?, d’Andalusia. 

(S'escolten veus de fons)

Bé, serà pel tema del català? No ho puc acceptar a això, eh?
Aquí ha estat terra d’acollida, aquí vénen 350 residents cada
any, la gran majoria no són catalanoparlants i no té res a veure.
És un tema colAlateral que no ve al cas, però que evidentment ja
en parlarem. Ja en parlarem, que algú pensi el contrari, ja
veurem, el decret encara no ha sortit, però evidentment és un
tema que pensam que no té a veure, perquè el decret planteja
suficients excepcions perquè qui vulgui venir a fer feina pugui
venir a fer feina, pugui fer feina i no sigui aquest el motiu pel
qual desitgi anar-se’n a fer feina a una altra banda. El nostre
esforç és que, a aquests residents, fidelitzar-los amb feina, no
posar-los problemes. 

Ha comentat també el tema de la carrera, idò s’ha augmentat
un 25% el concepte de carrera des del mes de gener i li puc
assegurar que per un metge d’escala 4 és una quantitat
apreciable de doblers. Per una altra banda, als acords sindicals
hi havia un punt cinquè que era fidelització d’Eivissa i de
Menorca amb uns conceptes retributius, que no s’havien fet i
això és nou. És una altra manera, no és la més important en pot
estar ben segur, un metge que dugui deu anys fent feina a
Menorca o a qualsevol banda no es mourà per 3.000 o 5.000
euros. Els metges funcionen per altres temes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller.

Ara toca la Pregunta RGE núm. 3400/09, relativa a
l’eliminació del finançament bucodental als majors de 65 anys,
de la Sra. Castro, però com que la pregunta 3401 va d’un tema
molt semblant, és relativa a restabliment del finançament de les
pròtesis dentals als majors dels 65 anys, li pregunto, Sra. Castro,
si li faria res fer una agrupació de les dues preguntes. 

(S'escolta una veu de fons)

Sr. Conseller, hi està d’acord? Està d’acord amb
l’agrupament de dues preguntes sobre finançament bucodental?

Idò, així ho farem.
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3) Pregunta RGE núm. 3400/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació del finançament bucodental
als majors de 65 anys.

4) Pregunta RGE núm. 3401/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restabliment del finançament de les
pròtesis dentals als majors de 65 anys.

Llavors, la Sra. Castro pot començar quan vulgui amb la
pregunta 3400, relativa a eliminació del finançament bucodental
als majors de 65 anys i la pregunta 3401/09, relativa a
restabliment del finançament de les pròtesis dentals als majors
de 65 anys. Té la paraula, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volia donar les gràcies al Sr.
Conseller i al seu equip per venir a contestar les nostres
preguntes. Hem agrupat les dues preguntes per en realitat
poder... n’hi ha una que ja està contestada perquè a la darrera
Comissió no Permanent de Salut es va aprovar una proposició
no de llei del nostre grup per unanimitat per restablir les ajudes
per a la salut bucodental de les persones majors de 65 anys, però
bé, ens agradaria sentir al Sr. Conseller contestar la pregunta de
per què s’han retirat aquestes ajudes només començar la
legislatura. Crec que ja podríem considerar que és una pregunta
històrica perquè ha donat moltes voltes, es va preguntar per
escrit a Presidència, es va preguntar per escrit a la Conselleria
de Salut i la única que es va dignar a contestar i va venir a
aquesta comissió va ser la Sra. Santiago que ens va explicar les
prioritats i els arguments de per què s’havia retirat aquesta ajuda
per a la salut bucodental de les persones grans. Ens agradaria
saber però, com els dic, els arguments del Sr. Conseller.

Aquest finançament de l’atenció bucodental de les persones
majors de 65 anys a l’anterior legislatura es feia amb una línia
de subvencions que cobria fins a un 80% del cost de les pròtesis
dentals. Pensam que era una ajuda que era molt necessària
perquè s’ajudava les persones grans amb problemes que, per
desgràcia era un tema que no tenien prou accions preventives,
hi ha moltes persones que tenen problemes i això els produeix
greus problemes de salut general.

D’aquesta prestació, l’any 2007 se’n varen beneficiar 900
persones i vam tenir la sorpresa que l’any passat ja no es va
convocar aquesta ajuda i es van eliminar les ajudes per a salut
bucodental de les persones grans.

