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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. Cap substitució.

Passam, idò, a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les preguntes RGE núm. 2886, 2887, 2888, 3253, 3254,
3255, la 3256 ha estat retirada mitjançant un altre escrit, les
preguntes 3257, 3258, 3259, 3260/11.

Assisteix la consellera de Salut, Família i Benestar Social,
Sra. Carmen Castro i Gandasegui, sigui benvinguda, i ve
acompanyada del Sr. Federico Antonio Sbert i Muntaner,
director general de Consum i Salut Pública. Benvinguts.

1) Pregunta RGE núm. 2886/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla previst per enfrontar llistes d'espera.

2) Pregunta RGE núm. 2887/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi i consultes externes.

3) Pregunta RGE núm. 2888/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de les llistes d'espera quirúrgica.

Per formular la pregunta RGE núm. 2886/11, sobre el pla
previst per enfrontar les llistes d’espera, intervé el diputat del
Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni, Sra. Presidenta. A mi m’és igual, però m’havien
informat oralment que s’agrupaven les tres primeres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, formuli-les, si la consellera està d’acord que les agrupi,
idò sí, pot agrupar les preguntes.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Val. Moltes gràcies. Bé, som aquí per posar en qüestió el pla
previst per enfrontar llistes d’espera i la situació de les llistes
d’espera de proves diagnostiques, consultes externes i d’espera
quirúrgica a data d’avui. Si em permeten, primer explicaré un
poc què ha passat, què ha passat des que ha començat aquesta
legislatura.

Per començar tenim que el mes de juny no es varen donar a
conèixer les llistes d’espera, varen ser amargades, aquest diputat
les va demanar per escrit dia 5 de setembre d’enguany i encara
espera la resposta per escrit. Per tant, hi ha hagut una vulneració
d’un acord parlamentari de donar les llistes d’espera cada tres
mesos.

Dia 19 d’agost es varen treure les llistes d’espera i -jo
simplement recordaré quatre xifres- he de dir que són
evidentment unes males dades. Es passava de llista d’espera
quirúrgica de 57 a 70 dies, augmentava el nombre de persones
que estaven en llista d’espera passant a un 12% més, de 12.234
a 13.723 i, a més d’aquest empitjorament quantitatiu, hi havia
un empitjorament qualitatiu ja que s’esperava més temps. Abans
entre 1 i 3 mesos el 80% de les persones eren operades i ara
només un 60%. Abans no hi havia ningú per sobre 180 dies i ara
ens trobam en 193. Per tant, hi havia un empitjorament
quantitatiu i qualitatiu i un exemple molt clar són les pròtesis de
genolls que passen a haver d’esperar un mes més del que
esperaven. A consultes externes idò passen de 35 a 47 dies i
també augmenta el nombre de persones de 36.000 a 54.700. Per
tant, també hi ha un empitjorament qualitatiu ja que passam de
6.200 persones a més de 15.000 per sobre els 60 dies. 
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Per tant, Sra. Consellera, són dades que vostè amaga durant
tot l’estiu, que els ciutadans ja les sabien perquè molts de
comentaris, moltes demandes de telefonades anulAlant consultes,
proves, intervencions i, per tant, les xifres no varen descobrir
ningú. Per tant, evidentment cadascú fa les seves polítiques i
cadascú prioritza com vol. És curiós que el mateix dia que dóna
a conèixer aquestes dades vostè les justifica d’una manera molt
clar, diu que ha estalviat 2 milions d’euros perquè ha disminuït
l’activitat quirúrgica del Servei de Salut, ha disminuït l’activitat
complementària, ha disminuït les derivacions, ha disminuït
l’activitat quirúrgica del Servei de Salut. Per tant, aconsegueix
que els diaris titulin aquell dia que els retalls en sanitat del Partit
Popular empitjoren -alguns deien “disparen”- les llistes
d’espera.

Aquesta és una mala notícia per al conjunt dels ciutadans
dels quals jo, com vostè, no estam satisfets, però són el reflex
d’una determinada política de prioritats respecte de salut. Vostè
argumenta que el motiu és un estalvi de 2 milions, però les
persones esperen més per ser ateses. Aquesta és la diferència.

Per tant, començam malament, primer perquè no dóna les
dades, després perquè prioritzen doblers per sobre salut i
després, evidentment, es troba amb un mal resultat, un mal
resultat que tothom del món sanitari li deia durant l’estiu, i no
parl d’aquest grup parlamentari sinó dels treballadors, els
professionals, els sindicats, etc. Avui vostè té l’oportunitat de
contestar dues preguntes molt concretes que són, en quina
situació estan les llistes d’espera de proves diagnostiques i
consultes externes per hospital i per especialitats a data d’avui?
I el mateix respecte de les llistes d’espera quirúrgiques per
hospitals i especialitat.

Vostè també ha anunciat un pla, ha anunciat un pla per
enfrontar les llistes d’espera, jo li vaig demanar fa dos mesos,
evidentment no hi ha hagut una resposta que jo consideri adient
perquè vostè no contesta que hi hagi cap pla, simplement
comenta que hi ha uns criteris, on diu que complirà la
priorització quirúrgica selectiva, que prioritzarà malalts amb
major temps d’espera, que augmentarà en productivitat i que
potenciarà la coordinació entre nivells assistencials. Bé, vostè
contesta això quasi un mes abans de tenir coneixement de les
llistes d’espera i, per tant, perdoni’m que li digui que vostè no
compleix aquests criteris perquè pla no en coneixem, tenim
simplement aquest comentari d’uns criteris que vostè comenta,
però que després la realitat ens diu que no compleix. Per tant,
tenim el dubte de si té pla o no té pla per enfrontar les llistes
d’espera. 

És veritat que durant aquest temps hem tengut l’oportunitat
d’escoltar al director general d’ib-salut que anunciava un nou
sistema per gestionar llistes d’espera que entre d’altres coses
deia que permetrà els ciutadans escollir quién quiere que le
opere y en qué centro. Evidentment aquest diputat ho ha
demanat, ha demanat aquesta documentació per escrit, com
sempre la resposta ha estat nulAla, però, ja que som aquí, jo li
formularé una sèrie de preguntes que tampoc vostè no s’ha
dignat a contestar a aquest diputat, que estan formulades, a més
de com a documentació, amb solAlicitud de resposta escrita. I és
saber aquest nou programa informàtic que anuncia el director
general del Servei de Salut sobre gestió de llistes d’espera, quin
plec de condicions té; ho hem demanat en documentació. Quina
empresa ha estat l’elegida?, quins criteris s’han seguit per elegir

aquest nou programa?, quin ha estat el procediment per elegir-
lo?, quin és el cost que té?, s’ha licitat?, es pensa adjudicar? Tot
això està demanat en preguntes per aquest diputat i no hem
tengut cap tipus de resposta.

