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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions? No
n’hi ha.

Passem doncs a l’ordre del dia d’avui que consisteix en les
preguntes RGE núm. 8414/08, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408,
3409, 3410, 3411, 3412, 3413 i 3414/09 del Grup Parlamentari
Popular. Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, acompanyat dels alts càrrecs següents:
Sr. Josep Pomar, director general del Servei de Salut de les Illes
Balears; Sr. Enric Rius, cap del Gabinet del Conseller; i Sr.
Antoni Cañellas, assessor tècnic del conseller.

1) Pregunta RGE núm. 8414/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a l'abonament del plus de vinculació a
illes menors als metges de Menorca.

La pregunta RGE núm. 8414, relativa a abonament del plus
de vinculació a les illes menors als metges de Menorca, de
l’Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, ha estat retirada per
aquesta, mitjançant l’escrit RGE núm. 7094/09, de dia 20
d’abril.

Com que les onze preguntes que s’inclouen tenen una
formulació semblant o són iguals en els seus termes, canviant
solament l’hospital, he proposat i proposo en aquesta comissió
des del sentit que pot fer-ho la presidenta que s’agrupin les
preguntes, i ara diré quines són les preguntes que s’agruparan en
primer lloc: les 3404, 3405, 3406, 3407 i 3408 en un sol bloc. El
següent bloc serien les relatives a preguntes de llistes d’espera
de proves de diagnosi, que serien les RGE núm. 3409, 3410,
3411, 3412 i 3413. I un darrer bloc que seria la pregunta RGE
núm. 3414, que parla d’un altre tema, que és ocultació de dades
en relació a les llistes d’espera.

2) Pregunta RGE núm. 3404/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera a Son Dureta.

3) Pregunta RGE núm. 3405/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera a Son Llàtzer.

4) Pregunta RGE núm. 3406/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera a l'hospital d'Inca.

5) Pregunta RGE núm. 3407/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera a l'hospital de Menorca.

6) Pregunta RGE núm. 3408/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera a l'hospital d'Eivissa.

Per formular aquest primer bloc de preguntes, relatives a les
llistes d’espera de consultes, té la paraula la Sra. Aina Castillo
per un temps que segur que ella no exhaurirà.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En pot estar ben segura, el que
passa és que primer de tot m’agradaria..., bé, a part de donar la
benvinguda al conseller i al seu equip, òbviament, supòs que he
d’acceptar aquesta acumulació, tot i que des del Partit Popular
no estam d’acord, a no ser que el conseller doni tota la
informació solAlicitada mitjançant aquestes preguntes, i ho
explicaré un poc millor. Es tracta que des de fa dos anys no
tenim informació sobre les llistes d’espera de consultes externes
i de proves diagnòstiques, fent referència a totes les preguntes
formulades, tot i que s’ha demanat reiteradament com a
solAlicitud de documentació davant d’aquest parlament, s’ha
demanat també com a proposició no de llei i mitjançant aquelles
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iniciatives que els diputats del Partit Popular tenim al nostre
abast. 

Tot i això, no ha estat possible aconseguir aquesta
informació i òbviament la comissió d’avui està dirigida a això,
que els ciutadans puguin conèixer quin temps han d’esperar per
visitar l’especialista a cada hospital i a cada especialitat. Si el
conseller, que a més li ho he plantejat abans de començar
aquesta comissió, ens donés aquesta documentació, fins i tot es
podria acumular tot en una sola pregunta. Si el conseller no ens
ofereix aquesta informació, el Partit Popular no està d’acord en
l’acumulació, perquè és l’única manera que tenim d’interrogar
el conseller i que ens ofereixi aquesta informació. Entenc i
m’imagín, segons les paraules de la presidenta ho he de deduir,
que no em puc oposar a l’acumulació. Però repetesc, per a
nosaltres és fonamental que avui, i el Grup Parlamentari Popular
exigeix que es compleixi el Reglament del Parlament i
s’ofereixi la informació que es demana. És a dir, llistes d’espera
de consultes externes per hospitals, per especialitats i per temps
d’espera, un per un. I també de proves diagnòstiques, en aquest
cas no importen totes, el conseller sap perfectament quin és el
sistema d’informació, especialment les cinc o sis proves
diagnòstiques més importants; i el mateix, quants de pacients
esperen per hospital, per a prova diagnòstica i tram d’espera.

Per tant, repetesc, presidenta, jo estic disposada fins i tot a
acumular-ho tot en una sola pregunta si el conseller avui ofereix
aquesta informació. Vull deixar plantejada, no sé si com a
qüestió d’ordre o com a intervenció inicial, que com que tenc
molt de temps, el puc emprar, per tal que pugui ser més
operativa aquesta comissió, que el que es vol simplement és
tenir informació en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, jo li vull contestar sense que vostè perdi temps
de la seva pregunta. El que li pot assegurar aquesta presidència
és que vostè podrà exercir tot el seu dret de preguntar al
conseller, i el conseller complirà amb la seva obligació de
contestar les preguntes, d’això no li càpiga cap dubte, perquè
aquesta és l’obligació d’aquesta presidència. Ara, que vostè
estigui satisfeta amb la informació, això ja depèn de la seva
subjectivitat i de la informació que el conseller consideri que ha
de donar.

Per tant, aquesta presidència no se sent afectada pel que
vostè diu, més que en el sentit que nosaltres, per descomptat,
defensarem tot el seu dret a estar tot el temps que faci falta per
fer les preguntes que calguin.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, presidenta. No era cap crítica a la Presidència, per
suposat, i per tant, sense més tràmit li donarem l’oportunitat al
conseller perquè doni la informació solAlicitada, acceptarem
l’acumulació i ja veurem en funció del a primera resposta del
conseller quina és la disposició del Govern, que és del que
estam parlant òbviament, no de la Mesa d’aquesta comissió, a
oferir aquesta informació.

Per tant, la primera pregunta és molt senzilla: quina és la
situació de llistes d’espera de consultes externes als hospitals de
Son Dureta, Son Llàtzer, d’Inca, de Menorca i d’Eivissa -se’m
va oblidar posar-ho, de l’Hospital de Formentera, però també
estaria bé que ens ho donés-, per especialitats i per trams
d’espera. 

Es pot fer de dues maneres, conseller, podem jugar a
barquitos -em sap greu emprar aquest llenguatge, però és que
arriba un moment que ja fa rialles aquesta situació. Vostè va
dient especialitat, temps d’espera, hospital. Fins i tot si jo
pogués, no puc, li aniria fent la pregunta o m’entrega la
documentació. Vostè sap perfectament, i li ho he fet arribar,
quina és la documentació que vull. I m’he estudiat el Reglament
del Parlament per veure què estàvem fent malament i on
s’aferrava el Govern per no donar aquesta informació, i he vist
que diferencia molt clarament entre solAlicitud de documentació,
que està regulada a l’article 14, que els diputats poden demanar
i exigir l’entrega per part del Govern de qualsevol informe,
dada, document, còpia en poder de la conselleria, de Salut en
aquest cas; i una altra cosa és una pregunta que està regulada en
el 155, que aquí ja sí que el Govern òbviament té disponibilitat
per contestar el que vol. 