Ens agradaria saber per què es varen eliminar, si el Sr.
Conseller pensa que no eren necessàries i si es restabliran
seguint el mandat de la Comissió no Permanent de Salut que
com li dic ho va aprovar per unanimitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

He tengut coneixement de... en primer lloc, segons m’han
dit, l’única pregunta que es va dirigir a aquest conseller era una
pregunta del novembre del 2007 en relació amb aquest tema que
va ser contestada degudament. No tenc constància que s’hagi
dirigit a aquest conseller cap altra pregunta en relació amb
aquest tema i està contestada correctament. Ara m’han citat aquí
i el conseller ve. L’únic que puc repetir són els arguments que
l’altra dia li va manifestar la Sra. Santiago i és que això que es
va fer, que era una resolució dos mesos abans d’unes eleccions
autonòmiques, va suposar una línia de subvencions que va
generar entre altres coses problemes administratius importants
i que la Conselleria d’Afers Socials, a causa que era una
prestació poc coneguda i que en aquests moments afectava a
poca gent, va decidir que en aquests moments aquesta línia se
suspengués. Crec que això és el que els va manifestar la
consellera Santiago.

Evidentment també sabem que a posteriori es va discutir en
aquesta comissió de Salut una proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular que va ser aprovada en aquesta comissió
i que insta el Govern a recuperar aquests ajuts per a l’atenció
bucodental a les persones majors de 65 anys. Evidentment,
sabem aquesta situació i evidentment dins la nostra acció de
govern la tendrem en compte. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, sí, li vam fer
una pregunta sobre aquest tema i la seva resposta va ser que
vostè no en tenia constància, d’aquestes ajudes. Com a mínim
el que queda en evidència és una falta de coordinació. Crec que
si funcionés la Comissió sociosanitària potser s’hagués adonat
que existien aquestes ajudes, que eren necessàries, que 900
persones se n’havien beneficiat durant l’any 2007 i que moltes
més ho haguessin demanat durant el següent any.

Com li dic, la Sra. Santiago ens va donar totes aquestes
explicacions. Ens va explicar les prioritats de la seva
conselleria, que entenem perfectament, i també va reconèixer
que aquest era un tema sanitari. Crec realment que és a la
Conselleria de Salut a qui correspon prendre la iniciativa per a
aquestes ajudes i liderar el tema. 

Com li dic, l’únic que volíem era saber la seva opinió.
Realment ha quedat ben en evidència la falta de coordinació
entre les conselleries perquè... ens congratulem que això seguirà
endavant i moltes persones es podran tornar beneficiar
d’aquestes ajudes que vostès van retirar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí tenc, que és el que vaig
demanar, a veure... tenc una pregunta de la Sra. Castillo relativa
al Pla d’ajudes bucodentals, demanava: quantes persones s’han
acollit a aquest pla?, dirigida a la Conselleria de Salut. Quantes
persones s’han acollit a aquesta subvenció d’atenció bucodental,
majors de 65 anys? I la conselleria va contestar que la
conselleria no donava cap tipus d’ajudes per aquesta prestació
perquè no n’ha donat mai, perquè... No, perdoni, estan
demanant a la Conselleria de Salut. La Conselleria de Salut mai
no ha tingut una línia i no l’ha tinguda ni abans ni ara. Però si
vol, vostès treuen un decret, una resolució, perdoni, dia 20 de
març del 2007 amb un període obert fins al setembre del 2007.
És a dir, si vol fer números, idò podríem dir que la meitat les
varen donar vostès i la meitat les hem donat nosaltres.

Perdoni, vostè diu que hem canviat de criteri, ara resulta que
és important que això ho doni Salut. Jo li deman, si és important
que això ho doni Salut, per què treu una resolució la consellera
de Presidència i Esports l’any 2007 on està sustentat, per
començar, en base a una disposició addicional de la Llei de
l’autonomia personal? Això està en fons de la Conselleria de
Presidència, ho gestiona la Direcció General d’Afers Socials,
etc. O sigui, quan vostès varen posar aquesta línia puntual
d’ajuts que tenia 2.400.000 euros i només es va arribar a
utilitzar una xifra menor a 300.000 euros tot es va fer des
d’Afers Socials, no es va fer com si fos una prestació sanitària.
Vull dir, ara vostè sustenta que el criteri ha de ser des de Salut,
és un tema que el podríem discutir, com a mínim, però abans no
era aquest el seu criteri. Això va ser una resolució puntual en
període pre-electoral per donar aquesta línia d’ajudes que,
curiosament, la vàrem haver de distribuir nosaltres a posteriori.