Per cert, el director general d’ib-salut ja diu que el programa
té noms i llinatges i que es diu Amadeus. Per tant, jo, ara, li
demanaria que vostè contesti les preguntes que estan formulades
en aquesta comissió, com a preguntes orals, i que ens pugui
comentar, perquè tampoc no ho hem aconseguit per escrit, quin
és el pla que vostè té per enfrontar les llistes d’esperes i si ens
pot donar informació sobre aquest nou sistema de gestió de
llistes d’espera que el Sr. Bestard diu que es diu Amadeus, però
ningú no coneix ni el plec de condicions, ni l’empresa ni els
criteris per escollir aquest programa ni el procediment, etc. Per
tant, jo la convid que contesti aquestes preguntes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Li contesta la consellera de
Salut, Família i Benestar Social, Sra. Carmen Castro i
Gandasegui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, miri, Sr. Thomàs, vostè diu
que...bé, parlaré primer del tema de les llistes d’espera que
vàrem presentar, les vàrem presentar quan es complien sis
mesos, que és el que marca el decret de garantia de demora, no
es varen presentar en els tres mesos com marca -té raó- un acord
parlamentari. Bé, les vàrem presentar dins la legalitat del decret
de garantia de demora. 

Les xifres de llista d’espera, com vostè diu, evidentment no
ens agraden, no ens sentim satisfets de les xifres que han sortit
i vostè diu que ho hem fet per estalviar. A veure, vostè sap que
el ministeri va aprovar un pla d’estabilitat en aquest govern que
a vostès el varen rebutjar fins a quatre vegades i vostè sap
perfectament que si vostè hagués estat el conseller hauria
d’haver pres mesures com les que prenem nosaltres per poder
aconseguir l’estabilitat pressupostària i disminuir el dèficit i
durant aquests mesos de 2011, que treballam sense pressupost,
amb un pressupost prorrogat que té previsions de 2010,
treballam amb el pressupost de 2010, i s’han hagut de prendre
mesures que no agraden a ningú. 

Les que han afectat concretament les llistes d’espera, no és
que s’hagi disminuït l’activitat quirúrgica, l’activitat quirúrgica
ordinària s’ha mantingut, allò que s’ha hagut de reduir són les
anomenades peonades i també les derivacions a centres privats
per disminuir la llista d’espera. S’ha mantingut la prioritat a
totes les patologies urgents i greus, a totes les patologies
oncològiques, han esperat més les patologies que -podríem dir-
podien esperar i ens hem vist obligats a prendre mesures, com
li deia, d’ajust econòmic per mor de l’escenari econòmic que
ens hem trobat. No teníem pressupost per al 2011, era un
pressupost amb xifres de 2010, havíem d’aplicar o hem
d’aplicar un pla d’estabilitat que ha aprovat el ministeri i això
ens ha obligat a prendre determinades decisions que han
repercutit en la llista d’espera.
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També s’ha donat una altra circumstància i és que a Son
Espases és on han d’esperar més les intervencions quirúrgiques
i hi ha pacients que han d’esperar més de 180 dies i aquí també
han sortit pacients en llista d’espera que no estaven
comptabilitzats. La manera de com s’havia estructurat el servei
d’admissió de Son Espases era un servei d’admissió totalment
fragmentat, no hi havia unitat en aquest servei, dit pels mateixos
professionals que treballen allà, hi havia moltes solAlicituds que
ni tan sols es comptabilitzaven perquè no hi havia un servei
d’admissió com a tal. S’ha tornat a reestructurar aquest servei,
s’ha fet un servei d’admissió unificat i aquí ha aflorat llista
d’espera que potser no estava comptabilitzada. I també s’ha
inclòs en aquestes xifres que es varen donar darrerament. De
totes maneres, li puc assegurar que des de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social es garanteix que totes les
intervencions urgents es realitzen i que totes les patologies que
no poden esperar, com ara les oncològiques, evidentment es
prioritzen. 

Vostè em parla del pla que tenim. Bé, nosaltres pensam que
s’ha d’actualitzar la gestió de la llista d’espera que actualment
es fa amb el Decret de garantia de demora de 2006. Abans que
acabi aquest any volem presentar un nou model de llista
d’espera que actualment s’estudia amb una comissió de
facultatius. Es vol garantir l’equitat en l’accés a l’assistència
sanitària amb un procés de priorització transparent així com
incrementar la participació del personal assistencial en el
seguiment i gestió de les llistes d’espera.

El compliment de l’actual Decret de garantia de demora de
2006 suposa que cap pacient no hagi d’esperar més enllà de 6
mesos per a qualsevol intervenció quirúrgica ni 2 mesos per a
les primeres consultes. S’estudia prioritzar els processos d’acord
a l’impacte de la malaltia sobre la qualitat de vida dels pacients
i d’acord als riscs associats a la demora, s’han d’establir uns
temps de garantia flexibles en funció de la gravetat. Volem
garantir, així mateix, l’eficiència de la gestió de l’activitat
extraordinària en funció del compliment dels acords establerts
amb els professionals mèdics per optimitzar l’activitat ordinària.
Es vol optimitzar, en resum, la gestió de les llistes d’espera de
pacients oferint al pacient també la possibilitat de selecció de
l’hospital, del servei i del metge que realitzi la prestació
requerida. Volem també reforçar la figura del metge de família
en tot aquest procés i garantir -com deia- l’eficiència de la
gestió de l’activitat extraordinària. Com li deia, idò, aquest nou
model de llista d’espera que volem implantar es presentarà, la
previsió és que es presenti abans que acabi l’any. 

Quant a les xifres a dia d’avui, vostè sap que no li puc donar,
que el sistema informàtic no permet fer talls aleatoris i sap que
si vol d’aquí una setmana o dues podem treure un nou tall de
llistes d’espera i no hi ha cap inconvenient a fer-li arribar. 

Vostè diu que no li hem contestat, bé, jo crec que he firmat
totes les preguntes amb data de termini que vostè ha fet, cosa
que no sé si vostè feia molt puntualment quan era conseller,
però bé, si hi ha alguna pregunta que ha quedat endarrerida
deman disculpes, es mirarà, es revisarà i es contestarà. En
principi s’intenten contestar totes en temps i forma. Si hi ha
hagut alguna errada idò deman disculpes a la comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té torn de rèplica el Sr.
Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el que la Conselleria de Salut,
supòs que amb el seu consentiment, va publicar el mateix dia
que sortien les xifres, és un document que simplement el que
deia era això, que s’havia triat estalviar i s’havien estalviat 2
milions d’euros i aquest era el motiu del retard, de
l’empitjorament de les llistes d’espera. Això ho varen publicar
vostès un dia a les 7 del capvespre, a les 6 i mitja del capvespre
estava a la pàgina web, cosa que no s’havia fet mai perquè
sempre normalment es feia un comunicat, una roda de premsa,
però no, vostès ho varen comunicar fent un arxiu, que aquí el té
si vol fer una còpia, si no el coneix, i l’argumentació era
purament econòmica, purament econòmica. 