Des del Partit Popular s’ha demanat sempre la
documentació, vostè la té. L’ib-salut fa uns informes mensuals,
els tenc aquí i els hi he fet arribar, Sr. Conseller, i els mostr als
diputats que moltes vegades posen en dubte el que planteja
aquesta diputada. Hi ha uns documents que estan fets com a
sistema d’informació, on s’indica nombre de pacients,
estructurals, no estructurals, demora mitjana, motius pels quals
estan en llistes d’espera o han sortit de llistes d’espera, etc. Això
és el que vol el Partit Popular i això és el que avui intenta
aconseguir el Partit Popular. Jo li deman, conseller, tot i que
sigui acumulat, que ens entregui aquesta documentació. Que no
la té preparada -perquè no la veig enlloc-, ens ho vagi dient i
anirem agafant les dades. Però li demanaria que complís amb la
seva obligació, aquesta diputada té el dret de formular
iniciatives, però també d’obtenir la informació i que no està
obtenint per una altra via.

Per tant, em sap greu ser tan crítica, perquè vostè tal vegada
ve amb tota la disponibilitat del món i em dóna aquestes xifres
i aquestes dades, i aquí paz y después gloria, com es diu, però
m’ha d’entendre quan fa dos anys que s’intenta trobar aquesta
informació, no per a nosaltres, sinó perquè els ciutadans la
coneguin i no hi ha manera de tenir-la. Per tant, conseller,
m’agradaria que avui em donàs una sorpresa, em donàs una
alegria i que aquesta comissió almanco servís perquè els
ciutadans de les Illes Balears coneguessin per cada hospital i per
especialitat, quin temps s’espera avui en dia per visitar
l’especialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Té la paraula, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Abans de
parlar, jo entenc que s’ha demanat una pregunta en aquesta
comissió per parlar i torn a repetir el que diu la pregunta, quina
és la situació de les llistes d’espera de consultes externes, per
exemple de l’Hospital de Son Dureta, per especialitats i temps
d’espera a la data de contestar aquesta pregunta. Per tant,
contestaré allò que se’m demana, però abans vull fer una sèrie
de consideracions arran del que vostè ha dit.

La informació que vostè ha vengut demanant de forma
escrita, sempre se li ha contestat. És veritat que ara hi ha un
nombre de preguntes pendent de contestar perquè fa poc temps
que han entrat a la conselleria. Per tant, aquí no s’amaga
informació, es contesta la informació que vostè ha demanat.
Miri, tot aquest feix són preguntes que vostè ha demanat en
terminis de llistes d’espera i totes s’han contestat.

Una altra consideració. Quan es demanen determinades
informacions, una altra cosa, ja parlarem del que vostè feia quan
tenia responsabilitats... A mi sí que m’importa. La difusió que
es vulgui generar... quan algú demana entre altres coses hem
d’anar molt alerta en la difusió que es pugui fer de determinades
dades perquè en general es pot crear confusió, es pot crear
inquietud a la població o es pot crear pèrdua de confiança en el
sistema sanitari. Fa molts d’anys que el nostre sistema nacional
de salut ja es va dotar d’unes regles de joc pel que fa a
terminologia, indicadors, que era allò que utilitzava tothom a
l’hora de donar informació de llistes d’espera. Això no s’ha
inventat en aquestes illes ni en aquesta conselleria, sinó que és
un acord del sistema nacional de salut que empren tots els
experts i tots els gestors.

Dins les llistes d’espera, i vostè ho sap molt bé, hi ha
multitud d’indicadors i tots tenen un sentit, una finalitat
diferent. Fins ara aquí sempre s’ha emprat la xifra de persones,
la xifra de temps de demora mitjana i es poden utilitzar dades
per especialitats a hospitals, cosa que vostè normalment no feia.
Però evidentment per mesurar el temps que està una persona
pendent d’una intervenció quirúrgica, d’una prova
complementària o d’una consulta externa, el Sistema Nacional
de Salut ha consensuat uns terminis, uns indicadors i cara a
l’opinió pública aquests gestors, aquests experts utilitzen
sempre uns determinats indicadors. Utilitzar determinats
indicadors que formen part del sistema d’informació pròpia, no
del servei de salut d’aquí, sinó de tots els serveis de salut, no és
per allò que s’han fet aquests sistemes d’informació.

Jo ara contestaré allò que vostè m’ha demanat. Ja li vàrem
dir, vostè ho sap molt bé, que les llistes d’espera són qüestions
dinàmiques. Si ja parlam de dinamisme en intervencions
quirúrgiques, no hem de parlar de proves complementàries o
consultes externes d’especialitats perquè evidentment el nombre
d’especialitats són molt nombroses i els hospitals també són
molts. Per tant, són dades que és difícil l’esforç que han hagut
de fer els tècnics per complir allò que vostè demana a la
pregunta, ha demanat que li contestéssim a data de la formulació
de la pregunta. Per tant, hem hagut de fer un tall a data de 12
d’abril, 10 dies abans d’avui, això és el que ens demanava vostè
a la seva pregunta, i per tant, hem d’assumir que són dades
recollides just després de la Setmana Santa. I també li donarem

les xifres que vostè no ha demanat de Formentera i de la
Fundació Hospital de Manacor, evidentment també les hi
donarem.

Per tant, que quedi clar que jo ara li donaré dades de
consultes externes, a data de 12 d’abril de 2009, per hospitals.

Hospital Son Dureta -estic parlant a data de 12 d’abril-,
digestiu: 380 persones en llista d’espera, amb una demora
mitjana de 13,5. Hospital Son Llàtzer: 46 persones, demora
mitjana 26,54. Hospital d’Inca: 37 persones, 28,78. Hospital
Mateu Orfila de Menorca: 168 persones, 17,89 dies de demora
mitjana. Hospital Can Misses: 92 persones, 46,67 dies de
demora mitjana. Formentera no en té. Manacor: 19 persones,
86,42 dies de demora.

Cirurgia general i digestiva. Hospital Son Dureta: 237
persones, 20,62 dies de demora. Hospital Son Llàtzer: 201
persones, demora mitjana 20,61. Hospital d’Inca: 91 persones,
13,82 dies de demora. Hospital Mateu Orfila: 127 persones,
21,5 dies de demora mitjana. Hospital Can Misses: 161
persones, 14,69 de demora mitjana. Formentera: 4 persones,
4,75 dies de demora. Hospital de Manacor: 3 persones, demora
mitjana 5 dies.

Cirurgia cardíaca. Hospital Son Dureta: 13 persones, amb
una demora mitjana de 12,54. Cap altre hospital no té aquest
servei.

Cardiologia. Hospital Son Dureta: 794 persones, demora
mitjana de 34,29. Hospital Son Llàtzer: 105 persones, demora
mitjana 39,07. Hospital d’Inca: 196 persones, 40,33 de demora
mitjana. Hospital Mateu Orfila de Menorca: ... (renou provinent
del micròfon) ... persones, 38,88 dies de demora mitjana.
Hospital Can Misses: 205 persones, 73,44 dies de demora
mitjana. Formentera no en té. Hospital de Manacor: 17
persones, 41,94 dies de demora mitjana.

Medicina interna. Hospital Son Dureta: 84 persones, demora
mitjana de 20,56 dies. Hospital Son Llàtzer: 38 persones,
demora mitjana 22,13. Hospital d’Inca: 2 persones, 24 dies de
demora mitjana. Hospital Mateu Orfila: 16 persones, 12,88 dies
de demora mitjana. Hospital Can Misses: 77 persones, 17,17
dies de demora mitjana. Formentera: 1 persona, demora mitjana
de 12 dies. Hospital de Manacor: 9 persones, 38 dies de demora
mitjana.

