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LA SRA. PRESIDENTA:

...si es produeixen substitucions.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Lluís Maicas per Joan Boned.

I.1) Compareixença RGE núm. 1917/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Consellera de
Salut. Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les
línies d'actuació en matèria de salut.

I.2) Compareixença RGE núm. 1944/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa
polític del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat conjunt de les solAlicituds de compareixença RGE núm.
1917/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant la qual solAliciten la compareixença de la consellera
de Salut, Família i Benestar Social per tal d’informar sobre les
línies d’actuació en matèria de salut; i la RGE núm. 1944/11,
presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença de la consellera de Salut, Família
i Benestar Social per tal d’informar sobre les directrius general
de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern.

Hi assisteix la Sra. Carmen Castro i Gandasegui, consellera
de Salut, Família i Benestar Social, acompanyada de la Sra.
Lucía Matías Bermejo, secretària general; del Sr. Federico Sbert
Muntaner, director general de Salut Pública i Consum; del Sr.
Martí Sansaloni Oliver, director general de Gestió Econòmica
i Farmàcia; del Sr. Javier Ureña Morales, cap de Gabinet; i de
la Sra. Aránzazu Mulet Alonso, cap de Premsa.

Té la paraula la Sra. Carmen Castro i Gandasegui per fer
l’exposició oral sense limitació de temps. Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vull en
primer lloc donar les gràcies a tots per aquesta oportunitat que
m’han dat de comparèixer a la Comissió de Salut del Parlament
de les Illes Balears per poder fer-los partícips de la gestió que
volem dur a terme a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social.

Des d’aquesta conselleria no volem improvisar ni volem fer
polítiques de paraules. Volem donar solucions reals amb totes
les garanties socials per als nostres ciutadans. Tot això dins un
context de crisi econòmica que ha calat en el nostre sistema
d’una manera contundent i que suposa un repte a l’hora de
planificar la nostra acció de govern. Aquesta situació econòmica
evidentment marcarà les nostres actuacions, però vull deixar ben

clar des del principi que fins i tot en aquestes circumstàncies el
nostre compromís no passa en cap cas per la disminució de les
prestacions que dóna el Servei Balear de Salut. Més bé ben al
contrari: serem més eficients i, per tant, l’atenció tant des de
l’àmbit social com del sanitari es veurà reforçada. 

Tinc l’encàrrec del nostre president de gestionar dues de les
àrees més sensibles per a la població: salut i benestar social. La
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, com vostès ja
saben, engloba dues antigues conselleries; d’aquesta manera, i
amb l’assumpció de majors competències per part dels directors
generals, estem aconseguint tres objectius bàsics: un important
estalvi, una major coordinació i un major aprofitament dels
recursos. Estem aprimant una administració molt anquilosada i
hipertrofiada, allunyant-nos de qualsevol dispendi i eliminant
tot allò prescindible. 

En aquest sentit la nostra secretaria general té com a prioritat
una sèrie d’actuacions immediates: racionalitzar i disminuir la
despesa en lloguers, reubicant en la mesura del possible les
dependències en edificis propietat del Govern, procurant
rescindir la majoria dels contractes de lloguer. Està fent una
anàlisi exhaustiva del pressupost de la conselleria de cara al
pròxim exercici pressupostari, redimensionant contractes i
analitzant les necessitats de salut i serveis socials en el marc
d’un pressupost real i no fictici, com el que tenim en aquest
exercici, que és un pressupost prorrogat. Està redimensionant i
reestructurant el sector públic vinculat o dependent de la
conselleria en colAlaboració amb l’Oficina de control
pressupostari. 

La situació de partida que ens hem trobat no és gens
encoratjadora. La crisi en què estem immersos, com els deia
abans, ha deixat en una greu posició l’actual govern. Com deia,
els directors generals han assumit més competències, i en aquest
sentit la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia
engloba l’antiga direcció general de Planificació i Finançament
i la Direcció General de Farmàcia, i també se li han atribuït, per
acord del Consell de Govern, temporalment les funcions de
gerent de la Fundació de Banc de sang i teixits, de la Fundació
d’Investigació sanitària de les Illes Balears i de la Fundació
Mateu Orfila. S’està duent a terme en aquestes fundacions una
auditoria interna amb el resultat de la qual podrem prendre
decisions ajustades a la realitat per tal d’aconseguir
funcionaments més eficients. Des de la Direcció General de
Gestió Econòmica i Farmàcia es treballarà conjuntament amb
l’ib-salut per tal de modernitzar la facturació de la recepta
electrònica. Es redactaran una nova llei i un nou barem de
mèrits d’ordenació farmacèutica. També s’aprofitaran les
estratègies en salut que finança anualment el ministeri;
concretament volem potenciar les de cures palAliatives i salut
sexual i reproductiva. Des d’aquesta direcció general s’està
liderant una reclamació que hauria d’haver estat una prioritat
per a altres governs: volem reclamar que els fons de suficiència
i cohesió s’ajustin a la realitat de la nostra comunitat.
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La Direcció General de Salut i Consum comprèn les
antigues direccions generals d’Avaluació i Acreditació,
Direcció General de Consum i Direcció General de Salut
Pública i Participació. Actualment la direcció general
s’estructura en àrees. L’àrea d’Avaluació i Acreditació continua
tramitant les autoritzacions, acreditacions i homologacions, la
inspecció i el registre de centres i serveis, i tot això es reflectirà
en l’aprovació de guies d’acreditació de centres i serveis; s’està
preparant un decret d’acreditació, i s’iniciarà un procés de guies
d’avaluació econòmica, de tecnologia i de processos;
continuarem amb la formació dels professionals sanitaris i s’està
projectant dur a terme un pla centralitzat d’estudis, especialment
per a residents. 

L’àrea de Consum continuarà amb la defensa dels
consumidors, i per això en un breu període de temps millorarem
la Llei de consum, que data de l’any 98, que s’adaptarà a
l’actual normativa estatal; des de Consum volem potenciar
també la tasca de la Junta Arbitral i aconseguir que el major
nombre d’empreses possible s’hi puguin adherir. 

A l’àrea de Salut Pública i Participació, dur a terme
actuacions en protecció de la salut liderant programes de salut
públic, com el cribratge del càncer de mama, prevenció
d’hipoacúsies, vacunacions...; continuarà amb la línia de
prevenció i informació en drogodependències i addicions, i en
seguretat alimentària i ambiental estam fent feina per optimitzar
els recursos tècnics, humans i econòmics del Laboratori de salut
pública. Continuarem la feina de protecció dels ciutadans davant
dels factors biològics i físics. El director general de Salut
Pública i Consum està preparant també tota una sèrie
d’iniciatives transversals amb altres conselleries; la salut
pública forma part de l’educació, per tant farà feina en aquest
sentit amb la Conselleria d’Educació; amb la Conselleria de
Turisme es crearan rutes saludables i rutes gastronòmiques, i
altres actuacions que s’aniran presentant d’aquí a un temps.

Per últim, l’última direcció general dependent d’aquesta
conselleria és la Direcció General d’ib-salut. Ib-salut
s’estructura en base a un organigrama funcional dividit en tres
àrees, amb un equip sense estatus directiu que dóna suport al
director general, en base a un organigrama jeràrquic compost
pel director general, un secretari general amb l’àrea de recursos
humans, pressupost, compres i contractació; i un director de
l’àrea sanitària, així com un director per a l’àrea
d’infraestructures, tecnologia i serveis generals. A curt termini
ens hem vist obligats a gestionar en clau econòmica i
condicionats pel deute que hem trobat, que a ib-salut, en data 30
de juny, ascendia a 518 milions d’euros. Ens hem trobat un
dèficit que supera totes les previsions. Els asseguro que la
situació és molt greu. Així en aquests mesos hem tengut una
desfilada de proveïdors impagats, projectes sense dotació, i hem
hagut de donar respostes. I què és el que hem fet?, intentar posar
ordre i millorar l’eficiència.