Evidentment és un tema sobre el qual el Parlament s’ha
pronunciat i la resolució diu que el Govern ha de pensar a
recuperar aquesta línia d’ajuts. L’únic que li vull dir és que
nosaltres haurem de prendre una decisió en aquest sentit, tenim
tota la legislatura, però simplement vull puntualitzar que si ara
és tan important que es faci des de l’àmbit de Salut, sembla que
el criteri a l’anterior legislatura, com a mínim abans del període
electoral, era que tot era d’Afers Socials perquè a la resolució -li
ho puc assegurar- ni surt Salut, o sigui que l’afirmació “amb la
colAlaboració de la Conselleria de Salut”, personalment, com a
mínim a la resolució no hi figura perquè, ni a l’hora de valorar,
Salut no hi figura. Són criteris. Crec que l’important és la
resolució de la proposició no de llei de la setmana passada -
crec- i que el Govern evidentment està obligat a donar una
solució en aquest sentit. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó. Gràcies, conseller.

5) Pregunta RGE núm. 3402/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves prestacions per introduir en el
sistema de salut.

Per formular la pregunta RGE núm. 3402/09, relativa a
noves prestacions per introduir en el sistema de salut, té la
paraula la Sra. Castro. Quan vulgui, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. A mi em sap greu perquè el Sr.
Conseller sempre em fa preguntes quan ja no li puc contestar, es
veu que no l’interessa la meva contestació, però bé, el que li
diria és, si em permet la Sra. Presidenta, que totes les
negociacions, que tot el lideratge d’aquesta proposta va sortir de
la Conselleria de Salut i encara no m’ha aclarit si ara ho farà
Salut o no ho farà Salut. Qui va negociar amb els colAlegis
professionals? Qui va negociar amb el sector? A vostè no li
importa? Bé, idò esper que les noves ajudes no es facin
d’esquena al sector d’odontòlegs i protèsics. Gràcies, Sra.
Presidenta.

La següent pregunta és sobre noves prestacions sanitàries, la
cartera de serveis i les noves prestacions vénen regulades pel
marc legal dins la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del sistema
nacional de salut, i el Reial Decret 1030/2006 que actualitza
l’ordenació de prestacions sanitàries del sistema nacional de
salut. Així mateix la Llei 5/2003, de salut, de les Illes Balears
estableix que l’ordenació de prestacions sanitàries és una de les
actuacions de planificació i ordenació del sistema sanitari de les
Illes Balears. 

Dins aquest marc, hem repassat el programa electoral del
Partit Socialista i veiem que fa moltes propostes per incloure
noves prestacions dins la cartera de serveis del sistema de salut
de la nostra comunitat autònoma, però realment no tenim
coneixement que s’hagin posat en marxa aquestes noves
prestacions. Sí hem de reconèixer que s’ha posat en marxa la
vacuna del papilAloma, encara que es va votar en contra per part
de tots els grups parlamentaris a principi de legislatura al plenari
una proposició no de llei del nostre grup perquè es posés en
marxa i després d’uns mesos s’hi va posar, ens alegrem molt
d’això i que al final es fes el que proposava el Partit Popular.
També hem inclòs la píndola del dia després, però ens agradaria
saber si realment tenen previst, en aquesta legislatura,
augmentar la cartera de serveis amb noves prestacions, com
vostès proposaven en el seu programa electoral, o si ja no en
faran més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, com
vostè molt bé diu hi ha un nivell de carteres de servei i de
prestacions que són les prestacions oficials del Sistema
Nacional de Salut que són fixats entre el ministeri i el conjunt
de comunitats autònomes a través del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut. Per tant, nosaltres caminam per
aquesta banda i ara a títol informatiu li puc dir, per exemple,
que dins la comissió de prestacions en aquests moments, per
exemple, hi ha un tema que està en procediment com és el tema
del tractament de la lipodistròfia facial per als malalts de VIH
que prenen antiretrovirals; hi ha nous tipus de pròtesis o, per
exemple, un cas que aquí hi ha gent de Menorca l’inclusió de la
L-Serina que és un fàrmac per a una malaltia d’aquestes rares
que pateix una nina de Menorca. Aquesta és una de les
qüestions de les quals nosaltres ens farem ressò a mesura que el
Sistema Nacional de Salut prengui decisions com la que vostè
ha dit de la VPH.