I em permetrà que li digui que són excuses de mal pagador
canviar d’argument al cap de 48  hores quan tots els titulars dels
diaris diuen que els retalls del Partit Popular disparen les llistes
d’espera. Jo no faig les notícies, hi ha una coincidència i els
periodistes tenen això que vostè ha penjat a la pàgina web. Clar,
al cap de 48 hores començar a cercar altres tipus d’arguments
quan durant 6 mesos s’han tengut les xifres amagades, escolti,
que a Son Espases es va modificar com s’administraven
determinades coses amb unes direccions operatives que a
determinats caps de serveis no els agradaven, però no digui que
no hi havia servei d’admissió, per l’amor de Déu!, no digui
això. Les coses es poden organitzar de moltes maneres. Per tant,
si qualque cap de servei tenia amagades llistes d’espera serà la
seva responsabilitat i doni-li la seva culpa, ara, no digui que
quan un dia argumenta motius econòmics perquè vostè ha
estalviat i ha reduït activitat quirúrgica el Servei de Salut, el
servei que dóna als ciutadans, no canviï d’argument al cap de 48
hores perquè, perdoni’m, però crec que queda una mica fluix.

El pressupost 2011, vostès han tengut 6 mesos per fer-lo i no
l’han fet, és la seva decisió. Per tant, no digui determinades
coses perquè haguessin pogut fer el pressupost i vostès -que ho
havien promès- no ho han fet. 

Que vostè digui que les intervencions quirúrgiques urgents
o oncològiques estan garantides i són prioritàries, perdoni, però
això és el que ha passat sempre, és el que ha passat sempre. Per
tant, el que és molt clar és que ha disminuït l’activitat quirúrgica
de proves complementàries i de consultes externes i d’això es
deriva un empitjorament de les llistes d’espera. Vostè, a
l’anterior legislatura, era una de les persones que primer
reivindicava que les llistes es donassin cada mes, no sé si se’n
recorda però supòs que se’n recorda, cada mes, no cada tres
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mesos, cada mes. Jo ja sé que el decret diu sis mesos, però hi
havia un acord en aquesta cambra de tres mesos, i vostè en
concret demanava que es fes cada mes. Per tant..., en fi, són
coses prou evidents.

El nou model. No sabem res, no sabem res; el que jo sí sé és
que he sentit molts de professionals que li diuen que això de
escoja usted quién quiere que le opere y en el hospital que le
operen, li diuen que això no es viable, ni en consultes externes
ni en proves complementàries. Per tant molts de dubtes tenim;
tenim altres exemples com la comunitat de Madrid, gestionada
pel Partit Popular, que quan va introduir un model de canvi per
gestionar les llistes d’espera la conseqüència és que varen
començar a comptar d’una manera diferent del tot el Sistema
Nacional de Salut, i vostès ho saben, que estan exclosos del
Sistema Nacional de Salut, la comunitat de Madrid, per fer
trampes en la gestió de les llistes d’espera. Jo esper que vostès
no caiguin en el mateix error.

Veig que després jo havia formulat dues preguntes orals i no
se’m contesten. Esper que em faci arribar com a mínim la
informació per escrit, ja que no me la dóna ara, i jo a més li vull
tornar a demanar si té qualque pla de xoc. Una cosa és discutir
el model de gestió i una altra és tenir un pla de xoc perquè no
torni a succeir el 31 de desembre el mal resultat d’ara; això no
m’ho ha contestat i, clar, el dubte que un dia com avui es
planteja és si vostè pensa derogar o modificar el decret de
garanties de demora quirúrgica, de consultes externes i de
proves complementàries, que jo no tenc notícies que ho hagi fet
però li deman si pensa vostè que farà derogar o modificar aquest
decret de garanties de demora en els pròxims mesos. I després
si contemplen que aquest nou sistema pugui permetre que
l’usuari pugui accedir en tot moment a saber quina és la posició
que ocupa i quina previsió de temps té. Això seria una passa
important a nivell de transparència i d’informació que no sé si
vostès s’estan plantejant. 

De totes maneres, i per resumir, crec que han començat
malament en temes de llistes d’espera, que això ve, és secundari
a una priorització política de com gasten els doblers en salut,
que els perjudicats són els ciutadans, però evidentment ara tenen
l’oportunitat de rectificar. Pel que he sentit fins ara vostè no té
cap pla de xoc per aquest tema, simplement estan discutint un
nou model de gestió de llistes d’espera. Li he fet un seguit de
preguntes respecte del nou programa informàtic que ha anunciat
el seu director general, que no en sabem res perquè... I, perdoni,
si vostè vol entrar avui mateix a la pàgina web del Parlament
veurà el caramull de preguntes de tot tipus que vostè no
contesta. Si no em falla la memòria, de 25 documents que jo he
demanat des del juliol, crec que me n’han donat 2, i de
preguntes escrites, si m’ha contestat el 30% em don per satisfet;
ara no ho tenc, però no em digui que vostè compleix els deures
perquè no els compleix; li ho va dir la Sra. Santiago fa poques
comissions. És una cosa que ja hem presentat a la Junta de
Portaveus, la queixa concreta de la seva conselleria perquè es
destaca per no contestar les preguntes del diputats, que hi tenim
dret. 

Per tant jo esper que vostè ens digui ara si té o no té un pla
de xoc per modificar això, si pot contestar les preguntes que jo
li he formulat respecte d’aquest nou programa informàtic, i
desitjam que trobin el camí, que trobin la priorització necessària
perquè, d’un empitjorament de llistes d’espera quirúrgica, de
proves complementàries i de visita a especialistes hospitalaris,
qui en surten perjudicats són els ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té el torn de contrarèplica la
consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Thomàs, jo crec que avui
estic contestant les seves preguntes, som aquí per contestar, i
sempre que se’m demana venim a contestar, i com li deia les
preguntes escrites es contesten i, bé, suposo que li arribaran.

I tornant a allò que pregunta, miri, nosaltres no hem triat
estalviar. Això em sembla un exercici de cinisme, no hem triat
estalviar; ens hem trobat una situació que ens obliga a estalviar
en moltes coses. El que hem triat nosaltres, en la situació amb
què ens hem trobat, és mantenir assegurada la sostenibilitat del
sistema sanitari, i això és el que ens obliga a prendre
determinades mesures que no ens agraden a ningú, perquè el
que volem és mantenir l’assistència sanitària, les prestacions
sanitàries i la seva qualitat i equitat, i per això hem de prendre
determinades decisions que no ens agradaria prendre i que no
prendríem en unes altres circumstàncies econòmiques i
pressupostàries. Això que quedi ben clar, nosaltres no hem triat
estalviar, i si estalviem és sempre preservant les prestacions
sanitàries, l’atenció als ciutadans, la qualitat de les prestacions
i l’equitat de la sanitat a les Illes Balears.