I ha arribat l’hora de parlar de sanitat amb majúscules.
Volem millorar el model sanitari del sistema balear de salut per
permetre la seva sostenibilitat futura reforçant la prestació de
serveis. Des del primer dia hem començat a prendre mesures en
aquest sentit. Entre d’altres, hi ha dos valors irrenunciables dins
el sistema balear de salut per a nosaltres, que són la
sostenibilitat -no farem res que no es pugui pagar- i la
transparència -no podem fer res que no es pugui comunicar-; és

necessària una transparència total en la gestió. Els pressupostos
del Servei balear de salut han de ser clars i accessibles per als
ciutadans; volem la màxima transparència en la gestió, i és per
això que ens marquem l’objectiu de crear a internet la finestra
de l’ib-salut on es pugui consultar tota la informació econòmica
dels serveis centrals i de tots els seus centres assistencials.
Volem agilitar l’administració per gestionar amb austeritat i
eficàcia, i simplificar la burocràcia, i en aquesta línia hem reduït
els equips directius en el servei central d’ib-salut i a tots els
hospitals que en depenen. 

Els asseguro que no és gens fàcil dur a terme totes aquestes
i altres mesures que ens hem vist obligats a prendre, però pitjor
seria continuar en una situació de descontrol pressupostari i
quedar-se quiets en la situació que hem heretat. Totes aquestes
mesures s’han pres gràcies als resultats que obtenim de l’estudi
que s’està fent a totes les àrees de la conselleria per part del
personal funcionari. Gràcies a aquesta rigorosa i impecable
feina dels treballadors de la nostra comunitat, als quals vull
aprofitar avui per agrair el seu esforç, estem aconseguint tenir
una radiografia de la situació de tots els nostres hospitals i
centres d’atenció sanitària, de totes les direccions generals i dels
serveis centrals. És per això que hem tingut la capacitat de
prendre mesures que donen solucions directes als problemes que
hem trobat. 

En aquest sentit, per exemple, en arribar al Govern ens vam
haver de posar en marxa per poder palAliar una greu situació que
vam trobar: les agències de viatges no volien pagar més bitllets
als malalts que necessitaven trasllats entre les illes i entre les
illes i la península. No hi havia liquiditat i era impossible pagar
tot el deute que vam trobar, i si no se’ls oferia un calendari o un
pagament important no volien continuar avançant els bitllets.
Per tant vam iniciar les converses i vam poder signar un conveni
amb la companyia Air Nostrum per tal que aquesta avancés els
passatges dels pacients, i s’ha aconseguit un total de 32 vols al
dia repartits entre Menorca i Eivissa amb destinació a Mallorca,
i són els mateixos metges els que determinen, en funció de la
patologia i l’edat dels usuaris, quins són els beneficiaris
d’aquests bitllets, i aquest conveni estarà en vigor fins a final
d’any.

En poc més de 100 dies també hem assentat les bases d’on
volem arribar i com volem fer les coses. Ara sí que volem que
el ciutadà torni a ser el vertader centre del Servei de Salut. És
necessària la proximitat amb els ciutadans, i en aquest sentit
hem creat la figura del coordinador de salut municipal, que atén
directament les reclamacions, les queixes, els suggeriments de
tots els nostres municipis. Així el coordinador i el director
general ja s’han reunit amb 12 municipis de tots els colors
polítics atenent l’entorn de 120 persones, i han aconseguir
atendre mesures com millorar la recollida de mostres al centre
de salut de Marratxí, també s’ha posat en marxa una nova
ambulància a Santanyí; tot això ha estat fruit dels suggeriments
i les reclamacions dels ciutadans i dels responsables municipals.
També s’ha posat en marxa una altra figura, la del coordinador
de sanitat corporativa, que aquest es relaciona amb les
associacions de pacients i amb les societats medicocientífiques
i els colAlegis professionals. Aquestes dues figures dels
coordinadors no suposen cap cost addicional a l’administració.
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A ib-salut es fa necessària una planificació estratègica
enfront de la crisi, i per això ens hem marcat uns objectius
d’optimització, control de la demanda i control de l’oferta.
Aquests objectius ens suposen prendre una sèrie de decisions
valentes que tindran en molts de casos una efectivitat a mig i a
llarg termini. Algunes d’aquestes mesures seran la necessària
reorganització dels recursos de què disposem per fer-los més
eficients; per això l’estructura de GESMA, Gestió Sanitària de
Mallorca, s’integrarà en un sol cos administratiu que és l’ib-
salut, i els tres hospitals que gestiona, l’Hospital General, el
Joan March i l’Hospital Psiquiàtric, passaran a formar part
directament del Servei de Salut, aprofitant així millor els seus
recursos i potenciant encara més la seva tasca assistencial a
pacients pluripatològics, geriàtrics i palAliatius. 

També Atenció Primària patirà canvis que la reforçaran.
Eliminarem la gerència d’Atenció Primària de Mallorca, i
s’integraran Atenció Primària i Atenció Especialitzada amb
sectors sanitaris; s’aconseguirà així una major eficiència del
sistema. Ja vull avançar que Atenció Primària és per a nosaltres
la porta d’entrada a la sanitat pública, i li tornarem a donar el
protagonisme que havia perdut. Volem ubicar els facultatius i
els professionals d’infermeria d’Atenció Primària en el centre
de l’eix d’assistència sanitària perquè ajudin el pacient no tan
sols en el seu procés de curació sinó també a triar la millor
opció en el sistema sanitari. 

Des d’ib-salut també es durà a terme una gestió tecnològica
integral; també un pla per reduir els efectes no desitjats de la
insularitat, un pla que inclourà actuacions com trasllats dels
especialistes a passar consulta a les illes d’Eivissa i de Menorca,
una millora en els sistemes d’ajuda als pacients desplaçats, es
potenciarà la telemedicina; nomenarem coordinadors
autonòmics en determinades especialitats: oncologia, anestèsia,
UCI, urgències hospitalàries... Es crearà una llista d’espera
única quirúrgica i, progressivament, per a proves diagnòstiques
i també per a consultes d’especialista. Hem de posar la vista a
llarg termini per aconseguir uns ciutadans sans que no necessitin
usar el servei sanitari. La millor prestació sanitària és la que no
s’hagi de donar, i els ciutadans han de conèixer de primera mà
el sistema sanitari i utilitzar-lo adequadament. Per això es
posaran en marxa dues iniciatives: les aules de salut municipal
i un pla pilot de salut escolar.

Aquestes i d’altres actuacions que s’aniran presentant al
llarg de la legislatura tenen un objectiu molt clar: adaptar el
nostre sistema sanitari a la situació econòmica actual sense
eliminar cap prestació sanitària; ben al contrari, amb la
optimització i l’eliminació d’estructures administratives
hipertrofiades es vol potenciar l’assistència sanitària i millorar
la seva qualitat. Tot això, efectivament, millorarà la situació de
tots els nostres centres d’atenció sanitària, centres que per altra
banda són de gran qualitat i prestigi, com diferents premis i
mencions reconeixen, i vull aprofitar també per donar les
gràcies a la bona feina dels professionals sanitaris, metges,
infermeries i totes les categories de personal sanitari, sense la
bona feina dels quals no seria possible la qualitat del nostre
sistema balear de salut.

I no vull acabar aquesta intervenció sense donar les gràcies
a tot el meu equip per la gran feina que està fent. Sense dubte
ens ha tocat un període molt complicat. També les dades que he
donat al principi i el que ens hem trobat no és gens encoratjador,
però amb planificació i amb l’entrega de tots estem demostrant
que es pot gestionar d’una altra manera. Vull donar les gràcies
en aquest cas a l’equip de Salut, Juan José Bestard, Federico
Sbert, Martí Sansaloni, Lucía Matías, Arantxa Mulet i Javier
Ureña. Moltes gràcies perquè tots ells sense excepció han
demostrat des del primer dia una gran capacitat de feina,
dedicació i ilAlusió que avui els vull agrair públicament.

I moltes gràcies, senyores i senyors diputats, per la seva
atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La consellera
pot contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs, supòs, per deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda, Sra. Presidenta. Bona tarda, consellera. Bé, hem
escoltat el seu parlament. Crec que ha estat poc concreta en
moltes coses. Efectivament estan en una època complicada en
allò econòmic; simplement vull recordar que no és nova, que ja
fa estona que en el Servei de Salut es va posar un pla
d’eficiència per anar cap a un decrement progressiu de despesa,
que havia passat uns anys d’un increment molt important i que
la darrera legislatura ha baixat d’una manera molt considerable.