Per una altra banda vostè sap que nosaltres ara recentment
vàrem treure, el setembre de l’any passat, com s’havia d’ampliar
la cartera, o com es podria ampliar la cartera de serveis
complementària del sistema públic de salut de les Illes Balears,
com vostè ha dit tenim una sèrie d’accions dins el programa
electoral i vostè ha comentat alguna de les coses que ja hem
començat a fer i, evidentment, en tenim alguna més de les que
vostè no ha comentat, en tenim alguna més que està en estudi i
en propera implantació i en funció de la disponibilitat
pressupostària i de la priorització que hem de fer, anirem
adequant el que nosaltres volem fer des del principi de la
legislatura. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castro per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, a mi m’agradaria que
concretés una miqueta més perquè el que m’ha dit i res és res.
M’ha comentat una nova prestació que afecta una nina de
Menorca, la lipodistròfia facial dels malalts de la SIDA que no
són gaire escassos els que tenen aquest problema encara que és
un problema molt greu quan es pateix i realment és important
posar-hi tractament, conec perfectament el tema perquè la meva
feina es desenvolupa a un centre de palAliatius i he tengut molts
de malalts amb aquest problema, però no és una cosa que afecti
tots els malalts que estan en tractament amb retrovirals, ni molt
menys, i ens agradaria que concretés quines són aquestes noves
pròtesis, si seran les pròtesis auditives, les pròtesis dentals, si
són les ulleres per a les persones grans, si seran només en línies
d’ajudes, si facilitaran les pròtesis o com ho faran. 

També voldríem que ens aclarís si posaran en marxa la
fisioteràpia domiciliària, la podologia que va anunciar fins i tot
el president Antich en el seu discurs del debat de l’estat de
l’autonomia, també el tema de la rehabilitació cardíaca que
vostès duien en programa, duien també en programa impulsar
programes -valgui la redundància- d’ajuda a deshabituació
tabàquica malgrat que varen deixar caducar tota una partida de

medicaments antitabac que varen trobar que provenia de
l’anterior legislatura, i ens agradaria també si, com va anunciar
vostè quan va presentar el pressupost, facilitarà la Viagra per als
malalts diabètics i per a determinats malalts que la precisen i
ens agradaria que concretés una mica més quines noves
prestacions pensen posar en marxa aquesta legislatura perquè
realment si el balanç és aquest que ens diu doncs és bastant
pobre.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica té la paraula
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. Miri, ja hi ha
mesures que estan a l’abast dels professionals, la prescripció
gratuïta de la píndola de l’endemà ja fa uns mesos que està en
marxa, crec que és una mesura que nosaltres havíem promès,
que l’hem duita, que crec que té una finalitat molt clara i que
hem fet tota una sèrie de coses per ajudar els professionals a fer-
ho de la manera més correcta. Vostè també ho ha comentat, la
vacuna del VPH doncs es va posar i no es va posar per una
resolució o una petició del Partit Popular, ni molt manco, però
és una realitat a la nostra comunitat autònoma. Nosaltres ja hem
començat amb la fisioteràpia domiciliària, ja ho hem dit al
Parlament altres vegades, i també hem dit que nosaltres
treballam en un catàleg de prestacions ortoprotèsiques
consensuades i treballades amb les organitzacions pertinents que
està en tramitació administrativa. 

Nosaltres, ja li ho hem dit, no em dedicaré a repassar
exhaustivament tot el que diu el programa electoral, però hem
parlat de podologia per a diabètics i persones que tenen malaltia
vascular, hem parlat d’iniciar la rehabilitació cardíaca, és veritat
que volem treballar en el tema de la prescripció de fàrmacs per
a la disfunció erèctil de persones que tenguin determinada
patologia neurològica, vascular o metabòlica. El programa de
deshabituació tabàquica funciona, no hem eliminat res, funciona
i, evidentment, hi ha qüestions que l’altre dia vàrem anunciar
que començarem a fer també un pilotatge de cribatge del càncer
de còlon i recte. Nosaltres tenim uns compromisos, tenim uns
objectius i tenim una legislatura per fer-ho, i això és el que
nosaltres farem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. 
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6) Pregunta RGE núm. 3403/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera quirúrgiques.

Per formular la darrera pregunta que és la RGE núm.
3403/09, relativa a llistes d’espera quirúrgiques, té la paraula
l’Hble. Sra. Aina Maria Castillo. Quan vulgui, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots. Gràcies,
conseller, per venir i també les persones que l’acompanyen del
seu equip. Avui la pregunta la veritat és que s’hagués pogut
retirar perquè realment es va formular perquè no es coneixia,
vostè va fer una roda de premsa anunciant dades d’activitat
assistencial i de llista d’espera -supòs perquè no li quedava més
remei per temps- i va dir quines eren les dades de llista d’espera
quirúrgica, el que passa és que no concretar per hospitals i això
va motivar que des del Partit Popular demanàssim quina era
aquesta situació de llista d’espera quirúrgica per hospitals el dia
de la contestació de la pregunta. No estaria malament que ens
donàs la informació perquè ja som en el mes de març i tot que
sé que el mes de març és difícil tal vegada pel mes de febrer
tancat per hospital si que ens ho podria donar i faria un exercici
de transparència.