Vostè diu que hem pogut aprovar en cinc mesos el
pressupost. Idò miri, vostè va tenir set mesos el 2011, més dos
del 2010, que era el temps que tenia per presentar els
pressuposts. Vostès ens retreuen aquest any que hem presentat
el pressupost de 2012 amb 15 dies de retard. Idò, miri, vostè va
retardar i va perdre nou mesos, nou mesos en els quals hagués
pogut presentar un pressupost que ara facilitaria molt les coses.
Què passa, que si vostè ara fos conseller hagués presentat un
pressupost, si no el va presentar en nou mesos? Idò m’hagués
agradat veure-ho, això. Per què no el van presentar i van perdre
nou mesos?, perquè no es van atrevir a presentar-lo, perquè
sabien com l’havien de presentar. I vostè no sabia fer retallades
sense disminuir prestacions sanitàries perquè així ho diu el seu
pla d’estabilitat que, per cert, li va rebutjar el ministeri, del seu
propi partit. Vostè en aquell pla d’estabilitat diu que no és
possible aconseguir l’estabilitat pressupostària i disminuir el
dèficit sense retallar prestacions sanitàries als ciutadans, que és
el que nosaltres estem fent, disminuir el dèficit i aconseguir
estabilitat pressupostària sense fer retallades assistencials ni de
qualitat assistencials als ciutadans.
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Que ha augmentat la llista d’espera?, idò sí, ja li ho he dit,
i no hem canviat els arguments en cap moment; els arguments
són els que són: han augmentat perquè han disminuït les
derivacions, perquè han disminuït les peonades i perquè han
aflorat llista d’espera que jo no he dit que ho hi hagués servei
d’admissió, he dit que estava fragmentat i no comptabilitzava bé
el casos de llista d’espera. Vostè mateix em diu que a molts caps
de servei no els agradava el servei d’admissió; idò per alguna
cosa serà. Vostè s’ha caracteritzat per fer les coses en contra
dels professionals que les han d’aplicar i, clar, això com tants
altres exemples. Nosaltres, com li he dit, estem preparant un nou
model de llista d’espera que en la seva primera fase es farà amb
els mitjans propis del Servei de Salut i amb els sistemes
d’informació existents, i no es fa necessari treure cap concurs ni
cap despesa extraordinària en la primera fase d’aplicació
d’aquest sistema que, com li he dit, estem treballant amb els
facultatius i presentarem abans que acabi l’any.

I li repeteixo que el nostre pla de llista d’espera el que vol és
complir amb la priorització quirúrgica selectiva seguint els
criteris de gravetat, eficàcia i oportunitat de la intervenció,
segons té establert el Servei Balear de Salut. Es volen prioritzar
els malalts amb major temps d’espera complint el decret de
garantia de demora que actualment està en vigor, es vol
augmentar la productivitat i millorar l’ús dels dispositius propis
per incrementar el rendiment, i potenciar la coordinació entre
nivells assistencials augmentant la capacitat de resolució
d’atenció primària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 3253/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'eficiència.

Per formular la pregunta RGE núm. 3253/11, sobre el Pla
d’eficiència, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que continua sense contestar
concretament allò que li he demanat. Simplement al final ha dit
que el decret de garanties quirúrgiques actualment està en vigor.
A mi m’agradaria que l’afirmació fos més rotunda, però, en fi,
passem a la següent pregunta, que versa sobre quines novetats
introduirà en el Pla d’eficiència de l’ib-salut aplicat des de l’any
2009. 

Miri, aquest diputat li va presentar aquesta mateixa pregunta
o una pregunta molt semblant per escrit, amb resposta escrita.
La vaig presentar el dia 13 de juliol. Amb aquesta hem tengut
sort, la va contestar, es veu que encara..., era el dia 3 d’agost, la
va contestar, però la va contestar dient que el Pla d’eficiència no
ha tengut la suficient entitat com per representar millores en la
gestió de l’actual pressupost. Bé, sincerament la resposta no és
gaire convincent i, en fi, jo el que esper que ara em contesti és
quines novetats vostè introduirà en el Pla d’eficiència, però, bé,
jo el que li vull comentar és que aquests que segons vostès
estaven de festa ja varen plantejar un pla d’eficiència fa dos
anys, amb uns objectius que sembla que vostè desconeix, per la
resposta que dóna, uns de caràcter general, uns que fan
referència a recursos humans, uns altres que fan referència a
projectes estratègics, i també un pla d’austeritat, i, contradient
la resposta que vostè signa, amb projectes i mesures concretes,
amb contingut i amb un impacte econòmic quantificat en la gran
majoria dels seus epígrafs; altres estan percentuals perquè és
molt difícil perquè depenen d’altres qüestions.

Idò, miri, és curiós perquè aquest document de l’any 2009
ja preveu, entre altres coses, una estimació que podríem dir d’un
estalvi, d’una millora en l’eficiència, calculat entre 30 i 40
milions d’euros l’any, sí; queda clar que, segons vostè, no hi
havia pla d’eficiència, això no existia, no tenia objectius, no hi
havia projecte, no hi havia impacte econòmic... Bé, els papers
són els que són i, és més, en aquell pla d’eficiència es deia que
per a l’any 2010 l’objectiu era una variació de despesa per sota
l’1% en positiu, i per a l’any 2011 una variació de despesa que
se situava en un -2%. O sigui que existia un pla, existien unes
mesures, existien uns projectes, un contingut i un impacte
econòmic.

Idò miri per on que a l’esborrany d’aquest document que
vostès han presentat en societat fa un parell de dies ens trobam
que a la pàgina 6 diu: “En las Islas Baleares -perquè està escrit
en castellà- el gasto sanitario público ha evolucionado de
forma variable en los últimos años; en el período 2004-2007 el
gasto sanitario público experimentó crecimientos en torno al
10%”; l’any 2007, gestió PP, una variació d’un 12%. I continua
el document: “...reduciéndose el incremento a partir de 2007
hasta el 2010, año en que el crecimiento del gasto sanitario fue
prácticamente nulo. En 2011 las previsiones son crecimiento
negativo, concretamente se espera una reducción del gasto
sanitario público en torno al -1,7%”. Idò miri per on aquest pla
d’eficiència que vostè deia que no existia, que ja fixava l’any
2009 uns objectius en creixement de despesa sanitària, després
d’una herència dolenta miri per on s’han confirmat; allò que
dèiem l’any 2009, aquell pla d’eficiència que segons vostès no
existia ni era quantificable, idò ara aquells objectius de
creixement 2010-2011 vostès en el seu document reconeixen
que aquell pla que no existia, que no tenia mesures, que no tenia
objectius, que no tenia quantificació econòmica idò es veu
reflectit en el fet que des de l’any 2007, gestió del PP, evolució
de la despesa sanitària +12,4, els l’hem deixada en -1,7. Per tant
crec que com a mínim es podrà reconèixer que una qüestió és la
insuficiència pressupostària i una altra és la gestió de la despesa
sanitària pública a les Illes Balears. 
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Per tant jo el que li demanaria és, tal com li vaig formular
per escrit i vostè em va contestar d’aquesta manera, quines
novetats introduirà vostè sobre aquest pla d’eficiència que
existeix en el Servei de Salut des de l’any 2009.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Li contesta la consellera de
Salut, Família i Benestar Social, Sra. Carmen Castro.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que, bé, vostè ho ha dit:
el Servei de Salut, conjuntament amb la conselleria, ha
dissenyat tot un conjunt d’actuacions encaminades a dotar de
viabilitat el pressupost actual sense minvar en cap cas les
prestacions sanitàries ni la seva qualitat, i jo crec que hi ha
molta diferència entre el Pla d’eficiència que vostè tenia el 2009
i les mesures que presentem i que moltes d’elles ja s’han aplicat
en els cent primers dies, com és la reducció de directius,
l’eliminació de despeses de representació, l’eliminació de tots
els programes no assistencials innecessaris, l’ordenació
d’activitats d’investigació que suposin una despesa, també les
activitats de formació; eliminació de peonades de les quals
parlàvem abans, de les guàrdies localitzades, control a totes les
comissions de serveis... En fi, una sèrie de mesures que ja
s’estan aplicant i que ajudaran a aconseguir aquesta xifra que
amb el seu pla d’eficiència no sé si hi haguéssim arribat.