Traumatologia. Hospital Son Dureta: 1.093 persones,
demora mitjana de 24,48. Hospital Son Llàtzer: 188 persones,
demora mitjana 19,16 dies. Hospital d’Inca: 446 persones, 15,25
de demora mitjana. Hospital Mateu Orfila: 470 persones, 86
dies de demora mitjana. Hospital Can Misses: 442 persones, 65
dies de demora mitjana. Hospital de Formentera: 23 persones,
8,43 de demora mitjana. Hospital de Manacor: 30 persones, 27,6
dies de demora mitjana.
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Oftalmologia. Hospital Son Dureta: 83 persones, demora
mitjana de 16,79. Hospital Son Llàtzer: 311 persones, demora
mitjana 28,64. Hospital d’Inca: 211 persones, 22,84 de demora
mitjana. Hospital Mateu Orfila: 776 persones, 68 dies de
demora mitjana. Hospital Can Misses: 600 persones, 76 dies de
demora mitjana. Hospital de Formentera: 55 persones, 17,62
dies de demora mitjana. Hospital de Manacor: 46 persones,
28,91 dies de demora mitjana.

Oncologia. Hospital Son Dureta, 16 persones, amb una
demora de 9 dies; Son Llàtzer, 11 persones, 7,9 dies de demora
mitja; Inca, una persona, 5 dies de demora mitja; Mateu Orfila,
dues persones, 5 dies de demora mitja; Can Misses, dues
persones, 6,5 dies de demora mitja; Formentera no figura i
Manacor no en té.

Pediatria. 867..., perdó, 478 i 32,89 a Son Dureta; Son
Llàtzer, 56 persones, 22,41 de demora mitja; Hospital d’Inca, 13
persones, 18,85 de demora mitja; Hospital Can Misses, 194
persones, 37,77 de demora mitja; Hospital de Manacor, 126,
20,8 de demora mitja.

He de fer l’advertiment que amb les dades que vostès podran
haver observat de determinades especialitats, especialment al
Mateu Orfila i a l’Hospital de Can Misses, són xifres que hem
trobat de determinades acumulacions amb dades de registres de
primeres i segones.

Les xifres globals, per tenir dades globals de comunitat
autònoma, tenim digestiu, 894 persones, que dóna una demora
mitja de 21,15; cirurgia general i digestiva, 921 persones, 18,98;
cirurgia cardíaca, 13, 12,54; cardiologia, 1.599, que dóna una
demora mitja de 40,43; medicina interna, 227, demora mitja
19,81; traumatologia, 2.910 persones, demora mitja de 38,15
dies; oftalmologia. 4.065 persones, demora mitja 36,99;
oncologia hi havia 32 persones amb una demora mitja de 8 dies;
pediatria, 867, amb una demora mitja de 31,22. Això ens dóna
uns totals de 26.194 persones amb una demora mitja de 31,81.

Com vostè haurà pogut observar, nosaltres li hem donat
dades de 9 especialitats, especialment per no fer pesada la
intervenció, però si vostè vol qualque dada per hospitals o per
total d’altres especialitats, estic en condicions de donar-les-hi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Aina Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, presidenta. Bé, veig que s’ha estimat més jugar a
barquitos que no oferir la documentació, quan era molt més
senzill i molt més ràpid donar-me una còpia del document que
vostè maneja i haguéssim tengut les dades ràpidament. 

S’ha deixat moltes especialitats, moltes, conseller, no unes
quantes, moltes. Dermatologia, sense anar més enfora, no ho ha
donat. Oftalmologia sí, anestèsia no ho ha donat, otorrino
tampoc no ho ha donat, rehabilitació no ho ha donat, neurologia
no ho ha donat, traumatologia infantil no ho ha donat, cirurgia
maxilAlofacial no ho ha donat, pediatria Mateu Orfila se l’ha
botada però no l’ha donada, unitat del son tampoc no l’ha
donada, urologia tampoc no l’ha donada...

Sí, conseller, jo li ho he dit, podem jugar a barquitos o
podem ser seriosos i donar la documentació.

(Intervenció inaudible)

Bé, és el document que des de..., perquè consti en el Diari
de Sessions el conseller diu que la unitat de son no és una
especialitat. És que, repetesc, conseller, vegem, puc acabar amb
la relació d’especialitats que vostè no dóna? No importa, ja li
formularé una altra vegada les preguntes perquè després vostè
hagi de venir a contestar, perquè em sap greu dir-li això, vostè
em coneix, a més jo som un poc cabota i quan crec que s’ha de
donar una informació s’ha de donar aquesta informació, no
només per cabota sinó perquè crec que, a part d’exercir el dret
del diputat, crec que els ciutadans tenen tot el dret del món, i
com a usuari, i a vostè, que li agrada tant parlar de la Llei de
salut, precisament consta el dret dels usuaris a tenir tota la
informació, crec que és molt necessària. S’ha deixat moltes
especialitats.

Però vegem, conseller, vostè té una documentació que li fa
mensualment l’ib-salut. Això no m’ho pot negar, perquè vostè
ja es cansa de recordar-me que he estat consellera de salut, però
això té avantatges i inconvenients per a vostè i per a mi, i un
avantatge per a mi i un inconvenient per a vostè és que sé com
funcionen els sistemes d’informació. Vostè té un document, un
informe que elabora mensualment l’ib-salut, perquè jo el tenia,
cada més, i a més li he mostrat una còpia, no m’ho estic
inventant, està aquí, i la presidenta de la comissió la té perquè
la hi vaig donar ahir mateix perquè la hi fes arribar. Hi ha un
informe mensual amb dades globals i amb dades per hospitals.

Vostè em diu, em fa tot un discurs sobre el que ha de ser la
informació de llistes d’espera i el que ha de ser la informació
responsable de les llistes d’espera, o fins i tot el que jo feia quan
estava a la conselleria. Tot això, conseller, li ho he dit moltes
vegades, al ciutadà que avui està esperant per exemple una mitja
de 40 dies per anar a visitar el cardiòleg, li és igual si és per
culpa de vostè o si és per culpa meva perquè ho vaig fer fatal la
passada legislatura, li és igual, el que vol és que funcioni. El
millor que pot fer és mirar cap endavant i deixar de mirar cap
enrere. Avui vostè té una informació mensual, jo tenc un article
en el Reglament del Parlament on diu que com a diputada tenc
tot el dret a demanar una còpia d’aquesta informe que vostè té,
i el deman i me’l nega. Una cosa és que vostè estimi oportú o no
donar aquesta informació, o que després vostè pugui reprovar la
meva conducta o la conducta del Partit Popular amb aquesta
informació, i una altra cosa és que es negui a oferir aquesta
informació.
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Com jo li dic es tracta de ser transparents, conseller, i vostè
avui em ve amb 9 especialitats i em dóna informació. Li ho
agraesc, de veres que li ho agraesc perquè no m’esperava ni
això, no m’esperava ni això; almanco tenim alguna cosa per
hospitals, per 9 especialitats i per una determinada informació,
que veig -ja li ho dic d’entrada i sense poder analitzar la
informació de cop- que em pareix que la situació ha empitjorat
bastant, bastant, tant en nombre de pacients com en temps
d’espera. Però en qualsevol cas això ja serà una anàlisi posterior
i ja vostè valorarà la meva anàlisi, si és bona, és prudent o no.