Per què l’he mantinguda? L’he mantinguda perquè jo sé què
és clamar en el desert i la passada sessió, tot i que no hi havia la
presidenta, vàrem tenir una ampla discussió sobre el que era la
transparència en la informació de llistes d’espera. És veritat que
quan el Partit Popular diu qualque cosa pareix que és mentida
o que ho fa només per fer oposició, si vol entrar en aquesta
qüestió, ho podem fer, però crec que és absurd tornar a discutir
en aquest sentit perquè a més tenim preguntes pendents perquè
ens doni la informació, tenc les respostes que vostè m’ha ofert,
és a dir, no té res a veure la transparència que hi havia fins i tot
inicialment les dues primeres preguntes que vostè em va
traslladar de llistes d’espera de l’any 2007 eren molt més
amples, eren respostes que tenien tota la documentació, en canvi
les darreres ja eren concises, vull dir, eren simplement les dades
ni tan sols per temps d’espera, no em donava llistes d’espera de
consultes externes, de proves diagnòstiques, etc. 

Com dic, jo crec que això ja ho vàrem discutir, vostè em dirà
que no és veritat i, per tant, entrarem en una discussió que jo
crec que és estèril. Per què he mantingut aquesta pregunta? Li
diré molt clar, perquè jo avui li don l’oportunitat que vostè es
llueixi, com que és clar que per a que vostè faci les coses li ha
de demanar el Partit Popular doncs jo avui l’he volguda
mantenir -li ho dic seriosament, Sr. Conseller, no és cap broma-
perquè vostè es llueixi. Vostè segurament com que ha de
comparèixer aquí, ha de donar informació -perquè no li queda
més remei- perquè si jo li deman llista d’espera per hospitals el
dia de la contestació de la pregunta, vostè, que no contesta mai,
no té molta sortides perquè la pregunta és molt clara i si no
hauré d’empara a la presidenta, i la presidenta li haurà de dir
que em respongui el que li deman. Per tant, com que no té
masses sortides i m’ha de contestar, avui li don aquesta
oportunitat, digui’m, doni’m llistes d’espera de consultes,
doni’m la informació simplement que li he demanat, digui’m
que farà qualque cosa com per exemple ampliar el decret de
garantia de demora de la legislatura passada en el sentit que
inclourà determinades especialitats com estava previst abans i

també vostè ha dit que ho farien en qualque moment. És a dir,
el que sigui, però jo li vull brindar aquesta possibilitat, Sr.
Conseller, com que sé que a vostè li agrada molt, a nivell de
mitjans de comunicació, presentar les coses i a nivell d’oposició
i de tramitació parlamentària contestar el mínim possible, i tenc
exemples -ja li ho he dit- però no vull entrar si no m’obliga a
fer-ho, doncs avui jo li don la possibilitat, faci-ho, doni dades,
doni accions, doni el que sigui, però llueixi’s i, com a mínim,
que els ciutadans de les Illes Balears tenguin una mica
d’esperança que no sentiran només el conseller dir que les dades
no són el millor, però que tampoc no són dolentes, sobretot
després de l’increment que hem tengut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, té deu minuts per
respondre la magnanimitat de la Sra. Castillo.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Si em permet una broma, el Sr. Pomar, a qui li agraden molt
els toros, em diu que som en Vicenç Thomàs i no José Tomás,
per tant, no venc aquí a lluir-me, però en fi ...

Sincerament, he llegit el que va passar aquí, no sé quants de
dies fa, però, evidentment, és un discurs que no té res a veure
amb el que diu avui. Em preocupa que, vostè que ha estat
consellera, juguem amb les xifres perquè no és bo que d’aquest
marc de les xifres es derivin a posteriori determinades
interpretacions que puguin crear desconfiança o problemes de
la capacitat que tengui el Servei de Salut.