De totes maneres en aquest document que vostè esmenta hi
ha tot un eix, l’eix número 2, d’eficiència i sostenibilitat, que
marca els actuacions que farem en aquest camp d’eficiència. A
part de les que ja s’han fet d’establir un marc de rigor i
austeritat en el sistema sanitari públic i d’elaborar un pla de
gestió d’ib-salut i de redefinir l’estructura organitzativa del
Sistema Balear de Salut, que ja s’han posat en marxa, a part
d’això hi haurà una optimització de la central de compres,
impulsarem les sinèrgies hospitalàries; nomenarem els
coordinadors autonòmics, que ajudaran a una gestió més
transversal dels serveis amb una millor operativitat; es posaran
en marxa plataformes de diagnòstic per la imatge i de laboratori
clínic, s’integraran els fundacions en el règim general dels
hospitals públics del Servei Balear de Salut, s’integrarà també
l’empresa pública GESMA, s’implantarà la intervenció prèvia,
es fomentarà l’ús racional del medicament, i, bé, totes aquestes
són mesures que nosaltres posarem en marxa.

El seu pla d’eficiència, miri, ja que a vostè li sembla..., molt
bé, jo ho comprenc; sí, vostès ho diuen moltes vegades, hi ha
molta diferència entre vostès i nosaltres a l’hora d’aplicar
determinades polítiques, perquè per descomptat el que no farem
és no pagar d’ofici el complement específic als metges, com
vostè deia en el seu pla d’eficiència; tampoc no suprimirem
l’abonament de cap de setmana en els contractes eventuals per
substitució, que vol dir contractar els metges substituts de
dilluns a divendres, i el primer que s’ha de veure és si això és
legal, de fet aquí ho diu, “solicitado informe asesoría jurídica”
que, per cert, també està en castellà, eh?, vull dir que..., aquí
n’hi ha per a tots. Aquestes dues mesures com a tals jo crec que,

bé, les conseqüències i les conseqüències legals poden ser
realment per fer-s’ho mirar, Sr. Thomàs.

Perquè és que, miri, vostè quan em pregunta jo no tinc cap
problema a contestar-li, jo li contesto i les vegades que faci
falta, i si no m’expresso bé o no li dic el que vol, idò jo li ho
tornaré a repetir. El que no pot ser és que quan vostè em fa una
pregunta vostè ja sap el que vol sentir i ja sap el que vol que jo
li contesti, i com que no li dic el que vostè vol sentir llavors no
li agrada, diu que no contesto, diu que no contestem bé... Idò bé,
aquesta pregunta estava contestada per escrit i jo crec que l’hi
he completat i amb molt de gust, i vindrem les vegades que faci
falta.

El seu pla d’eficiència no tenia suficient entitat com per
representar millores a la gestió de l’actual pressupost,
fonamentalment perquè no ha estat configurat com un
instrument jurídic d’obligat compliment, per això la seva
incidència és desigual en els centres. Per això hem presentat un
nou pla d’eficiència, unes mesures que s’han pres durant els 100
primers dies i per això hem presentat un Pla ib-salut 2020, amb
una sèrie de línies d’actuació i que en el seu eix número 2,
eficiència i sostenibilitat, milloraran la gestió del pressupost
sanitari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Jo si dic que no contesta les
preguntes, si vol demà li faig arribar el caramull de qüestions
que vostè no ha contestat. Jo li vaig demanar el juliol i vaig
reiterar en resposta oral, perquè no contestava per escrit, i la
pregunta és molt concreta, quines novetats introduirà? I damunt
la generalitat de qüestions que vostè ha comentat, se’m fa difícil
esbrinar alguna novetat, la veritat. Tenc el document del Pla
d’eficiència i, efectivament, moltes de les coses que vostè ha dit,
ho està dient, al final ha arribat fins i tot a polítiques d’ús
racional de medicaments. Doncs miri, la despesa farmacèutica
es va trobar amb una variació interanual d’un 7% i avui està en
un -4%, en números negatius. Jo el que li deman és quines
novetats introduirà, perquè moltíssimes de les coses que vostè
ha dit, ja figuraven en aquest pla. Per tant, és per on incidia la
pregunta que nosaltres formulàvem, primer per escrit i després
oralment. 

Jo el que li deman són les novetats, no que em torni repetir
aquell pla que deia que era inconsistent, no sé com ho
formulava, i jo ja li he dit que fixava uns objectius de
compliment econòmic i crec que vostès mateixos han reconegut
que s’ha complit, per tant, per començar és un pla d’eficiència
que ja existia, que tenia les seves mesures, els seus projectes, els
seus continguts i el seu impacte econòmic. Crec que els fets
demostren que ha servit... perquè si vostè considera que
podríem dir que les quantitats que estan quantificades són uns
34 i busques milions i hi sumam percentatges que són difícils de
mesurar, posem 40 milions, crec que estalviar 40 milions en
mesures d’eficiència, no ho sé, crec que qualsevol persona que
estigui dins aquesta casa dirà que és un bon projecte i que s’ha
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de veure. Però jo li torn a dir, la pregunta tant per escrit com
oral és quines novetats, no em torni dir que aquelles accions que
estaven plantejades ara vostè ho tornarà repetir. No em digui
una central de compres, ja n’hi havia una i està mig desmuntada.
Hi havia un projecte d’un laboratori integrat de comunitat
autònoma i l’han desfet. Hi havia projectes d’increment de
facturació, de recursos humans, pla d’austeritat de gestió
energètica, control de despesa farmacèutica, ... Però és que tot
això és el que vostè m’ha dit. Jo li deman quines novetats hi ha,
perquè primer nega l’existència del pla, jo li he demostrat que
existia i funcionava... no, perdoni, a la resposta per escrit ho diu
ben clar, no? “El Pla d’eficiència no ha tingut la suficient entitat
per representar millores en la gestió de l’actual pressupost”.
Perdoni, tenia una variació en negatiu de la despesa sanitària, a
través de l’aplicació d’un pla d’eficiència, si això no reuneix
aquests requisits per dir que representar millores en gestió de
l’actual pressupost, jo no hi coincidesc, perdoni. 