Però en qualsevol cas crec, conseller, que no ha de tenir por.
Per què té por de donar aquesta informació als ciutadans? Es
tracta que en sanitat és el mateix que va passar ara fa dos dies.
Vostè va inaugurar un centre de salut a Can Pastilla que s’havia
iniciat ja no només pel Partit Popular la passada legislatura, ja
estava programat fins i tot de l’anterior legislatura, i quin era el
comentari?, que en sanitat, com pot passar en educació, que són
serveis públics essencials per a la població, allò important és
que les coses surtin i que vagin bé, amb independència que qui
ho faci bé o ho faci malament sigui d’un color polític o de
l’altre, perquè en definitiva, Sr. Conseller, avui vostè com a
membre del Partit Socialista és conseller de Salut, però d’aquí
a un parell d’anys hi pot haver un conseller de Partit Popular, o
un conseller del PSM o un conseller d’Esquerra Unida o de
qualsevol altre partit, però al ciutadà allò que li interessa és que
les coses surtin i saber com estan les coses, i jo crec que només
amb transparència podem fer feina perquè les coses surtin.

Per tant repetesc, Sr. Conseller, miri un poquet més cap
endavant, no miri tant cap enrere, perquè és igual, a més, si jo
ho feia o no ho feia, allò important és que hi ha un informe
mensual, que els diputats tenen dret a demanar-lo i que vostè es
nega reiteradament a donar aquesta informació. I avui,
acumulant les preguntes dels hospitals, ens ve i ens dóna una
informació que no és la solAlicitada, no ho és, Sra. Presidenta em
sap greu dir-ho, no ho és. Jo sé quins són els meus drets com a
diputada i sé quin és la seva obligació, la seva funció com a
presidenta. Ara, que no se’m digui, com si fóssim beneits, que
allò que demanam es contesta perquè no és vera. És a dir, a una
pregunta que es formula des del Partit Popular en què es demana
documentació respecte a les llistes d’espera de consultes..., sí,
sí, documentació, no pregunta escrita, jo sé molt bé quina és la
diferència entre documentació i pregunta escrita, i ho duia per
aquí perquè sabia que m’ho diria, el que passa és que ara no ho
trob, però a una solAlicitud de documentació, que vol dir... A
més és que tenen dues tramitacions diferents i tenim el lletrat
aquí perquè ho pugui explicar, si és necessari. Una cosa és
pregunta escrita: “Quants pacients hi ha en llista d’espera?”, i
vostè em contesta el que vol; i una altra cosa és solAlicitud de
documentació, que vol dir còpia de l’informe mensual que
elabora l’Ib-salut cada mes -valgui la redundància- respecte
d’aquest tema, i això no es vol donant, no s’està oferint. Primer.

Segon. La data de contestació és dia 22 d’abril, no dia 12.
Em puc posar més seriosa encara i dir-li..., no, no em faci aquest
gest despectiu, conseller, no em faci aquest gest despectiu,
conseller. Jo l’hi podria fer i crec que som bastant educada.
Senzillament, conseller, a data d’ahir, i jo personalment, i vostè
ho sap, li vaig dir: “Doni-m’ho a mes tancat”, però no em faci
un tall arbitrari; doni-m’ho a dia 31 de març, com va donar
divendres la llista d’esperes quirúrgiques, però no em faci el tall
que vostè vol. Per què en lloc de dia 13 el fa dia 12?, per què no

el fa dia 15? A dia d’avui és dia 22 d’abril, per tant no es
contesta. La pregunta diu clarament per trams d’espera, i vostè
dóna número total de pacients amb demora mitjana, però no per
trams d’espera. Per trams d’espera en aquest informe a vostè li
vénen les consultes de 0 a 15 dies, de 16 a 30 dies, de 31 dies a
45 dies, i de 46 dies a 60 dies, 60 dies perquè és el temps de
demora màxim garantit per decret aprovat la passada legislatura.

Per tant, conseller, no ens vulgui fer més beneits del que
som. Nosaltres sabem quins són els nostres drets i també ens
queda claríssim que vostè no ens vol donar aquesta informació,
perquè una cosa molt senzilla s’està convertint en una gran
dificultat, una gran dificultat, i li repetesc que com a
responsable de salut li hauria de fer vergonya, però no perquè
nosaltres no la tenguem, sinó perquè els ciutadans, i a vostè que
li agrada tant, repetesc, parlar dels drets dels usuaris, quan parla
del català, per exemple, hauria de mirar-se un poquet millor la
llei. Els usuaris tenen tot el dret del món a saber quin temps han
d’esperar per visitar l’especialista, i això està a tots els
paràmetres que s’han aprovat fins i tot a nivell nacional en
relació a la informació que s’ofereix per part de les comunitats
autònomes quant a dades de llista d’espera.

Però en qualsevol cas, repetesc, jo crec que tenim una gran
indefensió des del Grup Parlamentari Popular, que demostra una
manca de transparència absoluta respecte a l’actuació del
conseller, almanco en aquest cas, que moltes especialitats a dia
d’avui no sabem quant de temps han d’esperar per visitar el
metge especialista. Crec que és un dret elemental i que vostè
hauria de defensar tant com defensa el dret dels usuaris a ser
atesos en català, Sr. Conseller, i li ho dic sincerament. És més,
crec que ho hauria de defensar molt més, perquè per a mi és
molt més important el que ha d’esperar un pacient que no que
l’atenguin en català, sincerament, Sr. Conseller. 

Per tant li agraesc la informació que ens ha donat, supòs que
després ens donarà la de proves, però no és la informació que li
hem demanat, i continua amb un ocultisme descarat quant a
aquestes dades que crec que hauria de reconduir, Sr. Conseller,
i si és necessari li formularem preguntes molt més concretes. Jo
crec que el problema és que avorrirem la comissió, perquè si ha
de venir aquí a fer el que acaba de fer avui es pot avorrir la
comissió, però si és necessari ho farem. Però té una solució:
entregui’m, perquè ho demanam i ho tornaré a demanar perquè
pugui reconduir la seva actuació, aquest informe que s’elabora
per part d’ib-salut cada mes; entregui-me’l, no tengui por; si vol
després ens asseiem i parlam de les dades, ens podem asseure
vostè i jo, no el vull per fer un escàndol polític, Sr. Conseller, no
el vull per a això, el vull simplement perquè crec que és de
justícia i crec que és necessari. Per tant, conseller, jo li agrairia
que recondueixi la seva actitud i que entregàs aquesta
documentació, que la té.
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I aquí acabaria tot i no passaria res, Sr. Conseller, i tendria
tot el suport del Partit Popular perquè si les dades són dolentes
poguessin millorar, li ho assegur, li ho ben assegur, Sr.
Conseller, perquè nosaltres, més que voler fer política amb els
temps d’espera el que volem és que les coses funcionin a les
Illes Balears, i li mostram tota la nostra colAlaboració, però vostè
tengui una actitud més receptiva.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. 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. Castillo. Jo venc aquí
com a conseller que se’m formula la següent pregunta, per a la
qual se solAlicita resposta oral davant la Comissió no permanent
de Salut, i es demana: “Quina és la situació de les llistes
d’espera de consultes externes de l’hospital tal per especialitat
i temps d’espera a la data de contestar aquesta pregunta”, i hem
dit que hem fet un esforç de fer un tall deu dies abans, que era
el més proper que podíem fer amb unes determinades garanties
per adaptar-nos a allò que vostè em demana, i jo li he donat
dades de consultes externes hospital per hospital, fins i tot de
dos hospitals que vostè ni demanava, per especialitat i temps
d’espera, que és el que formula la pregunta. Li he dit que jo li
donava xifres de nou especialitats, perquè que m’oferia a donar-
n’hi qualsevol altra. Vostè no m’ha demanat res, m’ha fet una
crítica generalitzada però jo les duia aquí, vull dir per no avorrir
tres vegades més.