M’han passat la pregunta i vostès demanen en quina situació
es troben, a data d’avui,  les llistes d’espera i jo no tenc cap
problema a dir-li. Primer, crec que el decret de garanties diu el
que diu, diu que s’han de publicar cada sis mesos, crec que arran
d’un acord parlamentari les llistes d’espera es pengen a la
pàgina web cada tres mesos i tenc la percepció que bàsicament
feim el mateix que feia vostè. Crec que el correcte és donar,
com vostè sap, les llistes d’espera són complexes, són
dinàmiques i que fer talls en espais molt curts de temps no
condueix a res concret perquè no és el mateix un primer
trimestre de l’any amb Pasqua dins el mes de març o si Pasqua
cau en el mes d’abril, per tant, i com això podem posar altres
exemples. Tenim el mes de març que a la nostra comunitat entre
el pont de la Constitució i per Nadal doncs depèn com caigui,
com enguany, que ens podem trobar que hem tengut deu dies
que no eren hàbils només d’aquests ponts.

Per tant, crec que fer talls en molt curt espai de temps no és
bo, però ja que vostè em va demanar això nosaltres no tenim cap
ànim ni d’actitud antidemocràtica, ni obscurantista ni manca
d’informació, etc., nosaltres hem fet l’esforç de fer un tall en
data de dia 8 de març, són deu dies, pensi que aquestes dades
són dinàmiques perquè entre d’altre coses hi ha a prop de 200
cirurgians que fan indicacions quirúrgiques i, per tant, són
persones que introdueixen i extreuen solAlicitud de registre, els
registres s’han de validar, s’ha de mirar si aquesta informació és
la correcta, a més que han d’intentar tractar tota aquesta
informació amb la màxima cura possible. 
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Li puc dir que en data de dia 8 de març a l’Hospital de
Formentera hi havia 15 persones en llista d’espera, l’Hospital
Sant Joan de Déu en tenia 754, l’Hospital de la Creu Roja 244,
l’Hospital de Son Dureta 3.495, Son Llàtzer 2.152, Manacor
1.819, Can Misses 723, Mateu Orfila 884, Inca 1.430. Això, si
no ens hem equivocat, suma 11.516 persones.

Aquesta és una data de persones que en aquest moment estan
en llista d’espera, és millor que la que hi havia a 31 de desembre
de l’any passat, i aquesta dada de 8 de març -la dada que
nosaltres tenim- és una dada de demora mitjana de 59 dies. Crec
que això indica que el servei de salut fa feina i indica que les
xifres es poden compondre com vulgui, es poden estirar com
vulgui, perquè entre d’altres coses sí que vull posar en valor -si
m’ho permet- qüestions com que l’any 2008 els metges i les
metgesses de la nostra comunitat varen fer indicació quirúrgica
a 56.000 persones i si ho comparam amb l’any 2007 eren 4.000
persones més, però és que nosaltres l’any 2008 vàrem fer més
de 4.000 intervencions quirúrgiques que l’any 2007, és a dir,
vàrem augmentar l’activitat quirúrgica en un 7,5%, la qual cosa
vol dir que l’esforç que es fa és un esforç important. 

Crec que entre tots hem de donar i generar confiança en els
ciutadans que a qui li correspon, en aquests moments, fer la
gestió del servei de salut, i els professionals fan feina, però ens
movem en un marc que no podem oblidar que la població
augmenta, que la població viu més anys i, per tant, té més
probabilitat de tenir procediments que necessitin cirurgia, els
nostres professionals augmenten -com li he dit ara fa un
moment- el nombre d’indicacions quirúrgiques i evidentment
hem de millorar la capacitat de gestió del servei perquè aquestes
xifres puguin disminuir a mesura del que sigui possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sra. Castillo, en torn de rèplica, té un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, presidenta. Estic decebuda, de veritat, conseller,
pensava que avui ens donaria qualque notícia, no descart que ho
faci en el torn de contrarèplica, jo ja no puc parlar, però que ho
faci directament als mitjans i encara esperaré que sigui així.
També estic decebuda perquè no és José Tomás, és veritat, tal
vegada si ho fos ens divertiríem bastant més, però en qualsevol
cas també sé que vostè crec que és qui ha tornat la medalla, no?,
perquè no estava d’acord amb que havia fet el Ministeri de
Cultura. Jo sé cert que vostè no tornarà cap medalla perquè ho
ha demostrat amb el temps tot i que s’ha fet tot el contrari del
que vostè demanava no ha tornat cap medalla ni cap cadira.