M’agradaria que em digués, no ara si no pot, per escrit,
quines millores. Li ho torn a dir, li he demanat per escrit, m’ha
contestat aquesta generalitat. I, per tant, tenim un document que
és un pla d’eficiència de l’any 2009, el que se li demana és per
escrit, que vostè ens digui quines novetats introduirà el seu pla
d’eficiència, és que jo no entr a discutir les que vostè vulgui
posar, l’únic que vull saber és quines són les noves.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, en torn de rèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no hem negat l’existència
del pla, de fet vostè ha llegit la resposta, “el Pla d’eficiència no
ha tengut la suficient entitat”. Existeix el Pla d’eficiència
evidentment. És que vostè i jo no ens podem entendre mai,
perquè vostè va a la seva i no hi ha manera. Miri, la gran
diferència entre aquests dos plans és la manera d’aplicar-los i
vostè ha posat un exemple claríssim. El tema del laboratori
centralitzat, una decisió que es va prendre no només d’esquena,
sinó en contra dels professionals que havien d’utilitzar aquest
servei, i que precisament l’altre dia a la presentació del Pla ib-
salut 2020, ens varen donar les gràcies per haver aturat aquest
laboratori, amb el qual els professionals no hi estaven a favor.
I quan es faci, com deia, en aquesta línia la posada en marxa de
plataformes de diagnòstic (...) i laboratoris clínics, es farà amb
el consens dels metges. Aquesta és la gran diferència entre vostè
i nosaltres. Aquesta és la gran diferència.

Novetats. Jo ja li he llegit, vostè ho ha dit, no hi està d’acord
i com que no hi està d’acord, o no li contesten el que vol sentir,
ja no li contesten. Li he donat una sèrie de mesures que no eren
al seu pla: la integració de GESMA, la integració de les
fundacions en el règim dels hospitals públics, el nomenament de
coordinadors autonòmics per serveis, l’impuls a les sinèrgies
hospitalàries, que no s’ha fet, s’ha fomentat la competitivitat, no
la colAlaboració i la integració d’àrees assistencials i no
assistencials, amb la qual cosa s’aconseguirà reduir costos,
eliminar duplicitats i optimitzar recursos. Hi ha moltes mesures
que són diferents a les del seu pla d’eficiència; però -repetesc-,
sobretot la manera d’aplicar-ho, perquè qualsevol d’aquestes
mesures no es durà a terme si no compta amb el màxim consens
amb els professionals ,i difícilment vostè podia aconseguir
consens, quan les principals mesures eren no pagar d’ofici el
complement específic als metges substituts i, a més això
estendre-ho als fixos i interins, no pagar el complement
específic als metges; aquesta era una de les seves mesures i
també contractar els substituts de dilluns a divendres.

Les nostres, a part de buscar consens, jo crec que van més
enllà i són mesures que vostè no s’ha atrevit a prendre, perquè
la integració de GESMA, vostè sap que aquesta mesura suposa
un estalvi molt important i un reajustament del sector públic que
s’està duent a terme aquesta legislatura. I això suposarà un gran
estalvi econòmic, millora i optimització de recursos, així com
complir, com dèiem abans, les mesures d’estabilitat
pressupostària i la reducció del dèficit i millorar, perquè amb
això es millorarà, l’assistència sociosanitària a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

5) Pregunta RGE núm. 3254/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a òrgans autònoms i garants dels drets dels usuaris
de la sanitat pública.

Per formular la pregunta RGE núm. 3254/11, sobre òrgans
autònoms i garants dels drets dels usuaris de la sanitat pública,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista Hble. Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet per deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Castro, per si hi té interès, hi
ha un llibre titulat Los intereses creados de Jacinto Benavente,
que tal vegada li convendria llegir. El projecte de laboratori,
vostès mateixos ja comencen a parlar d’externalitzar i
privatitzar aquest servei. Això és el que diu el seu document.
Però bé, ...

La pregunta que nosaltres formulàvem respecte de si la Sra.
Consellera considera positiu l’existència d’òrgans autònoms i
garants dels drets dels usuaris de la sanitat pública? I per què
hem formulat aquesta pregunta? Ja fa uns anys, més de 100, que
es va crear la figura de l’ombudsman, que bàsicament és una
figura creada per controlar l’administració i ha aconseguit al
llarg d’aquests 150 anys de vida, ser una de les institucions més
sòlides dels sistemes democràtics. I es diu que on es legisla i on
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es construeix una administració que aplica i gestiona
administració, està bé crear aquestes figures perquè són una
garantia per combatre la mala administració. És més, l’article 41
de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, reconeix
com una norma el dret a la bona administració.

Per tant, tots els actes legals de les administracions que
puguin ser expressió d’una mala administració, es considera
oportú que les institucions creïn figures com la de l’ombudsman
o semblants per ajudar a suprimir aquests efectes de mala
administració. I és així que la nostra Constitució estableix la
figura del defensor del poble i contempla que les
administracions autonòmiques siguin controlades per síndic de
greuges, qüestió que aquesta comunitat autònoma,
vergonyosament, fa molts d’anys que no ha sabut fixar i
nomenar el síndic de greuges. També la Constitució recull que
els poders públics han de garantir la defensa dels consumidors
i usuaris i també la Llei general de sanitat reconeix aquest
mateix fet. 

Nosaltres ens trobam a les nostres illes que l’any 2003 el
Parlament aprova una Llei de salut de les Illes Balears i en el
seu capítol quart, dedicat específicament al dret dels usuaris dels
serveis sanitaris públics i especialment se crea i se regula la
figura del defensor dels usuaris del sistema sanitari públic com
a òrgan adscrit a la Conselleria de Salut. 

És veritat que tenim un decret que fa referència al conjunt de
l’administració autonòmica, però es dicta un decret l’any 2004
que regula aquesta figura que es crea per la Llei de salut. És una
que recull l’anterior consellera, la Sra. Castillo del Partit
Popular, i fa aquest decret regulador del Defensor dels Usuaris
del sistema sanitari públic. Allà queda ben clar que és un
organisme adscrit a la Conselleria de Salut, que té plena
independència i autonomia funcional i en els seus diferents
articles es dicten les funcions, bàsicament, per gestionar
queixes, propostes, però també per fer investigacions,
suggeriments, recomanacions tant en àmbit públic com privat i,
per tant, és un òrgan garantista. També s’hi especifica qui pot
ser el defensor, quines incompatibilitats té, quina dedicació ha
de tenir, quin tractament s’ha de donar a aquesta figura
institucional, el motiu de cessament; es crea una oficina i es diu
que ha de tenir la suficient dotació com a estructura
administrativa adequada a les seves necessitats i perquè pugui
desenvolupar les seves funcions. I es torna a remarcar que és
necessària l’autonomia i la independència. És per això
precisament que la Sra. Castillo, quan era consellera, fixa un
local independent, específic, fora de l’estructura física de la
Conselleria de Salut. Evidentment hi ha altres articles que
comenten que ha de tenir mitjans personals i materials
necessaris, que ha de tenir una pàgina web, que ha d’elaborar
una carta de serveis i que ha de figurar en el pressupost com un
centre de cost específic. 

Quan es va formular aquesta pregunta, que era a l’estiu, que
tampoc no ha estat contestada, era perquè vostès parlaven ja no
d’adscrit, sinó d’integrat. Ja començaven a canviar, quan
recordam que la mateixa pàgina web, acorda que és un òrgan de
plena autonomia, independent, que necessita la seva
imparcialitat, que no ha d’estar subjecte a cap mandat operatiu,
que no pot rebre instruccions, ni ordres de cap altre òrgan. Per
tant, això és el que diu la mateixa pàgina web, idò vostès volien
canviar d’una adscripció a una integració.