Efectivament estam en una situació complicada. Han passat
més de 100 dies i deixi’m que li comenti que, per exemple,
aquesta transparència que vostè ha expressat en aquests
moments hem de dir que no és el sentiment colAlectiu en els
professionals sanitaris. Manca molta informació; vostè ha
anunciat qualque tipus de projectes, dels quals n’hi ha que són
molt importants i no es té suficient informació. Ha parlat
d’ajustar i retallar determinades qüestions; no ha parlat en cap
moment de si han pensat en qualque augment de sistemes de
finançament: de copagament, de cèntim sanitari, de millorar
facturació a tercers, etcètera, ni tampoc ha parlat de
determinades qüestions que poden afavorir l’eficiència. De totes
maneres jo em qued amb aquesta declaració d’intencions de
treballar amb transparència. Per això crec que avui mateix seria
bo que començàs amb aquest exercici de transparència. 
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Ja sé que tenc molt poc temps, les preguntes les podria
formular a centenars i intentaré triar-ne alguna. Una que està
molt d’actualitat desgraciadament i que crea molta angoixa en
aquests moments és aquest pla de sanejament que vostès han
presentat a Madrid i que a la Conselleria de Salut suposa una
reducció per a enguany 2011 molt important. Per tant, en
aquests moments els treballadors del sistema sanitari voldrien
saber aquestes reduccions de capítol 2, de capítol 4, del capítol
42, de capítol 1, tot això com es concretarà, perquè la gent que
fa feina a centres sanitaris ja sap quina és la realitat, no es
renoven els contractes de personal eventual, personal laboral
que tampoc no es renova, interins que estan preocupats, ... Tota
la informació que vostè pogués donar en aquest sentit, amb
aquest exercici de transparència seria bo. Vostè sap que partides
econòmiques d’aquestes van cap a fundacions hospitalàries, que
suposen pagar despesa farmacèutica, que suposen material
fungible dels hospitals, etc. I també en aquest mateix pla es
parla de privatització de gestió sanitària, es parla de no finançar
determinats medicaments, es parla d’un caramull de coses que
evidentment seria bo que vostè contestàs, especialment perquè
les persones que treballen en el sistema sanitari ho tenguessin
més en compte.

Vostè ha parlat de moltes coses, de projectes de futur. No ha
parlat de projectes que són importants, per exemple Son
Espases, hi havia un projecte de laboratori, el farà, no el farà?,
canviarà el projecte?, seguirà interessos dels ciutadans o
interessos més particulars?, integrarà el laboratori de salut
públic en aquest laboratori centralitzat si vostès el fan? Què
passarà amb el pàrking de Son Espases? En els instituts de
gestió clínica -i això és una referència més general-, què pensa
fer?, perquè és un projecte molt ben valorat per part dels
professionals, suposa un compromís d’aquests en gestió clínica,
en objectius, en avaluació. La pregunta és què pensa fer vostè
amb aquestes realitats, projectes que hi havia d’un anell
radiològic, d’anatomia patològica; què passarà amb els estudis
de medicina?, què passarà en temes de recerca, sembla que
renuncien a obtenir recursos per fer recerca amb determinades
decisions que comencen a prendre. 

Un altre tema que és molt greu, el tema de no donar
informació. Som a principis d’octubre i les dades de llista
d’espera de final de juny i de final de setembre, les
desconeixem. Un compromís adquirit en aquesta cambra, per la
qual cosa crec que és lícit demanar si aquesta no informació ve
donada perquè vostè està preocupada per les dades que poden
sortir, si vostè està preocupada perquè puguin haver empitjorat.
Per la informació que tenim, vostè mateixa ho sap, hi ha
hospitals que tenen llits tancats, que ha disminuït l’activitat
quirúrgica, que ha disminuït l’activitat complementària. Tot
això són dades que fan pensar que les llistes d’espera han
crescut d’una manera molt considerable.

També va anunciar als diaris que sota el títol de “llibertat
d’elecció de metge i d’hospital”, vostès estaven treballant en un
nou sistema de llistes d’espera. El títol és molt guapo, és un títol
que ja fa anys que existeix a l’ordenament sanitari i, com vostè
veu, hi ha hagut una part de comentari bastant general que és un
projecte inviable, que és un projecte irreal. I com que vostè no
dóna més informació, perquè hi ha preguntes solAlicitades per
escrit, però no tenim la informació, no sabem quin nou sistema
de llistes d’espera fan, quins són els criteris d’exclusió o quin
programa informàtic diuen que tenen. En definitiva, tot un
seguit de qüestions que vostè no ha contestat, no en dóna
informació i per tant, no sabem com acabarà. Pensi per altra
banda que darrere això, és lícit demanar si vostè pensa derogar
o modificar el Decret de garanties quirúrgiques, si pensa
comptar com a Madrid, etc. 

Per cert, el seu director general va fer unes declaracions
respecte d'incompatibilitats dels professionals sanitaris que seria
bo que aclarissin perquè hi ha molts de professionals que fan
feina a la pública i a la privada i estan preocupats perquè es va
donar a entendre que ho feien d’una manera irregular i fora de
la llei. Per tant, seria bo que vostè digués si comparteix aquest
criteri del director general o no. Avui té una oportunitat per si
vol donar dades de llistes d’espera o aclarir altres coses. 

Un projecte que vostè diu de la Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca, que la vol liquidar. Miri, és un tema que ha fet
sorgir molta discussió dins els professionals, fins i tot el ColAlegi
de Metges, dos sindicats, una societat científica, no ho ha
negociat amb ningú. I clar, evidentment hi ha moltes preguntes
a formular. Això suposarà separació de funcions?, més
autonomia de gestió per als professionals? Al final, els hospitals
es menjaran la Primària? És a dir, l’altre dia el director general
o la persona que fa les funcions de gerent d’Atenció Primària de
Mallorca va dir que no hi hauria contractes de gestió, que tot
funcionaria per normes. Contractes de gestió són qüestions que
un es marca amb els professionals, objectius, els avalua, etc. 

No ha dit res del paper d’infermeria, no ha dit res del que
pensa fer a Son Dureta. No ha dit res de com pensa absorbir el
deute de les fundacions hospitalàries, si desapareixen. No ha dit
res del nou Hospital d’Eivissa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No ha explicat com es redistribuiran les funcions de
GESMA. Bé, ha parlat de consum, diu que vol augmentar a dit
la participació d’empreses a juntes arbitrals, però amb les
decisions que pren amb les associacions de consumidors de no
donar-los subvencions, el que provocarà és que aquests no hi
participin. No ha parlat de l’Agència de Salut Pública. No ha
parlat de la integració d’atenció a drogodependències de la part
forana de Mallorca. En definitiva, com que la Presidenta m’ha
demanat que acabi, deixarem més coses per a després. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca supòs que té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, donar la benvinguda a la consellera
a aquesta casa és massa protocolAlari, vostè ja és coneixedora
d’aquesta casa, en tot cas sí al seu equip i desitjar-los sort i
encerts en una situació que sabem que és difícil perquè també
l’hem patida en la gestió. Avui crec que ens ha donat una bona
notícia, nosaltres farem el seguiment que ens pertoca des de
l’oposició que compleixi el que ha dit, de no disminuir les
prestacions sanitàries i per a nosaltres és una bona notícia. 

Dir-li, perquè el temps és breu, d’una forma esquemàtica
però tocant punts que durant tota la legislatura nosaltres
tocarem. Nosaltres en principi no estam d’acord amb aquesta
unificació de les dues conselleries, pensam que són dues
conselleries i dos sectors molt importants, molt potents i ens
preocupa, encara que avui no sigui el tema, esperem que hi hagi
una altra compareixença, que el tema de serveis socials quedi
ocult per salut, perquè salut és massa potent perquè els serveis
socials, encara iniciant-se la seva estructura a la nostra
comunitat autònoma i d’alguna manera els redueixi.

Vostè ha comentat dos valors que nosaltres pensam també
que són importantíssims, la sostenibilitat i la transparència,
pensam que són fonamentals en qualsevol exercici de gestió
democràtica. També ens hauria agradat sentir altres valors com
la universalitat de la sanitat i el caràcter públic de la sanitat,
també eixos importants i un valor davant d’una situació de crisi
a preservar perquè sempre hi pot haver tendències.

Sobre les prioritats que vostè ha comentat hi estam d’acord,
ens agradaria que tengués en compte el tema de salut mental i
persones majors. Sobre el que ha comentat en relació amb salut
pública, aquests dos grups no els hem sentit citar. En tot cas,
quines previsions tenen sobre aquest tema.

En el tema de transversalitat coincidim amb vostè,
efectivament, la transversalitat pensam que és fonamental en
tota la política sanitària, de fet, cada vegada més totes les
polítiques són transversals, però ens agradaria molt, ho duim a
cada compareixença de conseller, que aquesta transversalitat
estigués impregnada de temes de gènere. Ens preocupen molt
temes on vostès tendran una feina molt import en temes de salut
com són la prostitució, els embarassos no desitjats i temes que
tenen un contingut de gènere.