Sr. Conseller, en qualsevol cas, li agraesc l’esforç del tall del
8 de març, sé que és difícil, vostè diu tenc experiència amb les
llistes d’espera, ara bé, no ens dóna informació el tall del 8 de
març, i vostè ho sap tan bé com jo. Per exemple, no m’ha de dir
quants de pacients hi ha dia 8 de març de més de sis mesos,
tampoc no m’ho digui perquè és una dada irreal, és una dada
que no serveix perquè és a tancament de mes, ho dic perquè a
vegades pareix que no som seriosos parlant de llista d’espera o
que no som prudents i és tot el contrari. De què ens queixam el
Partit Popular? Ens queixam de dues coses, una, que la
informació no se’ns dóna, i vostè sap que donant la informació
a tall de 8 de març no dóna la informació i aposta li he dit a mes
tancat, a febrer, que sí les té les dades, i aquestes són més
comparables. 

Igual que les contestacions parlamentàries, tampoc no està
donant la informació. Ens dóna amb comptagotes les coses, és
a dir, si demanam..., per exemple m’acaba de passar la meva
companya Isabel Llinàs una resposta sobre pregunta de proves
diagnòstiques, que a ella sí que li ha estat contestada, on li diu
pacients en llista d’espera de proves diagnòstiques des del juliol
al desembre del 2008, i li dóna una xifra global i un temps de
demora global, i a la pregunta es demanava per temps d’espera
i per mesos, i en aquest cas tampoc no s’ha contestat.

Vull dir que jo crec que hi ha una manca d’informació, i no
és el meu to que ha canviat respecte de la passada comissió,
senzillament crec que no s’està fent i, clar, com dic clamar en el
desert és una mica cru i per tant el que farem serà demanar
pregunta per pregunta, i vostè les té formulades i ho coneix, i la
pròxima vegada que vengui i comparegui en aquesta comissió
segurament l’ordre del dia inclourà aquestes preguntes i si no
serà a la propera, on demanam exactament dades per hospitals
i per temps d’espera, que no li quedarà més remei que contestar,
o almanco això esper que faci. Per tant les tendrem, més tard o
més prest.

Però com li deia hi ha dues coses que ens preocupen. Una és
la manca de transparència; no es cregui, conseller, que està fent
el mateix que es feia abans, perquè entre altres coses de
consultes externes no hi ha cap dada i abans sí que s’oferien, es
penjaven de la pàgina web durant 48 hores i s’oferien llistes
d’espera i ara no tenim cap dada en aquest sentit. Però la segona
cosa o la segona qüestió que també ens preocupa és..., ho tenc
aquí, eh?, perquè sent veus i sé que vostès diuen que no i ho
tenc aquí, tenc aquí la documentació; no la tenc tota perquè
òbviament jo no me’n vaig endur tota la documentació de la
conselleria, però sí que he trobat qualque nota de premsa o
qualque documentació que tenia perduda entre els papers, i hi
surt perfectament, sobretot dels dos darrers anys, que és quan
estava sistematitzada la informació i es podien donar les dades
ofertes, tant de llista d’espera quirúrgica, com de consultes, com
de proves. 
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Però és igual. En qualsevol cas la segona qüestió que més
preocupa al Partit Popular és la tendència que tenen les llistes
d’espera, és a dir, de consultes i proves no en puc parlar perquè
no tenim informació, però quirúrgiques la tendència és negativa.
És a dir, jo no dic que tenguem una situació caòtica, dic que és
negativa, han augmentat un 14% en aquesta legislatura, i no és
que agafem talls diferents, perquè estic totalment d’acord amb
vostè que no és el mateix el primer trimestre que el segon, que
el tercer o que el quart; agafam el mateix tall, agafam el tall de
juny, que són les dades de què disposam, i claríssimament hi ha
una tendència negativa, i de fet estam amb una demora mitjana
el desembre del 2008 crec recordar que era de 62 dies o
pràcticament 62 dies, una demora mitjana a la qual no s’havia
arribat en molt de temps. Per tant és preocupant.

Això és preocupant, però el més preocupant és que vostè em
vengui a dir que es fan 4.000 indicacions quirúrgiques més, però
s’han tancat cinc quiròfans on es feien 4.000 intervencions
quirúrgiques. Per tant entenem que la informació i les
actuacions que fa el Govern en aquest sentit són contradictòries,
i el que demanam des del Partit Popular, i per això presentam
iniciatives i presentam preguntes, és que, primer, més
transparència i, segon, no facem deixadesa de funcions, vull dir
que si la llista d’espera té tendència negativa injectem recursos,
siguin econòmics, professionals, el que sigui, però que se faci
alguna cosa per evitar que aquesta llista d’espera es dispari, Sr.
Conseller, perquè estan bé, i per suposat no és ni mèrit
d’aquesta persona que li parla ni ho serà, si estan bé, seu; és
mèrit del personal del Servei de Salut que hi fa feina, però ha de
tenir un director i aquest director ha de prioritzar i ha de dir -i
això sí que és mèrit seu o no ho és- si els recursos es destinen a
això o es destinen a una altra cosa, i l’únic que li demanam des
del Partit Popular és que prengui cura que les esperes a la
comunitat no es disparin com pareix que està començant a
succeir, i per això li demanam plans de xoc, més injecció de
doblers, més professionals, no prendre mesures per tal que no
venguin especialistes, etc.