Efectivament, passa el temps, hi ha aquesta informació que
ho volen integrar, cosa que no recull el decret. Després, el
primer que fan és suprimir el nom del defensor de l’usuari de la
sanitat pública de la pàgina web, desapareix al cap de dos dies,
i manifesten que en volen nomenar un de nou, lleven un nom i
posen “pendent de nou defensor”. És a dir, vulneren el decret,
suprimeixen el nom del defensor de l’usuari i pengen a la pàgina
web que s’està pendent de nomenar-ne un de nou. 

Evidentment l’actual defensora no ha complit cap causa de
cessament. És més, no la reben, no l’atenen, no li fan cas, vostè
mateixa fa molt poc temps, un o dos dies, l’ha rebuda. O sigui,
ha estat 5 mesos per rebre aquest càrrec, aquesta institució de la
nostra comunitat autònoma que a la legislatura anterior el Partit
Popular, en seu parlamentària, deia que era una figura molt
important per a la sanitat pública i es queixaven que havien
hagut de retallar el seu pressupost, però marcaven que era una
figura molt important per a la sanitat.

Una altra passa que han fet aquests mesos és tancar
físicament l’oficina del defensor. Allò que la Sra. Castillo va
decidir que es mereixia un espai físic separat, vostès l’anulAlen
per motius econòmics i la duen a un despatxet a l’edifici del
carrer de Jesús. El darrer fet de menyspreu cap aquesta figura
institucional és que ni la conviden a l’acte de presentació del
document d’ib-salut, un fet que li ha passat a més gent. Per tant,
avui ens trobam amb una notícia que diuen que s’elimina
aquesta oficina del defensor, que eliminen la figura del defensor
de l’usuari, però bé, s’ha donat aquesta casualitat i, per tant, a
aquest diputat li interessaria saber per quin motiu vostè
considera que no és positiu l’existència d’aquests òrgans
autònoms i garants dels drets dels usuaris de la sanitat pública
que existeixen a moltes comunitats autònomes, i si ens pot
aclarir si és veritat que elimina l’oficina del defensor de l’usuari
i si elimina la figura de la defensora dels usuaris de la sanitat
pública. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Li contesta la Sra. Consellera
per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostè ha dit que havia fet
aquesta pregunta una altra vegada i que no havia estat
contestada. Evidentment, som aquí per contestar i m’acaben de
donar la paraula, ara li contestaré la pregunta. 
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Miri, començaré pel final, vostè diu que es va eliminar la
ubicació física, el lloguer del local on estava ubicada la
defensora de l’usuari i va passar a l’edifici del carrer de Jesús,
edifici que he pogut visitar en dues ocasions i allà vaig tenir
ocasió de saludar als pocs dies de la presa de possessió la Sra.
Pilar Sánchez Cuenca, defensora de l’usuari. Per cert, alguns
funcionaris em van comunicar que estaven contents de conèixer
la consellera, perquè al conseller ni tan sols l’havien vist cap
vegada, o sigui que també s’ha de tenir en compte.

Bé, aquell dia vaig tenir ocasió de saludar la Sra. Pilar
Sánchez Cuenca, com li deia, i a la pregunta que vostè em fa de
si no consider que sigui positiva l’existència d’òrgans autònoms
i garants dels drets dels usuaris, sí, jo pens que sí és positiu que
existeixin i a més estic d’acord amb la Sra. Defensora de
l’Usuari quan a la memòria del 2010 especifica que l’any 2011
s’hauria de resoldre la qüestió de si el defensor s’integra com un
síndic defensor del pacient, dins l’estructura d’un futur síndic de
greuges. En cas contrari, l’oficina s’hauria de dotar de més
recursos per poder exercir les seves competències amb eficàcia.
Estic d’acord amb allò que diu la Sra. Defensora a la memòria
del 2010, el defensor de l’usuari hauria d’estar inclòs en un
futur síndic de greuges, igual que a la comunitat autònoma
d’Andalusia, a Catalunya, a València, a la Xunta de Galícia, a
Castella-La Manxa, Múrcia i a moltes altres comunitats, i ser
escollit pel Parlament de les Illes Balears.

També estic d’acord amb la Sra. Defensora de l’Usuari,
quan diu a les conclusions del 2009, posa de relleu que hi ha una
disminució de les reclamacions presentades enfront de l’any
anterior; que aquesta disminució atribueix a un millor
funcionament dels serveis d’atenció al pacient dels hospitals i
dels centres de salut, això era el 2009. El 2010 es reconeix que
les reclamacions que arriben a l’oficina del defensor són una
mínima part de les que es tramiten en els serveis d’atenció als
usuaris dels diferents centres assistencials del sistema sanitari
públic. I en aquesta memòria també s’especifica, com deia
abans, que seria necessari ampliar la dotació de personal de
l’oficina per poder aprofundir en les causes.

Nosaltres el que volem és que en una futura figura del síndic
de greuges es contemplés com a un adjunt al síndic del defensor
del pacient. I sí, li he de contestar que sí, que a la Llei de
pressuposts del 2012 es fa desaparèixer l’oficina del defensor de
l’usuari, perquè pensem que hem de prioritzar altres figures,
com la del defensor del Menor o l’Institut Balear de la Dona. I
pensem, o estem d’acord amb les memòries i amb els informes
que ha presentat la senyora Defensora de l’Usuari el darrer any,
manifestant la importància i com es potencien els serveis
d’atenció als usuaris en els diferents centres assistencials del
sistema sanitari públic.

I pensem que s’han d’optimitzar recursos, perquè si el
Servei de Salut té una estructura administrativa per atendre les
reclamacions dels pacients no està molt justificat mantenir
aquesta figura del defensor de l’usuari en les circumstàncies en
les quals ens trobam, amb la situació econòmica i amb la
situació pressupostària que tenim, i podem donar algunes dades,
per exemple: a l’any 2009 es van fer, per gestió directa, 122
expedients, amb un total de 60 solAlicituds, o sigui es van
començar d’ofici més expedients que solAlicituds va haver-hi; i
també va haver-hi un total de 30 expedients incoats. Tenint en
compte que això, molts d’aquests expedients són repetits, però

és igual, sumem totes les xifres de tots els expedients, suposa
229 expedients, com dic molts d’aquests estan duplicats, i això
suposaria per expedient quasi mil euros, per expedient, amb la
despesa que té el defensor de l’usuari, de 213.839 euros anuals.
I és que el 2010 encara s’han incoat menys expedients, perquè
no hi havia solAlicituds, i els 140 expedients i peticions
d’informació que hi ha hagut durant el 2010 suposa per cada
expedient o per cada solAlicitud d’informació 1.527 euros,
aquest és el cost de cada una de les solAlicituds, que ja he dit que
no és real perquè he fet simplement la suma del que consta a la
memòria, i molts d’aquests expedients són els mateixos. Perquè
a l’any 2010, per exemple, va haver-hi 84 reclamacions i 32
gestions directes, vull dir que sí, desapareixerà l’oficina
d’atenció a l’usuari, perquè pensem que no està justificat el cost
que suposa amb la situació econòmica actual i perquè pensem
que el Servei de Salut té una estructura administrativa molt
potent i molt eficaç per atendre les reclamacions dels usuaris i,
a més, molt més propera als usuaris.