A partir d’aquí, nosaltres podríem formular tota una sèrie de
preguntes que ens agradaria..., si és possible a la rèplica i si no,
en una propera compareixença que vostès comentassin. A quin
acord han arribat amb els farmacèutics per al pagament?, perquè
les notícies que surten a la premsa són diverses, unes positives,
altres no tant. Quin tancament de PAC s’han fet i si hi ha
previsions de tancar-ne més? Quines previsions de tancament hi
ha, o no hi ha previsions de tancament de PAC o d’altres punt
d’atenció primària fins l’any 2011?

Ens preocupa el que surt a la premsa, vostè avui diu que
tendrà un valor especial l’atenció primària. El nostre grup
parlamentari estarà en contra de qualsevol reducció del que
suposi atenció primària, vull dir el que pugui suposar una
reducció del potencial real d’atenció primària, estam d’acord
amb vostè que efectivament per a nosaltres és cabdal, és la porta
d’entrada a la sanitat i per tant, ha de ser propera i ben dotada.
Amb qualsevol gestió que sigui reduir aquest potencial que en
aquest moment té l’atenció primària nosaltres no hi estam
d’acord.

Ens agradaria molt que durant aquesta legislatura, i vostè ja
n’ha comentat alguns dels eixos centrals, com és el Pla de salut
escolar, les aules municipals i que com a política pública
preventiva hi podem estar d’acord, estam d’acord amb aquesta
titulació, veurem els continguts; ens agradaria també
desenvolupar el que són els consells de salut d’àrea i de zona.
Pensam que és molt important perquè en moments d’austeritat
i en moments en què s’hauran de prendre decisions difícils, tenir
informada la població d’una forma molt propera, crec que és
positiu perquè rebaixa tensions. No ens agradaria que aquests
dos coordinadors de salut municipal i aquest coordinador de
sanitat corporativa, reduís potencial o reduís la força que té el
consell de salut i que han de tenir els consells d’àrea i els de
zona.

També ens agradaria que desenvolupessin protocols de
detecció. Per exemple protocols de detecció sobretot de malalts
mentals. En un moment en què efectivament és difícil perquè hi
haurà necessitat de reorganitzar i de mantenir criteris
d’austeritat, tot el que sigui preventiu i detecció primerenca i
pensam que atenció primària està en disposició de poder-ho fer,
tot el que siguin aquests protocols seria interessant. No ens
agradaria el que succeeix a Catalunya on aquests protocols
s’han reduït. Tot el contrari, pensam que aquí s’haurien de
potenciar.

I després hi ha tota una sèrie de preguntes perquè el discurs
que vostè ha fet de no disminució de les prestacions, etc., en
principi xoca amb aquest pla d’austeritat i el Pla econòmic
financer de reequilibri per a la comunitat autònoma de 2011, un
dels objectius de reducció del qual és el sistema sanitari. Per
tant, preguntes com la reducció important del personal interí
vinculat a la Conselleria de Salut, quin és? Quin és el perfil
d’aquests interins que vostès volen reduir? Aquesta eliminació
de la compartimentació entre l’atenció especialitzada i l’atenció
primària, què significa? Insistim, per a nosaltres l’atenció
primària ha de quedar reforçada durant aquesta legislatura i molt
més en temes d’austeritat. Aquesta extinció que vostès han
anunciat de l’empresa GESMA com s’ha fet, aquesta fusió amb
les altres fundacions, quin perfil tendrà aquest nou..., vostè diu
que s’inclou l’ib-salut, com ho inclouran?, quines càrregues de
feina tendrà aquesta nova incorporació? 
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Ens ha parlat dels desplaçaments d’especialistes de Mallorca
a les illes de forma temporal posa aquí, quins especialistes, ja
els tenen?, són tots? La redefinició de plantilles que vostès
anuncien d’hospitals petits, quins són aquests hospitals i quins
nivells d’organització volen crear?

Després ens parlen d’una “enajenación de patrimonio del
antiguo centro de Son Dureta”, què significa això exactament?
Vostè ja ha anunciat que en principi tenen la intenció de vendre,
com està aquesta idea o aquesta proposta? I després ens
preocupa un tema que no sé si és de salut, o de salut i serveis
socials, que és una reducció molt important dels concerts per a
la prestació de serveis socials, encara que parla d’ib-salut, que
passa de 2,9 a 0,6. Si això és de serveis socials ho podem tractar
a una altra compareixença, si afecta ib-salut o si afecta la
Conselleria de Salut, ens agradaria saber què significa. Com
pensen reduir materials, subministres de 219 milions a 31
milions en temes d’ib-salut? I sobretot, una reducció de 197
milions a 28 milions en temes de famílies i institucions sense
ànim de lucre que afecta sobretot, en el cas de l'ib-salut, supòs
que famílies i entitats de caràcter sociosanitari.

Per tant, ens agradaria si és possible que en aquesta rèplica
ens pogués contestar totes aquestes preguntes. 

Ens alegram de ver que hagi reconegut la feina dels
professionals, crec que ha estat un punt important al seu favor,
perquè el que havíem sentit fins ara ens preocupava, ens
preocupava que un president de Govern sortís dient que en el
sector sanitari hi havia molts de treballadors que només estaven
asseguts i que no feien res. Em va preocupar molt, jo li vaig fer
una pregunta en aquest sentit, retallant la premsa on havia sortit
això, i esper que vostè me la contesti, que em digui si és veritat,
si va ser una interpretació que va fer el periodista, però això va
sortir a la premsa, que hi havia molt de personal sanitari assegut,
no encalentint la cadira, assegut sense fer res, va dir. Per tant,
ens ha agradat que avui sortís en defensa del personal sanitari.

I la transparència que vostè diu que serà un dels eixos
d’aquesta conselleria, li demanaria per favor que contestàs les
preguntes en els terminis parlamentaris adequats i també que
lliuràs la documentació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, saludam i agraïm la
presència aquí en la primera compareixença de la consellera de
Salut, Benestar Social i Família i també de tots els alts càrrecs
que l’acompanyen avui horabaixa. I dir des del Grup
Parlamentari Popular que felicitam i agraïm a la consellera i a
tot el seu equip la seva valentia per estar disposats a assumir
aquesta responsabilitat tan gran en un moment de tanta
complexitat i d’incertesa, on els obstacles i les dificultats són la
tònica diària i que les bones notícies veim que són l’excepció.

Sabem que és un gran repte el seu, que li ha tocat dirigir la
nau en plena tempesta, però confiam en la seva capacitat, en la
bona disposició i en l’actitud rigorosa que ja han demostrat.
Seran suficients per fer front als problemes que han trobat i per
garantir la supervivència del sistema sanitari balear i el futur del
benestar social dels nostres ciutadans.

Vull explicar un poc quin és el punt de partida d’aquesta
legislatura, crec que ja una mica ho coneixem tots, però
m’agradaria fer un breu repàs. Vostès s’han trobat amb un
servei de salut insuficientment finançat des de Madrid, un servei
que els últims anys ha experimentat un increment molt
important de la demanda perquè la nostra població no ha parat
de créixer i el nombre de turistes que ens visiten i que fan ús
també del servei sanitari tampoc. Això repercuteix directament
en la pressió exercida damunt el servei de salut balear i ha
generat un dèficit que ha hagut d’assumir en solitari la
comunitat autònoma.

Per tant, hem de parlar d’un infrafinançament, que malgrat
les peticions del govern amic d’aquesta darrera legislatura,
Madrid veim que no va fer gaire cas i fins ara no ha arribat cap
compensació. No se’ns ha reconegut en el fons de cohesió
territorial, ni tampoc d’altra manera, l’impacte de més de 10
milions de turistes que vénen cada any ni l’increment
poblacional ni el fet insular.

D’altra banda, hi ha la qüestió de l’herència rebuda,
d’aquests últims quatre anys de Govern del pacte. Vostè
mateixa ho sap i en més d’una ocasió ja ho ha anunciat, tenim
per un caire una obra, l’Hospital de Son Espases, amb un
sobrecost de 280 milions d’euros, un deute de la Conselleria de
Salut a proveïdors que avui mateix ha concretat en 518 milions
d’euros, farmacèutics sense pagar, desplaçaments de pacients
sense pagar a AVIBA, projectes sense dotació, ets. En
definitiva, crec que és una situació desastrosa, només hi ha
deutes, zero pressupost i un bloqueig total i absolut. 