Segona circumstància. Avui és el dia on s’han donat més
dades de llistes d’espera de consultes externes en aquesta
comunitat autònoma, el dia que s’han donat més dades, més
dades. Vostè la informació que donava primer era en roda de
premsa d’una forma molt diversa, normalment parlant de
número de persones, de demora mitja i d’hospitals, pràcticament
mai parlant d’especialitats; evidentment no parlava de totes,
sinó triant-ne algunes, i evidentment la informació no era
accessible als ciutadans a través de la pàgina web. Si jo he pogut
incomplir determinats conceptes del Decret de garanties,
evidentment vostè ho va fer durant quatre anys, perquè els
ciutadans, al que diu l’article 13.2, no hi varen poder accedir. I
mai no s’havien donat les dades que hem donat nosaltres per
especialitat i demora mitja, per especialitats i per hospitals
d’aquesta comunitat autònoma, i m’he ofert a dir-li totes les
altres que queden, que jo no tenc cap problema; vostè no m’ho
demana, idò jo no li ho don.

(Remor de veus)

No, li ho he dit jo, d’acord.

La qüestió quina és? Nosaltres evidentment sabem quin
marc jurídic tenim, sabem que és molt difícil de gestionar el
tema de consultes externes, hem augmentat de manera
considerable la nostra activitat. Jo només li don les dades de
consultes externes de l’any 2008: es varen fer 1.209.998
consultes externes, i el 2007 se’n varen fer 1.164.517, és a dir,

vàrem augmentar un 4% l’activitat en consultes externes. Ja no
vull parlar d’una cosa que vostè sempre feia en el seu temps,
d’anar posant quin nombre d’habitants hi havia, perquè és una
variable denominador que és molt important a la nostra
comunitat autònoma.

Jo li torn dir que nosaltres sabem que hi ha determinades
coses que no hem fet ajustades al que diu el Decret de garanties,
crec que avui hem donat una passa donant xifres que vostè no
va donar mai, no va donar mai, o sigui que d’ocultació
d’informació estam millor que vostès, i evidentment ja hem fet
un compromís públic que les dades del trimestre abril-juny per
primera vegada en aquesta comunitat autònoma començaran a
estar penjades a la pàgina web perquè els ciutadans hi puguin
accedir. Vostè mai no va donar el nivell qualitatiu de xifres que
ha donat aquest conseller avui horabaixa, ni mai no les va penjar
a la pàgina web de manera sostinguda perquè els ciutadans
poguessin accedir a cap tipus d’informació, i la informació que
vostè donava eren nombres absoluts de persones en llista
d’espera, demora mitja i a vegades per hospitals, i en segons
quines qüestions per especialitats. 

Per tant nosaltres reconeixem que hi ha coses que no hem fet
de manera adequada, evidentment intentam progressar
adequadament i aquestes xifres evidentment són millorables,
però avui ja hem donat un bot considerable, molt considerable,
respecte a la informació que vostè donava anteriorment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. 

7) Pregunta RGE núm. 3409/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera de proves de diagnosi a
l'hospital Son Dureta.

8) Pregunta RGE núm. 3410/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera de proves de diagnosi a
l'hospital Son Llàtzer.

9) Pregunta RGE núm. 3411/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera de proves de diagnosi a
l'hospital d'Inca.

10) Pregunta RGE núm. 3412/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera de proves de diagnosi a
l'hospital de Menorca.
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11) Pregunta RGE núm. 3413/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llistes d'espera de proves de diagnosi a
l'hospital d'Eivissa.

Passem ara al segon bloc de preguntes, que són de la 3409
a la 3413/09, i per formular-les té la paraula la Sra. Aina
Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostè, conseller, empra el
Reglament com li dóna la gana, com vol i com li interessa.
Quan li interessa s’aferra a la lletra de la pregunta dient “no, és
que només m’ha demanat això” i quan no li interessa, tampoc
no ho fa. Sr. Conseller, li dic: no miri tan enrere, però li
contestaré, per suposat, i com que també té relació amb les
següents preguntes li puc dir perfectament en aquest torn. Ningú
no ho va demanar mai, sap per què vostè avui ofereix aquesta
informació i ve avui aquí a dir que és el més bo de tots perquè
per primera vegada s’ha donat aquesta informació tan detallada?
Perquè li ho estic demanant, si jo no li demanàs, aquesta
informació no sortiria. S’hi ha negat reiteradament, conseller.

Miri, vostè diu, “cada pregunta és contestada”. Sí, és clar,
cada pregunta és contestada com vol, però li ho repetesc: hi ha
diferència entre solAlicitud de documentació i pregunta escrita.
Duc molts d’anys dins aquest parlament i sé perfectament quina
és la diferència. 

A una solAlicitud de documentació, a juliol i agost del 2007,
perquè vegi vostè la diferència, m’ho va remetre, és que les
primeres preguntes me les va donar, les tenc aquí. Les tenc aquí,
em va enviar la informació i la hi mostraré, és que a vegades
sembla que hem perdut el cap. Vostè el novembre del 2007 em
va passar tota la informació amb..., idò, 2, 4, 6, 10 fulls per
especialitats, no només les nou que m’ha dit, no, per
especialitats, sobre les llistes d’espera de consulta i
quirúrgiques. M’ho va passar. Tenc les del juliol del 2007, les
tenc. Per què? Perquè vostè degué pensar, “bé, com que són del
juliol del 2007 no em podrà dir res, les hi donaré”. Les d’agost,
també les tenc, estan aquí, 10 fulls, però és que a partir d’aquí,
res. Res. Això és una contestació a una solAlicitud de
documentació, però és que a partir d’aquí, Sr. Conseller,
solAlicitud de documentació maig 2008, per exemple,
aleatòriament, còpia de les llistes d’espera, en aquest cas eren
quirúrgiques perquè és la que m’ha sortit, des del mes de
setembre fins el dia de remissió de documentació, per temps
d’espera, fins i tot a 0-3, de 3 a 6 i de més de 6 mesos i vostè em
contesta en xifres globals, setembre 2007-març 2008. Això no
és una contestació a una solAlicitud de documentació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, recordi que té una pregunta al darrera que
precisament va sobre aquest tema i que les que ara formulam
tenen a veure amb quina és la situació de les llistes d’espera de
consultes externes de l’Hospital d’Eivissa, etc.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, sí, Sra. Presidenta, ho sé perfectament, és que tot està
relacionat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però com que vostè té després un tercer torn, no?, una
tercera pregunta en la qual parla d’això exactament m’agradaria
que se centrés en aquesta pregunta que és la que toca ara. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, li agrairia que em deixàs continuar amb la
meva exposició perquè és tot el mateix. Li ho repetesc, jo ho
hagués formulat en una sola pregunta, però és que per evitar que
el conseller s’aferràs a la literalitat com fa sempre, he formulat
catorze preguntes i vostè me les ha acumulat, per tant, vaig a
intentar, idò fins i tot també, a contestar a tot el que manifesta
el conseller.

Repetesc, no es contesta allò que demanam i li deman -i
aprofitant la seva intervenció, Sra. Presidenta- ja que el
conseller ha estat tan amable i ha dit que si jo hagués demanat
les altres especialitats, que ho he fet, però supòs que no ho ha
entès, ha ofert aquesta informació, li agrairia que em donàs una
còpia del document que té damunt la taula amb tota la
informació que diu que du i que no vol avorrir la comissió. Li
demanaria que ens donàs ara una còpia, que els serveis de la
Cambra ho poden fer sense cap problema i així tendríem tota la
informació corresponent.