Crec que tenim tot el dret a fer-ho, Sr. Conseller, i per tant,
repetesc, li he deixat formulada aquesta pregunta i tenim més
preguntes pendents, perquè creim que si hi ha alguna cosa del
que entenen els ciutadans quan parlam de sanitat és precisament
del temps que han d’esperar per anar ja sigui a operar-se, a
veure l’especialista o a fer-se una radiografia, i li demanam des
del Partit Popular que aturi aquesta tendència negativa i que faci
alguna cosa.

Per tant li ho torn a deixar en safata, Sr. Conseller, digui’ns-
ho, ampliï el decret de demores, creï..., creï no, potenciï les
unitats específiques, que vaig sentir que en parlava del director
gerent del Servei de Salut, per tal que també s’acceleri, posi en
marxa recursos, però faci alguna cosa per tal que això no
empitjori. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, té la paraula pel torn de
contrarèplica per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castillo. Miri,
nosaltres tenim la percepció que estam donant la mateixa
informació que vostè: es penja a la pàgina web la llista d’espera
quirúrgica cada tres mesos, vostè feia rodes de premsa quan li
anava bé o considerava oportú sobre dades de proves
complementàries o de consultes externes, i nosaltres també feim
rodes de premsa. Però la informació a la pàgina web de proves
complementàries no ha estat mai penjada.

Vostès m’ham fet una pregunta concreta, jo crec que l’he
contestada; vull dir que no hi ha aquí cap pregunta que faci
referència a altres qüestions que vostè ha posat damunt la taula.
Venc a dir que nosaltres no pensam que sigui bo estar discutint
cada 15 dies de llistes d’espera. Vostè va demanar que se li
contestàs a data de formulació d’aquesta pregunta; hagués pogut
dir que li era igual que fos a final de mes de febrer, perquè hi
hauria hagut gent que s’hagués estalviat feina. Venc a dir que
això és una feina complexa i que nosaltres hem fet l’esforç de
poder tancar en la data més possible..., en les dates el més
fiables que nosaltres puguem fer. 

Nosaltres, ja li ho he dit, si l’any passat vàrem fer 4.000
intervencions quirúrgiques entre altres coses és que els serveis
quirúrgics han funcionat millor, però nosaltres no feim
indicacions quirúrgiques, ha augmentat aquesta activitat, està
sortint més gent de la llista d’espera, però evidentment
necessitam períodes temporals més llargs. Si ara miràssim com
evoluciona la corba de 31 de desembre a dia 8 de març, idò
podríem dir que baixa, però jo no ho diré, això, perquè hem
d’esperar seqüències temporals. Però és que vostè està duent el
debat a fer una monitorització setmanal d’unes qüestions que no
és allò correcte, perquè es vol traslladar ocultisme, manca
d’informació, que no és veritat, que no és veritat.

Ampliar el decret de garanties; cap ciutadà no ha fet ús
d’aquest decret de garanties, està evidentment per exercir aquest
dret, però evidentment nosaltres feim feina i la prova està en el
fet que l’any passat es varen augmentar en 4.000 les activitats
quirúrgiques.

Posa de passada elements, que sempre els va bé penjar
coses, del tema dels quiròfans de l’Hospital General, i llavors li
puc tornar a dir el mateix: vostè sap que el 70% d’activitat que
es feia allà eren activitats de cirurgia menor sense ús
d’anestèsies, i això no està en aquest punt, que es pot fer a altres
indrets, que es feia una aposta per un equipament sociosanitari
que no existia a la nostra comunitat, i de fet nosaltres hem fet
més de 4.000 intervencions quirúrgiques més. Evidentment
estam, per una banda augment de població, per una banda
augment d’indicacions quirúrgiques i per una altra banda
augment d’activitat quirúrgica. Nosaltres pensam que amb les
mesures que estam establint aconseguirem que aquesta xifra
arribi a xifres millors.

Evidentment ens podem comparar amb el que vulguem, però
jo crec que les coses són millorables però tampoc no són per fer
alarmisme. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller, per la seva presència aquí, i a tot
el seu equip.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Bona tarda.
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