El més curiós de tot encara és que els responsables, els que
han generat aquesta situació ara clamen contra retallades, com
si tot això els vengués de nou. O és que pensaven realment que
el seu ritme d’endeutament podia continuar així? Nosaltres, el
Partit Popular, i la immensa majoria dels ciutadans sabem que
no, això és insostenible, no és admissible ni políticament ni
econòmicament ni èticament, no és admissible. 

Per sort, ara la responsabilitat és d’un govern del Partit
Popular i vostès tenen com a prioritat assegurar la supervivència
del Servei de Salut de les Illes Balears, sense que minvin les
prestacions sanitàries. Veim que fan tot el necessari perquè els
ciutadans illencs puguin disposar d’una atenció sanitària de
qualitat als centres d’atenció primària, als hospitals i a les
urgències, però també entenem que ara no en queda d’altra que
prendre mesures encaminades que la despesa sanitària s’ajusti
als recursos disponibles. S’ha d’equilibrar el pressupost sí o si.
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Això és ineludible, si volem que torni la normalitat i garantir
el futur sanitari. Per això valoram l’aposta per l’austeritat i la
racionalització de la despesa. No era viable ni tampoc necessari
mantenir tants d’alts càrrecs polítics ni tanta estructura directiva
dins el sistema sanitari. 

Valoram molt positivament l’esforç que s’ha fet per trobar
una solució a la problemàtica dels desplaçaments dels pacients
amb l’acord que han aconseguit vostès amb Air Nostrum. 

La setmana passada, en una proposició no de llei que es va
debatre dins aquesta comissió, semblava que a l’exconseller de
Salut només li preocupaven els pacients de l’illa de Mallorca,
està molt bé que al responsable de Salut d’aquestes illes li
preocupin els pacients de l’illa de Mallorca, a més són majoria,
però també ens agrada que l’actual consellera també tengui en
compte les necessitats dels pacients de les illes menors que
pateixen una doble insularitat i que encara tenen més dificultats
per ser atesos. 

Per tant, li agraïm aquesta predisposició que avui ha
anunciat d’emprendre noves mesures reals i efectives per als
pacients d’Eivissa, de Menorca i de Formentera.

També és molt important el seu compromís de garantir que
les prestacions socials als pacients no es veuran retallades i que
tampoc no es preveu tancar centres sanitaris. Volem destacar
també el foment de la proximitat al pacient reconeixent com a
mesures positives que les associacions de pacients puguin
disposar d’un interlocutor directe i també que s’hagi posat en
marxa la figura d’un coordinador municipal. Tot això són bones
iniciatives que milloraran la qualitat assistencial i que no tenen
cost econòmic, són exemples que si hi ha voluntat i capacitat es
poden fer passes en positiu encara que no hi hagi recursos
econòmics i que no sempre gestionar millor vol dir tenir molts
de doblers, sinó tenir voluntat i capacitat per fer-ho.

És important, vostè ho ha dit, fer una gestió transparent,
disminuir la despesa, modernitzar la facturació de la recepta
electrònica, formar els professionals sanitaris, actuar en defensa
del consumidor i també posar en marxa aquest nou pla pilot de
salut escolar, apostar per la prevenció sempre és una inversió de
futur que pot evitar costos i mals majors en un futur. Totes
aquestes són passes que ens han de portar a una sanitat balear de
qualitat, una sanitat que tengui -com molt bé ha dit- com a
protagonista el ciutadà. 

El contingut i els objectius de l’exposició del seu projecte
ens semblen encertats, també pensam que el seu equip està
integrat per persones capacitades, preparades, algunes amb
molta experiència dins aquest sector, i que tot això fa que
s’acumulin els ingredients necessaris per caminar cap a l’èxit
malgrat les dificultats inicials. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar totes les
qüestions, si me’n deixo alguna, supòs que ja m’ho recordaran.

Començarem per ordre, el Sr. Thomàs..., bé, no vull crear
polèmica, l’únic que és veritat i es veu ben clar que cadascú a
vegades interpreta les coses com convé, jo la primera
segurament, eh?, i a vegades no recullen fins i tot coses que
s’han dit, jo sí he parlat d’infermeria, Sr. Thomàs. He parlat que
els professionals sanitaris d’atenció primària i els professionals
d’infermeria per a nosaltres són l’eix de la gestió d’atenció
primària i la porta d’entrada del nostre sistema sanitari. Com
això, altres coses que s’han dit, de tancament de PAC i de
declaracions als mitjans que a vegades potser s’interpreten i
cadascú ho interpreta de la manera que vol o... sense mala
intenció, però no exactament el que es volia dir, com ara
aclariré.

Sr. Thomàs, m’ha parlat que vostès ja varen començar a
disminuir la despesa, bé, potser sí que ho varen intentar, però no
sé si ho varen aconseguir perquè realment el que sí es va
disminuir va ser el pressupost. La despesa no va disminuir molt,
amb la qual cosa es va generar una gran desviació
pressupostària que ara patim i que patiria vostè si hagués
guanyat les eleccions i fos vostè el conseller.

Allò que deia abans d’interpretar les coses segons com ja
anem predisposats a llegir-ho, al Pla de sanejament no parla de
privatitzar cap hospital ni de tancar cap servei, es parla d’una
sèrie de mesures per disminuir la despesa, però en cap cas es
privatitzarà cap servei. Si algú ho ha interpretat així, crec que
amb això queda bastant clar, com tampoc no es parla en cap
moment de copagament, que vostè m’ho ha demanat.

Parla també de la facturació a tercers, en aquest tema sí que
s’hauria de millorar la gestió. El que ens agradaria també i
estam començant, volem començar a fer gestions, no sé si ara
serà un bon moment o després de les eleccions, perquè per part
del Ministeri de Treball, per part de la Seguretat Social, s’enviïn
a la comunitat autònoma tots els fons que arriben per mor dels
convenis que es fan amb altres països per atendre els ciutadans.

Vostè sap que això s’ha patit històricament, que són uns fons
que arriben, la comunitat autònoma fa la despesa, dóna el servei
i el Ministeri de Treball es queda els fons. Crec que hem de
reivindicar que aquests fons arribin a la comunitat autònoma
que és la que dóna el servei als ciutadans d’altres països que
tenen convenis amb el nostre país.

M’ha preguntat també pel Laboratori de Salut Pública. Miri,
en el tema del laboratori, està clar que tenim un laboratori de
salut pública que té moltes mancances, tant tècniques com
estructurals o de recursos humans i la nostra idea és intentar
optimitzar tots aquests recursos del laboratori. Volem intentar
unificar el Laboratori de Salut Pública amb el Laboratori de
Medi Ambient i el d’Agricultura i donar així un millor...,
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unificar la cartera de serveis i donar un millor i més eficient
servei.

Quant als estudis de Medicina, sap que va deixar a la
conselleria un estudi jurídic que desaconsella la seva posada en
funcionament. De moment, aquest tema, l’hem parlat amb la
rectora, hi ha l’acreditació concedida i està en stand by, veurem
quan és el moment adequat per posar-ho en funcionament.

Quant a la recerca, bé, la recerca em diu... a veure, m’ha dit
que havíem perdut alguna ajuda de recerca, no hem renunciat a
cap programa ni hem renunciat a cap ajuda destinada a recerca.

El que sí volem fer i ho anuncio ara és fusionar la Fundació
Mateu Orfila i la Fundació per a la investigació sanitària de les
Illes Balears per tenir una millor eficiència, quan arribin fons a
les fundacions, com per exemple 1 milió i mig que va arribar de
Farmaindustria durant l’anterior legislatura, no volem amb això
incrementar com s’havia fet fins ara l’estructura de personal, es
va incrementar en nou persones, volem unificar l’estructura,
però en cap moment perjudicar la investigació d’excelAlència. 

Volem donar un suport als investigadors suficient, però no
augmentar l’estructura de les fundacions, que és el que a la
llarga suposa una despesa insostenible.

Ha preguntat també sobre la llista d’espera, la data límit per
presentar la llista d’espera segons el Decret de garantia de
demora és el 19 d’octubre, no es preocupi que el 19 d’octubre
es presentarà la llista d’espera. L’última es va presentar el 19
d’abril, la corresponent a 31 de març de 2011. 