Ho faig com a un incís, vull dir, no sé si he d’esperar la seva
intervenció, però repetesc, és respecte a consultes, que és
l’anterior, però ja que ell ha fet l’oferiment li agrairia una còpia
de tota la documentació que ell ha dit que té damunt la taula i
que no dóna per no avorrir la comissió. Li agrairia novament
perquè en lloc de nou especialitats les tendríem totes, supòs, les
corresponents. Per tant, li deman aquesta còpia.

El mateix respecte de proves diagnòstiques, Sra. Presidenta,
és que acab tot d’una. Proves diagnòstiques, el mateix. A veure
si ens dóna la informació relativa a proves diagnòstiques.
Repetesc, Sr. Conseller, és que és molt fàcil, simplement vostè
ara ha d’agafar aquest paper, l’ha de donar..., si vol jo mateixa
puc fer la còpia, no tenc cap inconvenient, em vaig a la
fotocopiadora, faig la fotocòpia i l’hi torn i aquí acaba la
comissió i no hi ha més problemes. No hi ha més problemes, Sr.
Conseller, però deixi de posar excuses i deixi de mirar-me a mi.
No es preocupi, no tengui cap obsessió amb jo i amb la meva
gestió anterior, conseller. Vostè avui dóna la informació perquè
li ho he demanat. Avui segurament vostè penjarà aquestes dades
perquè nosaltres li ho hem demanat. Si el Partit Popular no ho
hagués demanat, vostè no ho donaria. Si duim dos anys i hem
hagut d’emprar el recurs de les preguntes orals perquè ho fes i
vengués aquí i al manco no tengués la vergonya d’anar-se’n
sense donar cap dada. 
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Per tant, podem acabar ara, conseller, faci una fotocòpia dels
papers que li han preparat, faci-ho, i després nosaltres valorarem
si hem de demanar una altra vegada la documentació que vostè
em diu que no he demanat i que per això no ha contestat o no,
però faci la fotocòpia i acabam tot d’una, Sra. Presidenta. Miri
si tenc ganes de contribuir al benestar de la Comissió de Salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Conseller.

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

A continuació li donaré les dades sobre l’estat de llistes
d’espera de proves diagnòstiques que vostè ens demana per
hospital i també li donaré les de Manacor i Formentera.

Les dades són a 12 d’abril. Radiologia convencional:
Hospital Son Dureta, 4.681 persones amb una demora mitjana
de 29,51 dies; Hospital Son Llàtzer, 1465 persones amb una
demora mitjana de 19,56; Hospital d’Inca, 163 persones,
demora mitjana 12,42; Mateu Orfila, 111 persones, demora
mitjana 22,69; Can Misses, 2.015 persones, demora mitjana
22,63; Hospital de Formentera, 33 persones, 11,73; Hospital de
Manacor, 304 persones, 20,08.

Ecografies. Hospital Son Dureta, 1.006, 38,22; Hospital Son
Llàtzer, 1.478, 30,18 de demora mitjana; Hospital d’Inca, 683,
demora mitjana 34,36; Hospital Mateu Orfila de Menorca, 6
persones, demora mitjana 12 dies; Can Misses, 1.069, 33,48 de
demora mitjana; Hospital de Manacor, 6 persones, 67 dies de
demora mitjana.

TAC. Hospital de Son Dureta, 353 persones, 29,53 de
demora mitjana; Hospital Son Llàtzer, 275, 28,17 de demora
mitjana; Inca, 399, 15 dies de demora mitjana; Mateu Orfila, 2
persones, 18 dies de demora mitjana; Can Misses, 622, 40 dies
de demora mitjana; Manacor, 368, 20 dies de demora mitjana.

Mamografies. Son Dureta, 179, 26,13 dies de demora
mitjana; Son Llàtzer, 140 persones, 18,61 dies de demora
mitjana; Hospital d’Inca, 133 persones, 21,75 de demora
mitjana; Mateu Orfila, 8 persones, 12,12 dies de demora
mitjana; Can Misses, 462, 33,44 dies de demora mitjana;
Hospital de Manacor, 17 persones, 106 dies de demora mitjana.

Ressonàncies magnètiques: Son Dureta, 138, 38,29; Hospital
Son Llàtzer, 325, 26,39 dies de demora mitjana; Hospital
d’Inca, 57 persones, 57,37 dies de demora mitjana.

Altres procediments que estan sense codificar perquè són
coses mesclades que no entren a les altres categories són: 130
persones a Son Dureta amb 105 dies de demora mitjana; Son
Llàtzer, 3, 49,33 dies de demora mitjana; Inca, 241, 22,84 dies
de demora mitjana; Mateu Orfila de Menorca, 11 persones, 11,
18 dies de demora mitjana; Can Misses, 752 persones, 33,26;
Hospital de Manacor, 9 persones, 12,89 de demora mitjana.

Les xifres globals de tota la comunitat autònoma són 16.877
persones i una demora mitjana de 30,65. Aquestes són les xifres
que ens donen a nosaltres, llevat de possibles inexactituds, etc.,
que ens donen a data de 12 d’abril. Com ja li he dit aquestes
xifres no havien estat posades mai en coneixement ni ara ni
abans i com he dit anteriorment el compromís que ha assumit la
conselleria és que les dades d’abril-juny ja estaran penjades de
manera fixa i regular a la pàgina web de la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, presidenta. No m’ha contestat si em pot donar una
còpia de la documentació que du.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Castillo, li ha contestat.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

No, idò no me n’he adonat, Sra, Presidenta, m’agradaria que
m’aclarís si em pot donar una còpia, més que res per saber si he
de prendre nota de tot el que m’està dient.

(S'escolta de fons la veu de la Sra. Presidenta)

És a dir, no em vol donar una còpia de la documentació que
du, és així?, no és així, Sr. Conseller? No? Vostè, m’ho ofereix,
però després amaga la mà vostè, l’entrega, però després
l’amaga. L’entrega, l’amaga. L’entrega, l’amaga, com sempre,
conseller. Vostè, molt bones paraules, però després fa
exactament el que vol i exactament el contrari a allò que li
demana el Partit Popular. Una actitud bastant negativa sobretot
per ser responsable de Salut, Sr. Conseller.

Doni’m aquesta còpia, no tenc cap problema, jo (...) me’n
puc botar algun, evidentment, després puc llegir el Diari de
Sessions és cert, però és que seria tan senzill, conseller, que em
donàs aquesta informació. Repetesc, vostè avui la dóna perquè
no li queda més remei i no la dóna tota, però perquè no li queda
més remei, Sr. Conseller. No ens vengui aquí a dir que vostè és
magnànim perquè si no fos per aquestes preguntes tampoc no
tendríem aquesta informació. Les analitzarem, ja li dic d’entrada
que hi ha realment dades preocupants. Per exemple, l’Hospital
de Can Misses té dades realment preocupants, fins i tot molt
superiors a allò que hi ha a l’Hospital de Son Dureta, després
podrem ho analitzar i vendran altres preguntes relatives a la
informació que ens ha donat, però bé ja que hi som, conseller,
també ens podria dir ja que..., bé, veig que hi ha temps d’espera
importants, fins i tot superiors als dos mesos, a veure si pensa
regular alguna cosa tipus normativa com havia dit a l’inici de
legislatura respecte a garantir el temps de demora i també, si és
tan magnànim, ens podria dir si algun pacient s’ha acollit ja al
Decret de garantia de demora, en el temps màxim anar a la
sanitat concertada. 
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Però bé, repetesc, veig que no ens vol donar la informació,
li agraesc la que ens ha donat, però insistirem demanant
informació per veure si la podem tenir tota.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. 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. Castillo, miri, jo li
acab de donar la informació. Crec que la informació que s’ha
donat es recull a un Diari de sessions i per tant vostè té accés
perfectament com el conjunt de ciutadans a aquesta informació.
Li torn a dir, és un nivell qualitatiu d’informació i quantitatiu
que vostè no va donar mai en quatre anys, ni en comissió ni a
l’hora de fer rodes de premsa ni de penjar informació perquè fos
accessible als ciutadans que és el que diu el decret. No ho va fer
mai, ni en número ni en qualitat ni en quantitat. Jo ja he fet
públiques, perquè estic a la seu del Parlament, a una comissió
i he dit tota una sèrie... per contestar una pregunta oral, he donat
oralment tota una sèrie de dades que se m’han solAlicitat i per
tant, són accessibles ja no només al conjunt de diputats, sinó que
són accessibles al conjunt de ciutadans. 