Quant a transparència en llista d’espera, Sr. Thomàs, sap que
moltes vegades idò hi ha hagut retards, aquí hi ha les dades en
què es varen presentar les llistes d’espera, les de març de 2010
es varen presentar el maig de 2010 i bé, crec que el dia que toca,
dia 19, tindrà les dades de llista d’espera sense cap retard.

Quan es parla que el títol que vaig donar era que hi hauria
una llista d’espera única, una vegada més potser una
interpretació o jo em vaig explicar malament. No, una llista
d’espera, ha parlat que els pacients podrien escollir professional
i centre on operar-se, jo, el que volia explicar és que tendríem
una llista d’espera única, una llista..., ara es tenen llistes
d’espera per hospitals o fins i tot per serveis, idò volem una
llista d’espera única com es fa a altres comunitats com
Catalunya, País Basc perquè això optimitzarà també la llista
d’espera i serà un estalvi i un millor servei als ciutadans.

Em parla de llits tancats, no sé a quins llits es refereix,
potser es refereix als llits i als quiròfans que es tanquen
habitualment a l’estiu, que s’han tancat sempre, tots els estius
perquè hi ha menys demanda de quiròfans i es fa una
reestructuració en els centres sanitaris i s’ha fet sempre. Llits
tancats i quiròfans que ja s’han obert una altra vegada en la
majoria de casos.

Em pregunta pel tema dels CAD, dels centres d’Atenció a
les Drogodependències, li he de dir que s’està posant en marxa
una comissió paritària perquè aquests CAD que actualment
estan assumits pels consells passin a formar part en el que es
refereix a tractament, passin a dependre d’ib-salut.

També em demana pel tema de les associacions de
consumidors, si s’han suspès les subvencions a associacions a
consumidors, s’han suspès de manera temporal com moltes de
les mesures que es prenen que són temporals fins que acabi
l’any perquè no hi ha liquiditat i no hi ha manera de pagar coses
que no estaven tramitades i no tenien partida pressupostària. El
que sí mantenim és l’espai físic del casal a Son Gotleu. La junta
arbitral, la nostra intenció és potenciar-la i que s’hi puguin
adherir més empreses. Les associacions de consumidors han
d’entendre que defensarem els drets dels consumidors, però que
en aquests moments no podem fer front a aquestes subvencions
que tenien, temporalment com dic.

M’ha preguntat també per Son Dureta, no sé si ha estat vostè
o la Sra. Santiago que ha dit que el volíem vendre, m’ho han
preguntat els dos, però algú ha dit que el volíem vendre. Bé, no
ho sí, potser ha sortit, potser algú ho ha dit, però nosaltres no ho
hem dit, és que m’acusen també de crear confusió, bé, però és
que moltes de les coses que surten nosaltres no les hem dit, no
sé qui les diu, ja sabrà qui les hagi dit que crea confusió;
nosaltres no hem parlat de vendre Son Dureta, de fet tenim un
projecte per traslladar les dependències de la conselleria a Son
Dureta, tenim un projecte que s’estudia per part dels tècnics de
la conselleria i que consensuam amb l’Ajuntament de Palma.
Nosaltres el que esperem és que la Seguretat Social ens
reverteixi la propietat de Son Dureta i poder fer aquestes
actuacions, així com el que es va comprometre durant la
campanya electoral, mantenim el compromís que tengui un ús
sociosanitari dins el possible.

Bé, crec que he contestat tot el que m’ha preguntat el Sr.
Thomàs.

La Sra. Santiago, vull agrair el seu to positiu perquè almenys
ha reconegut que he dit qualque cosa positiva, el Sr. Thomàs
només m’ha cercat el que no he dit, gràcies, Sra. Santiago, com
sempre, pel seu to.

Bé, he parlat d’aquests dos valors, de transparència i de
sostenibilitat, però evidentment es dóna per suposat que
nosaltres defensem, igual que tots els grups suposo, una sanitat
i una salut pública universal i gratuïta, això ha de quedar ben
clar i no ho he dit perquè ja ho donava per suposat.

Em pregunta si tancarem alguns PAC. No tancarem cap
PAC.

Quant al tema de les farmàcies. En farmàcies li puc dir que
actualment hi ha un deute de 52 milions d’euros i que el nostre
compromís és no incrementar el deute a partir d’ara fins a final
d’any. De totes maneres, les converses, negociacions i
calendaris, tot això es du des de la Vicepresidència Econòmica,
però aquest és el nostre compromís, ja no s’augmentarà més
deute amb les farmàcies.
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Em parla també que li preocupa la reducció d’atenció
primària. Bé, tot el contrari, aquest model que volem implantar
a l’illa de Mallorca, ja funciona des de sempre a les illes
d’Eivissa i de Menorca i està demostrat que funciona i que
atenció primària manté el seu paper, fins i tot serà més
important el paper del metge d’atenció primària perquè tindrà
accés a tota la medicina assistencial que a qualque moment tots
ho hem patit, que qualque pacient ingressa i el metge de família
no té un fàcil accés en qualque cas, en aquest cas serà part de
l’àrea de salut que dependrà, hi haurà una àrea a cada hospital
de l’illa de Mallorca, i tindran més paper i tindrà més
protagonisme atenció primària amb aquesta nova estructura.

Quant als Consells d’Àrea, els volem crear perquè no
s’havien creat mai; per exemple, a Eivissa, quan vam nomenar
el nou gerent, ens va demanar crear el Consell d’Àrea perquè no
s’havia creat mai a Eivissa i amb la nova estructura que volem
fer de la gestió per àrees, crearem els consells d’àrea de salut on
els ajuntaments i tots els agents social que n’han de formar part
tindran el seu protagonisme. Això és una de les coses, entre
moltíssimes d’altres, que no havia pensat a dir i li agraeixo la
seva pregunta.

M’ha preguntat, bé, això de la venda de Son Dureta, que ja
està contestat.

El desplaçament dels especialistes a les illes d’Eivissa i de
Menorca, això ja es fa en alguns casos. Moltes vegades això
s’ha començat a fer històricament per la voluntat dels
especialistes, que han vist que era molt més fàcil i molt més
econòmic traslladar-se ells que no fer traslladar en moltes
ocasions els pacients, que, en el cas de pediatria, per exemple a
Eivissa, ja es fa històricament amb un traumatòleg infantil, que
el trasllat de tots els pacients que veu quan va a l’illa, doncs
suposaria una despesa molt més gran perquè suposaria el
desplaçament del nin, de l’acompanyant, i cada vegada que hi
va doncs veu com a vint o vint i busques de nins, que evitem
desplaçaments, i això es vol potenciar, el desplaçament
d’especialistes a les illes.

I bé, crec que ja està, tot el que havia pres nota, i a la Sra.
Palau doncs li vull agrair les seves paraules, i ja ho he dit abans,
realment és una situació molt difícil la que hem trobat, tant per
la situació econòmica general com per determinades despeses
que s’havien fet i que no s’havien acompanyat d’un augment de
pressupost i, sobretot, el que ha rematat ja és el tema que hem
trobat aquest any 2011 un pressupost, per la qual cosa moltes de
les partides en què treballem són les previsions que hi havia per
al 2010, el que fa molt difícil poder atendre totes les despeses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, doncs
començarem una altra vegada pel Sr. Thomàs del PSOE, té cinc
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. De manera molt breu, jo
estaré d’acord amb vostè que hi ha una insuficiència financera,
la finançació que arriba a la Conselleria de Salut ve d’aquí
davant, del carrer Palau, no ve de Madrid, i que evidentment
aquesta insuficiència financera surt d’una diferència entre el
pressupost real, del pressupost i la despesa real, fet que ha
existit des de fa molts d’anys, però que evidentment, vostè no
fa ni un any, fem demandes molt importants “incrementalistes”
de pressupost i per tant nosaltres sí que, com a mínim s’ha de
reconèixer, que des de fa dos anys s’havia posat en marxa un pla
d’eficiència i que va suposar un decrement d’una escalada en
despesa molt important, que la legislatura 2003-2007 va arribar
a ser d’un 12,5%, i nosaltres crec que l’hem deixada en xifres
negatives.

Vostè ha comentat al final el tema de pressupost, ahir mateix
la Sindicatura de Comptes va dir que vostès estaven encara en
l’obligació legal de presentar un pressupost per al 2011 i no ho
han fet, és veritat que el Govern anterior ho hauria d’haver fet,
però vostès també l’haurien d’haver presentat i no l’han
presentat.