No he parlat de terminis, he parlat de demora mitjana que és
el que es demana i és el que s’utilitza quan, ja li he dit, parlen
els experts, els gestors o les persones que manegen la
informació de tipus sanitari. Crec que això és un nivell
d’informació important, ja li he dit dues vegades que hem
assumit ja i hem fet públic ja el compromís de la conselleria que
les dades a partir d’abril-juny del 2009 estiguin a la pàgina web
com les dades de llista d’espera quirúrgica, cosa que vostè no va
fer mai, encara que hi hagués un decret, que és el mateix que
tenim nosaltres, a fer complir. 

No ho hem dit, però no hi ha -vostè ho ha demanat- ningú
que hagi, en aquests moments, demanat l’adhesió al Decret de
garanties ni de proves complementàries ni quirúrgiques i per
tant, és un marc jurídic garantista que evidentment hi és perquè
els ciutadans que ho estimin oportú l’utilitzin. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller.

12) Pregunta RGE núm. 3414/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ocultació de dades amb les llistes
d'espera.

Per formular la pregunta darrera RGE núm. 3414/09,
relativa a ocultació de dades en relació amb les llistes d’espera,
té la paraula l’Hble. Sra. Aina Castillo per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. No l’esgotaré perquè com vostè ha
dit ja he fet referència a aquesta qüestió al llarg de la meva
intervenció.

Sr. Conseller, no importa si jo no vaig fer pública mai
aquesta informació, no se’m va demanar, no es va demanar. Si
s’hagués demanat i em sap greu que no hi sigui el Sr. Gascón,
sí que hi és el Sr. Gascón, mira, ara el citaré i podrà intervenir
si vol, segurament en contra meu com sempre, però és igual
perquè ell sap perfectament el que ha passat. El Sr. Gascón em
demanava, com a portaveu anterior a la passada legislatura, les
dades i li remetíem còpia de la documentació, sense cap
problema. Després ell em criticava que abans les feien
públiques, pot ser alguna vegada és veritat, no li dic que no i li
reconec ara que tal vegada ni ho he reconegut mai, però és
veritat, però li donàvem la informació, no teníem problema. Ara
no, ara és que ni tan sols insistim, ni tan sols després de penjar-
les a la pàgina web, com passa amb les quirúrgiques, ni tan sols
així l’oposició té dret a aquesta informació. És que l’actitud,
conseller, de a la oposición ni agua no l’afavoreix, en Salut no
beneficia ningú, Sr. Conseller, d’entrada.

Després, no faré un repàs perquè ja he començat abans i crec
que basta a títol d’exemple de com podríem donar lliçons, com
fer una pregunta i contestar exactament el que un vol i no
contestar mai a allò que es demana, com fer una solAlicitud de
documentació i contestar com si fos una pregunta i exactament
el que un vol. No la dóna. Que avui ha donat informació?
Repetesc, li agraesc..., sempre em diu “ és que no té una paraula
amable”. Avui, li dic, li don les gràcies per la informació que
m’ha donat, però si li demanava cent, vostè m’ha donat trenta.
Que està bé que em doni trenta? Home, tenim més que ahir, és
veritat i avui els ciutadans tendran més que ahir, però ens en
queden setanta, conseller, i li formularem les preguntes, no es
cregui que se n’anirà tan... tan gratuïtament, conseller, perquè
n’hi formularem i si no és amb jo perquè tenc baixa, però no la
puc anulAlar per motius de salut que són evidents, la hi
formularà un altre company perquè no es tracta d’una qüestió
personal, es tracta de poder tenir la informació.

Per tant, conseller, seriosament, m’encantaria que ens
poguéssim asseure i que ens donàs la documentació. Veig que
ni tan sols és capaç de fer-nos una còpia del que du avui a la
seva carpeta. No ho entenc. Li prometo que no ho entenc i ja ens
ho hem de prendre a broma. No ho entenc, perquè és tan senzill
com donar la còpia del full i li dic: ho faig jo mateixa, vaig aquí
darrera que hi ha una fotocopiadora que també la conec, faig la
còpia i la hi torn. Ja està, però no me la vol donar, estupend, idò
supòs que vostè té tot el dret del món. 
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En qualsevol cas -i repetesc, llevat que vostè digui alguna
cosa per la qual m’hagi d’enfadar o m’hagi de sentir ofesa- no
empraré més el meu torn d’intervenció. Li vull repetir que
seguirem insistint per demanar aquesta informació, per fer
efectiu el dret de tots els usuaris a conèixer el temps d’espera
que, fins i tot està regulat normativament no només a la Llei de
salut, sinó a nivell nacional i també al dret de garantia de
demores. I així a bote pronto li he de dir que entenc que vostè
no vulgui donar les dades perquè no tenc temps d’analitzar el
que m’ha donat avui, evidentment, supòs que ho ha fet amb tota
intenció perquè si no, m’hagués donat la documentació dilluns
quan li vaig demanar a la inauguració del centre de salut. 

Sí m’he fixat, però, que per exemple en dades de consultes
externes, les darreres dades que jo manejava que eren del mes
de març del 2007, hi havia unes 22.800 persones esperant per a
una visita amb l’especialista amb una demora mitjana de 17 dies
i ara, en el mateix mes de..., bé a l’abril, però bé, més o manco,
abril del 2009, ens trobam amb més de 26.000 persones i amb
32 dies de demora. És a dir, que hem duplicat el temps d’espera,
segons les dades que a bote pronto -li repetesc- puc tenir ara
perquè no he tengut més temps d’anàlisis.

Per tant, no tengui por, conseller, si això és el que li
preocupa podem parlar, poder fer feina per reduir aquest temps
d’espera. Li repetesc que té la nostra bona disposició. Per cert,
l’encanta repetir que la passada legislatura no es donava aquesta
informació, vol que parlem de la informació que es donava a la
legislatura on vostè era director general? Perquè ens podem
remuntar també a la legislatura 1999-2003 quan vostè era
director general amb Aina Salom, aquí ja ni quirúrgiques, ni
quirúrgiques. Primer, perquè no es volien donar, i segon perquè
no existien sistemes d’informació. Ara vostè que l’encanta
presumir de projectes que vénen de la passada legislatura, que
em sembla molt bé, de veres, faci-ho, però almanco no
dimonitzi els gestors anteriors. Vostè té, en les seves mans,
instruments que li permeten tenir aquesta informació a dia
d’avui, si vostè hagués volgut donar la informació, si no a dia
d’avui a dia d’ahir, ho hagués pogut fer, conseller, ho hagués
pogut fer, però jo li ho dic perquè jo no m’he remuntat a la
legislatura 1999-2003.