Miri, com que el temps és curt, hi ha hagut una sèrie de
preguntes importants que jo crec que vostè no ha contestat.
Vostès han presentat un pla econòmic i financer on hi ha unes
retallades molt importants dins l’any 2011 a la Conselleria de
Salut i pràcticament vostè no ha dit res, ni res concret. Per tant,
aquesta sensació que hi ha molta gent que pregunta i que
demana doncs vostè perd una oportunitat de concretar, es podria
parlar de moltes coses, jo ara no treuré el pla, aquí se n’ha
comentat alguna, per cert sí que posa que planteja la
privatització de la gestió de qualque equipament hospitalari,
això ho posa.

Efectivament, jo li he demanat del laboratori central i si el
laboratori de salut pública s’afegiria a un projecte de laboratori
central, no m’ha contestat respecte del laboratori central ni de
les seves característiques.

Un tema cabdal en temes de transparència, que és la gestió
de les llistes d’espera, no hi ha cap lloc que digui que ha de ser
dia 19 de cada mes, el 19 de juliol, que jo sàpiga, no vàrem
conèixer les de juny, encara no coneixem les de setembre,
efectivament, però sobretot, vostè va anunciar llibertat de metge
i hospital lligat a un projecte de llista d’espera única que no ha
definit, i per tant el que se li demana és que vostè faci l’esforç
de definir-lo, i crec que ens anirem sense conèixer-ho.

Quan li he plantejat el tema d’infermeria era respecte de
qüestions molt concretes, a l’anterior legislatura s’ha fet un
esforç, s’ha deixat un marc jurídic amb prescripció d’infermeria,
infermeria d’enllaç, elecció per part del ciutadà, direccions
operatives, si podran o no continuar sent coordinadores d’equips
d’atenció primària, etcètera. Jo li he plantejat qüestions
concretes del projecte de gerència única, gerència per àrees
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versus gerència i atenció primària, no m’ha clarificat cap dels
punts que jo li he posat damunt la taula i tampoc no ha dit res
concret respecte de les modificacions dins un àmbit
sociosanitari, lligat o no a l’hospital Son Dureta.

Per cert, membres del Govern varen dir que pensaven
vendre part de Son Dureta, no sé si vostè desmenteix membres
del Govern, com a mínim també entenc que desmenteix el seu
director general d’ib-salut, qui també ho va comentar.

No ha explicat què passarà amb les fundacions hospitalàries
que diuen que volen fusionar, hi ha un problema en aquesta
tema que és el deute d’aquestes fundacions, un tema no fàcil de
resoldre. I evidentment no sabem exactament què suposarà
d’estalvi per a GESMA, la reunificació de GESMA, però de
totes maneres si partim d’un fet i és que la diferència entre
pressupost i despesa real d’aquesta legislatura i d’anteriors
legislatures ha basculat entre 200 i 300 milions d’euros, perdoni
que li digui, però crec que amb les mesures que posa damunt la
taula a aquesta diferència no hi arribarà. O vostè aconsegueix
augmentar aquest pressupost o aquest cap continuarà
incrementant-se.

Per tant, si vostè fa un retall a nivell econòmic ens anirem
crec, avui, sense conèixer de quina manera afectarà els
ciutadans i els professionals, perquè ningú es creu que unes
retallades d’aquesta magnitud en tant poc temps no pugui
afectar de qualque manera com es fan les prestacions sanitàries.
Tenim dades d’activitat hospitalària que ja ens fan pensar que
han empitjorat bastant les llistes d’espera i per tant és un fet que
és allà.

Crec que hi ha moltes qüestions de Son Espases que vostè
tampoc no ha contestat, si té la resposta m’agradaria sentir-la.
Crec que ha dit que la integració de l’atenció a les
drogodependències de part forana estic content que hagi
continuat amb aquest projecte, que crec que és una bona
solució.

En l’àmbit sociosanitari no ha explicat de quina manera
pensen fer la reorganització; no ha comentat, i té l’oportunitat
també de parlar de Menorca, de l’antic Verge del Toro.

I jo, per finalitzar, crec que tots desitjam que vostè tengui
èxit en la seva gestió, perquè això vol dir que els ciutadans en
sortiran beneficiats. Li he de dir que sortosament ara, el mes de
juny, a la darrera enquesta del CIS, els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes consideraven que la gestió sanitària a la nostra
comunitat els darrers quatre anys tenia pràcticament per al 50 %
dels ciutadans una bona valoració. Jo no vull que vostè tengui
la mateixa valoració d’aquí a quatre anys que tenen les
comunitats del Partit Popular que són lluny d’aquesta valoració
que es fa a les Illes Balears.

Esper que tengui èxit, això vol dir que els nostres ciutadans
seran millor atesos, però sí que li deman que no desaprofiti
portes obertes per contar els seus projectes, tenir transparència
i tenir confiança en aquelles persones que puguin tenir una
determinada experiència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Ara té la paraula la Sra.
Santiago, per cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, jo és ver que procur
tenir un tarannà consensuador, vull dir que el meu to vehement
només surt quan sent que volen segregar nins i nines a les
escoles.

M’agradaria entendre què significa enajenación en el
document Plan económico financiero, què significa
enajenación? Jo interpret que és que se’n volen desprendre,
perquè coincideix efectivament i coincideix amb el Sr. Thomàs
amb unes declaracions d’altres membres del Govern que diuen
que posarien en venda part del conglomerat de Son Dureta per
poder tenir doblers de caixa, i per tant deman a veure quina
informació té vostè com a responsable, perquè s’havia deixat un
projecte i si vostè defensa que continuï sociosanitari, a veure
quins serveis sociosanitaris poden anar allà, perquè vostè a la
seva intervenció parlava d’oficines, però vostè sap que és difícil
el tema d’oficines. Però bé, que en tot cas, quins projectes
sociosanitaris voldrien traslladar allà i confirmar, com a
consellera de Sanitat, que efectivament això que ha dit vostè no
es vendrà, però insistesc, hi ha declaracions públiques de
membres del Govern que en parlen.

Entenc que quan vostè diu que no s’augmentarà el deute de
les farmàcies és que mensualment es pagaran a partir d’ara i els
52 milions quan es pagaran, quin calendari hi ha de pagament?

El Consell d’Àrea diuen que el volen crear, per a nosaltres
és una bona notícia; ens agradaria saber aquesta àrea si
consideren que és insular, si és municipal, si és un conjunt de
municipis, els terminis més o manco d’aquestes possibles
constitucions d’àrees.

Em parlava precisament dels serveis d’especialistes que es
traslladen, clar, el que a nosaltres ens interessa saber és si es
regularà aquest trasllat i quines categories, perquè precisament
no depengui de la bona voluntat dels professionals si és
necessari un trasllat urgent o de forma estructural a un altra illa,
que no depengui de la voluntat dels professionals.

I després una sèrie de preguntes que no m’han contestat, a
veure si ara en aquesta segona rèplica em podria contestar i, si
no, tendrem altres ocasions, que és tot el referent a aquest pla
econòmic i financer; quin perfils d’interins de la sanitat pensen
que han de desaparèixer? Com pensa reduir el dèficit corrent de
219 a 30? Quins, del capítol 48, que va destinat a famílies i
institucions sense ànim de lucre, que passa de 197 a 28, quins
són els perfils d’entitats o de prestacions familiars que volen
reduir?
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I aquesta unificació de les fundacions i GESMA a ib-salut,
a veure també com ho han pensat, si ens poden contestar una
mica més del que surt als titulars que coneixem de la premsa i
del que vostè ha anunciat.

Des del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa li
puc garantir que, com a defensors de la salut pública, i que
vostès ara aquests quatre anys tenen aquest compromís i aquesta
responsabilitat, li desitjam l’èxit, perquè els èxits seus seran
èxits per a tota la salut i la sanitat d’aquesta comunitat
autònoma que sempre seran benvinguts, venguin d’on venguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per al torn de contrarèplica, té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, vostè diu que el
pressupost ha de venir aquí abans, sí, però els fons de cohesió
i els fons de suficiència han de venir de Madrid, no? Jo crec
que, bé, són petits però han d’augmentar, en això estam.

I jo quan li demanava un augment de pressupost, crec que no
anava molt desencaminada. Si el Sr. Manera no li donava
suficient pressupost, vostè era qui hagués hagut de demanar
augment de pressupost perquè aquest s’hagués acostat el màxim
a la despesa i evitar el dèficit al qual hem arribat.