Acab, presidenta. Li repetesc, llevat que em senti ofesa i
esper que el conseller no vulgui entrar en aquest debat no
tornaré a intervenir, igual que jo no m’he volgut remuntar a la
legislatura 1999-2003, a la qual vostè formava part de l’equip
directiu perquè era director general, i no s’oferia cap dada, vostè
no s’hauria de remuntar a la passada legislatura tampoc, hauria
de pensar en ara, què està passant ara, per què no vull donar
informació ara i per què així a bote pronto en dos anys hem
incrementat en 4.000 persones la llista d’espera de consultes
externes i hem duplicat el temps de demora o el temps que
esperen aquestes persones per visitar l’especialista. Són dades
generals, però són les dades que ens surten, conseller. Podem
estar equivocats, si vostè ens hagués donat còpia tal vegada
serien unes altres perquè podríem analitzar-les un poc més bé i
ara necessitarem més temps. En qualsevol cas, conseller, li
tornam a donar el nostre suport per tal de reduir aquest temps
d’espera i per tal de fer feina, òbviament no amb mesures com
el tancament de l’Hospital General, que no només ha tancat els
cinc quiròfans sinó que a més ha deixat de fer 25.000 consultes
anuals que ens duen, probablement, a tenir aquests resultats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castillo. Si em permet
abans un incís respecte d’una cosa que vostè ha dit que està
molt propera a parir, jo com a metge sí que l’aconsellaria que
s’agafàs un permís maternal per cuidar la seva criatura perquè
crec que com a metge és una cosa aconsellable.

Miri, no em vull remuntar a anteriors legislatures,
simplement li vull recordar que l’anterior vegada que nosaltres
vàrem tenir responsabilitat de govern va ser de l’any 1999 al
2003 i es va recollir la responsabilitat de gestionar el sistema de
salut pel gener del 2002, per tant són coses molt diferents. Me’n
vaig avui amb una frase que vostè ha dit, segurament no se n’ha
adonat, però ha dit vostè ara mateix jo no vaig fer públiques mai
les dades, i ho justificava perquè ningú no li havia demanat, ho
ha dit aquí i quedarà, constarà en acta. Ha dit, no vaig fer mai
públiques les dades i després -afegitó- perquè ningú no m’ho va
demanar. És que no li ha de demanar ningú, vostè té un marc
jurídic que és el decret de garanties que va incomplir, que va
incomplir perquè mai no va penjar, ni va fer accessibles al
conjunt dels ciutadans aquestes dades. No les va fer accessibles,
com diu el decret. Vostè ho ha dit, “no vaig fer públic mai les
dades”, coma, “perquè ningú no m’ho va demanar”. Ens anam
sabent que vostè reconeix que no va fer públiques mai les dades
de consultes externes i de proves complementàries perquè ningú
no li va demanar. Ho ha dit vostè. Jo li he dit avui que nosaltres
li hem donat, respecte de consultes externes i de proves
complementàries, més informació en quantitat i qualitat de la
que vostè va donar en tota la legislatura. Li ho torn a dir.
Nosaltres sí hem assumit un compromís que a partir del
trimestre abril-juny 2009 les llistes de proves complementàries
i consultes externes estaran penjades a la pàgina web a partir del
mes de juny, de juliol, o el 30 de juny, perquè a qui, sense que
ens ho demani, li hem de donar informació és als ciutadans que
per això hi ha un decret de garanties.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Castillo, té la paraula.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, presidenta, supòs que sap que intervindré. Conseller, per
favor, saber hacer, vull dir, no ho sé, un poquet més de tarannà.
Jo no he dit això, en cap moment, en cap moment no he dit que
jo no vaig fer públiques mai les dades perquè les vaig fer
públiques. No és veritat. He volgut dir que jo no vaig fer mai el
que vostè ha fet avui de jugar a barquitos. No perquè no m’ho
varen demanar. Res més. Les dades de llista d’espera
quirúrgica, de consultes i de proves estan ofertes i estan a les
hemeroteques, no discutirem ara, estan a les hemeroteques i
basta comprovar-ho per saber que es varen donar, no vulgui
enganar, conseller, no vulgui enganar; i si jo vaig incomplir el
decret de garantia de demora, que està aprovat a final de la
legislatura passada, què fa vostè? Què fa vostè que fins avui,
dos anys desprès d’ocupar el seu càrrec com a conseller, no ha
estat capaç de donar una dada i ho fa perquè el Partit Popular li
ho demana. En qualsevol cas, conseller, crec que no hem
d’entrar en un debat personal del que va fer vostè i del que fa
vostè, no, no, no, conseller, no, m’hi neg. Li ho he repetit moltes
vegades, jo no venc aquí a defensar la meva gestió, jo venc aquí
ha defensar una gestió sanitària que sigui una gestió amb seny
i de cara als usuaris. Res més. L’únic que li dic és que que jo no
fes una cosa, encara que sigui mentida, no el justifica a vostè
per no fer-la. Punt. 

I acabaré dient-li una altra cosa, per a nosaltres avui és un
triomf, li ho dic sincerament, estam contents d’haver fet aquesta
Comissió de Salut perquè almanco hem tret primer la
informació que ens ha donat que és parcial, però almanco tenim
alguna informació, i segon que gràcies a aquesta insistència del
Partit Popular vostè complirà el decret que està aprovat, crec
que de l’any 2006, tres anys desprès, i farà públiques les dades
a partir de juliol, com ha dit, perquè si no haguéssim fet
aquestes preguntes vostè no hagués pres aquesta iniciativa
perquè vostè acostuma acción-reacción, quan el Partit Popular
demana una cosa vostè reacciona i ho fa, i per això estam, per
res més, és la nostra tasca d’oposició. Per tant, estam contents
perquè almanco avui hem tret un compromís del Govern,
gràcies a l’actuació de l’oposició del Partit Popular, que a partir
de juliol es penjaran aquestes dades i esperem que les dades
siguin les dades totals i que no siguin parcials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. 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, Sra. Castillo. Jo, torn a dir,
avui me’n vaig sabent que vostè ha dit i ha reconegut que mai
no ha fet públiques les dades perquè no li varen demanar, a
pesar de tenir un decret. Ho he dit al llarg de les meves
intervencions que nosaltres això no ho hem fet bé i que, per tant,
ho volem fer bé i com ja hem comunicat avui matí nosaltres
assumim el compromís públic davant els ciutadans de penjar
aquesta informació que vostè no va donar mai. Això és una
realitat que per a mi té un valor perquè qui fa la demanda és qui
no va complir. Nosaltres, evidentment, reconeixem un deute

d’aquest primer cicle de la nostra gestió, però ho corregirem i
per això assumim ...

(S'escolta una veu de fons que diu: podem parlar de Son
Espases, conseller)

...un compromís davant els ciutadans. El conseller no fa res
perquè se li digui a través d’aquesta comissió, jo he vengut a
respondre unes preguntes orals, he fet una sèrie de
suggeriments, alguns no s’han atesos i, per tant, jo simplement
dic això, tota resposta escrita ha estat contestada, no hi ha hagut
ocultació d’informació, hem donat avui més informació en
quantitat i en qualitat per especialitats i per proves
complementàries que en tota la seva legislatura. Ens ha dit que
no va fer públiques les dades perquè ningú no li va demanar, per
tant, no complia amb el decret, nosaltres ho reconeixem, però
treballam de valent per, primer millorar les demores, i segon per
assumir el compromís que hem assumit davant els ciutadans que
el 30 de juny es pengin les llistes de proves complementàries i
d’especialitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui agraïm la
presència de l’Hble. Conseller i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat.

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