Quant al laboratori central. No, el Laboratori de Salut
Pública no passarà al laboratori central perquè nosaltres hem
desestimat aquest projecte de laboratori central; aquest projecte
preveia acomiadar vint tècnics i preveia tres directius, amb un
sou d’uns 90.000 euros anuals cada un. Evidentment, això ho
hem desestimat, i el que sí volem fer és un concurs de laboratori
per reduir els costs de subministres de laboratori, però el tema
del laboratori central s’ha desestimat.

Vostè em parlava d’una enquesta del CIS, que un 50% dels
enquestats trobaven molt bé la gestió sanitària duta durant
aquests últims quatre anys; miri, és una llàstima que aquest 50%
no hagués anat a votar, perquè llavors haguessin continuat tenint
la gestió aquesta de la qual n’estaven tan contents. Però bé, ara
tenim el que tenim i li agraeix molt que ens desitgi sort perquè
evidentment això suposarà que hem aconseguit sortir d’aquest
clot on ens ha dut la crisi i la falta de pressupost en aquesta
comunitat autònoma i esperem aconseguir-ho.

M’ha preguntat sobre el tema del document del pla
econòmic i financer. Miri, Sr. Thomàs, no s’agafin això, aquest
pla d’aquesta manera, fem retallades, fem progressivament fent
retallades, des que hem arribat hem reduït els càrrecs directius
a ib-salut de 98 a 53, jo supòs que no els deu semblar poc. Si
tenim en compte que vostès van augmentar, en 23, els càrrecs
de GESMA, i en 9, com deia abans, els càrrecs a les fundacions
d’investigació, evidentment la gestió és molt diferent, és molt
diferent, és una gestió austera i una gestió que vol prescindir del
prescindible.

Abans he oblidat, el que deien que el president havia dit que
els càrrecs sanitaris només estaven assentats. Bé, evidentment
el president no es referia als professionals sanitaris, es referia a
aquests càrrecs que hem trobat moltes estructures hipertrofiades
amb molts càrrecs innecessaris, que potser sí que aquests l’únic
que feien, a més d’estar assentats, cobrar. I per això hem reduït,
com els deia, de 98 a 53.

La Sra. Santiago em preguntava una altra vegada sobre el
Consells d’Àrea. Els Consells d’Àrea seran insulars a Eivissa i
a Menorca, i a Mallorca es vol fer, com li comentava, un consell
d’àrea per a cada hospital, a Inca, a Manacor i a Son Espases, i
aquestes àrees seran les que gestionaran, sota una gerència
única, atenció primària, atenció especialitzada i infermeria.

Bé, jo crec que ja he contestat tot el que m’han preguntat,
una altra vegada el tema de la llista d’espera. La llista d’espera
no és que s’hagi de presentar el dia 19 de cada mes, és que,
segons diu el Decret de garantia de demora, el Servei de Salut
ha de facilitar informació semestral de la llista d’espera, i
semestral és des del dia 19 d’abril doncs al dia 19 d’octubre, és
quan es presentarà la llista d’espera.

I bé, crec que ja està tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans he botat la diputada
del Partit Popular, si vol ara el torn d’intervenció.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només afegir que, com
li he dit, nosaltres que coneixem perfectament les dificultats que
vostè ha trobat, el que representa tenir aquestes dificultats i
pensam que no és el moment de demanar la lluna. Sabem que és
dur haver de fer una política austera, haver de fer retalls, això de
vegades provoca crítiques i protestes, però tothom sap, tothom
qui ho vol saber sap qui ens ha dut a aquesta situació i de quina
manera. El que no es pot fer ara és mirar cap a un altre costat,
fer com si no hagués passat res, perquè això és el que ha passat
durant aquests darrers anys, que hi havia una situació molt
crítica que cada any s’anava agreujant i els que governaven
aquesta comunitat no la sabien afrontar, deixaven que anàs
creixent any rera any aquest endeutament i aquest dèficit, i per
això ara tenim les coses que les tenim i som a un context tan
crític.

I també per mor de la pròrroga d’uns pressuposts, per no
haver volgut aprovar els pressuposts del 2011, que tant es va
reclamar per part del Partit Popular i que ahir mateix dins
aquesta sala la Sindicatura de Comptes va manifestar que havia
estat un greu error i que sí tenia obligacions de fer-ho el Govern
anterior, i pensam que ara vostès fan el que han de fer per evitar
mals majors i fan exactament el que poden fer amb el que tenim.

També vull dir que quan el Partit Popular ha governat i ha
tengut recursos, aquests recursos han retut molt, s’han construït
nous hospitals, s’han millorat i reformat infraestructures que ja
existien, s’han reduït les llistes d’espera, s’han posat en marxa
noves prestacions i serveis, com va ser l’assistència bucodental
gratuïta per a nins i joves. També es va iniciar el pagament de
les despeses dels desplaçaments de pacients i, en definitiva,
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moltes iniciatives i mesures adreçades a millorar la qualitat
assistencial dels ciutadans d’aquestes illes i també les
infraestructures sanitàries.

El Partit Popular ha demostrat que era eficaç quan
gestionava i estam convençuts que vostè i el seu equip, quan els
recursos econòmics ho permetin, també tendran més
oportunitats de posar en marxa més projectes i iniciatives que
ara, que tots ells tornaran a incrementar les millores i la qualitat
de la sanitat balear.

Aplaudim la declaració d’intencions inicial que ha fet, no
improvisacions, sí solucions reals; compromís de no disminuir
les prestacions; més eficiència; reforçament de l’atenció al
pacient; racionalització de la despesa i austeritat, transparència
i sostenibilitat. Com vostè molt bé ha dit, en definitiva, sanitat
en majúscules.

Ens sembla el millor plantejament que es pot fer per arribar
allà on volem arribar i ja només em queda agrair-li novament la
seva compareixença aquí tant a vostè com a les persones de la
conselleria que l’han acompanyada.

Certament hi ha hagut alguna queixa que vostè ha concretat
poc avui, em sembla que per a una primera compareixença ha
estat molt bé i molt dilatades les seves explicacions i ja tendrem
aquí noves oportunitats d’aprofundir en el projecte de la
Conselleria de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Com que el torn l’ha d’acabar el
Govern, si la consellera li vol contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Sí, bé, gràcies Sra. Palau per les seves paraules. Ja sé que no
podré contestar als altres grups, però és que ho he oblidat, no
tenc pràctica d’estar a aquest costat i he oblidat contestar també
el tema de GESMA i l’estructura sociosanitària que es vol crear
amb el Verge del Toro, que vull recordar que no és encara
propietat d’aquest Govern, igual que Son Dureta, encara és de
la Seguretat Social, Verge del Toro ha estat quatre anys i no s’hi
ha fet res, però, bé, volem també que hi hagi llits sociosanitaris,
igual que a l’actual hospital de Can Misses quan el nou hospital
d’Eivissa estigui en funcionament.

I jo el que voldria dir per acabar és que hem explicat aquí
unes pinzellades, una exposició sense poder entrar a fons en
cada tema, perquè es vol fer, sobretot amb aquest pla d’ib-salut,
de la nova estratègia que s’ha de...

(S'escolten veus de fons inintelAligibles)

¿No puedo hablar? Pues ya está. Perdó, gràcies.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1912/11, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest
nou govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a continuació al segon punt de l’ordre del dia,
consistent en l’escrit RGE núm. 1912/11, presentat pel Grup
Parlamentari PSM, mitjançant el qual se solAlicita que la
Comissió de Salut acordi l’acord de recaptar la presència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social per tal d’informar
sobre les prioritats que s’ha marcat la seva conselleria per a
aquest nou govern.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres entenem que, la part de salut,
ja la podríem donar per agrupada en aquesta compareixença,
però entenem que la part de benestar i família quedaria pendent
d’una compareixença a una altra comissió, i per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, això correspon a la Comissió d’Assumptes Socials.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

És que nosaltres només en vàrem fer una com a consellera,
com a consellera perquè comparegués. Entenem que la de salut
ja està, però la part de benestar i família quedaria pendent, però
sembla que n’hi ha del Govern i del PSOE que (...).

EL SR. LLETRAT:

Concretament la d’avui la retira, idò, la d’aquesta, la
d’aquesta comissió.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Si em permet, només un moment, Sra. Presidenta. Voldria
dir que si no he parlat per a res ni de família ni de benestar
social és perquè entenia que avui només era salut, eh?, que no
vull que llavors es digui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia, i no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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