I en un futur, pensem que aquesta figura s’hauria d’integrar
a un futur síndic de greuges. I quan vostè parla que,
vergonyosament, no existeix aquesta figura suposo que la
vergonya és per a tots no? Perquè no l’ha posada ni governs del
PP ni governs progressistes, sí, però més val aclarir-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, qui l’ha vista i qui la veu, no? No fa gaire temps opinava
tot el contrari, no, perdoni, tot el contrari, la figura del Defensor
de l’Usuari no va desaparèixer a l’anterior legislatura, si
desapareix és ara, per una decisió seva que acaba de dir, per un
criteri econòmic, no n’ha dit cap altre, per un criteri econòmic.
Per tant, fa molt poc temps en aquesta cambra es va dir que
aquesta figura institucional era molt important, molt necessària,
a més, miri si vostès li donaven valor que li varen posar un
complement específic de 27.000 euros al Defensor de l’Usuari
nomenat per vostès, 27.000 euros de complement específic, serà
que el valoraven molt com a figura, perquè, si no, no s’entén;
del seu sou, de 54 o 56 en què estava en aquell temps el sou
d’un director general, vostès hi afegien un complement específic
de 27.000 euros, o sigui que crec que li donaven importància i
en aquesta cambra i està enregistrat.

Però el trist, si em permet, és que vostè no ha donat cap
argument, això són figures que enriqueixen un sistema
democràtic, que, reconegut des de fa molts anys pel dret
comunitari, que ja li he dit, a la Carta Fonamental de Drets de
la Unió Europea, el seu article 41 posa com a norma el dret a
una bona administració, i això són figures que ajuden que
l’administració pugui detectar males praxis i trobar solucions
que donin suport especialment als usuaris.
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Veig que vostè, primer, canvia d’opinió; segon, pareix que
ara no li dóna importància; crec que va ser ahir o abans d’ahir
que vostè va atendre en audiència aquesta persona, per tant molt
de cas, molt d’interès a conèixer les seves funcions i la seva
personalitat no n’ha tenguda en aquests cinc mesos. Per cert,
vaig estar quatre anys fent feina a la Direcció General de Salut
Pública, o sigui que la gran majoria de funcionaris d’aquell
edifici em coneixen, ja no estic parlant de l’època de conseller,
sinó de fer feina a la Direcció General de Salut Pública, però bé,
és un comentari.

Efectivament, jo he dit que és una vergonya que aquesta
comunitat autònoma, el seu Parlament no hagi nomenat un
síndic de greuges. És més, vostè hauria de saber que hi ha un
article de l’Estatut que obliga a fer una llei de carta de drets
socials, que el Partit Popular es va negar a l’anterior legislatura
que això anàs endavant. I efectivament, hi havia una proposta de
reorganització d’aquestes figures garants de l’administració
autonòmica i efectivament es proposava, entre d’altres, a
l’esborrany, i aquí hi ha l’anterior consellera de Benestar Social,
que perfilava un esborrany de document en aquest sentit: un
síndic de greuges amb ics defensors que estiguessin sota ells i
tots fossin nomenats pel Parlament; el Partit Popular s’hi va
oposar.

Però, si em perdona, el que ja no és normal és que vostè, si
diu que està d’acord amb aquesta figura garantista, la llevi
d’enmig amb una llei de pressuposts, llei de pressuposts, per
tant el motiu és econòmic, centre de cost de 81.000 euros, o
sigui el motiu són 81.000 euros amb una conselleria que té, bé,
ja veurem quants doblers té, però diguem 1.200 milions; doncs
això no té importància. És a dir, no es pot gastar, perquè a més
la despesa no és de 81.000 euros, perquè el funcionari que hi
està adscrit continuarà sent funcionari. Per tant, per 53.000
euros vostè elimina aquesta figura garantista, no li dóna
importància, ha canviat de criteri, però és que si vostè alAlega,
que jo podria estar d’acord amb aquesta hipòtesi que estigués
sota un síndic de greuges, doncs el normal, el que fa la gent
civilitzada és esperar que hi hagi el canvi normatiu per
transformar un article de la Llei de salut de les Illes Balears, un
decret que es va fer específicament pel Partit Popular, doncs
esperar que hi hagi la nova normativa per a posteriori canviar
les funcions, la denominació i l’adscripció, però el que no és
normal és que per 53.000 euros vostès eliminin una figura
garantista que contribueix al concepte de la bona administració.
Jo de la seva resposta és el que vostè, a més vostè ho ha dit,
prioritzen el Defensor del Menor per damunt aquest, perfecte,
ho prioritzen i ho prioritzen per un motiu econòmic, 53.000
euros. O sigui, no trien el valor d’aquesta figura, de les seves
funcions, sinó que trien estalviar 53.000 euros.

I vostè, durant tots aquests mesos ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ha demostrat un nul interès a conèixer la persona i les
seves funcions i ha pres unes decisions estrictament amb una
argumentació econòmica, com ho acabam de sentir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo li dic el mateix, quién lo ha
visto y quién lo ve, també.

I tornant a la Defensora de l’Usuari, el que vull és
reconèixer la feina que ha fet la Sra. Pilar Sánchez Cuenca,
agrair la seva feina i agrair la seva dedicació, i des d’aquí que
consti en acta i ho vull dir públicament, per fer un
reconeixement a aquesta persona.

La resta, miri, vostè, a mi és que em sap greu, però és que jo
crec que ja és mala fe el que demostra, a veure, el cost de
l’Oficina de la Defensora de l’Usuari total són 213.839 euros,
vostè diu que només són qüestions econòmiques; bé, jo ja li he
dit on pensem que ha d’estar ubicada aquesta figura, li he
explicat l’evolució de les memòries, l’evolució de la demanda
que hi ha hagut en aquest servei. Pensem que no està justificat
el manteniment, per molt que sigui una figura garantista, ja n’hi
haurà una altra; a l’any 2010 va haver-hi exactament tres
assessoraments i 19 peticions d’informació, Sr. Conseller, ai, Sr.
Diputat, jo no sé si això està justificat o no.

Ho repeteixo, el Servei de Salut té una estructura amb la
qual seran ateses les demandes dels usuaris, no deixem els
usuaris sense protecció i crec que hem de potenciar aquests
serveis d’atenció als usuaris fins que hi hagi una altra figura
garantista i, com li deia a una altra pregunta, miri, estem en la
situació que estem i hi ha decisions que, com vostè ha dit, a un
determinat moment el Partit Popular va crear aquesta figura, ara
ens veim obligats a suprimir-la i esperem que aviat pugui ser
incardinada en una altra figura, com és la del Síndic de Greuges.

I vull tornar a reconèixer i agrair la feina feta en aquest
departament, en aquesta oficina, per la Sra. Pilar Sánchez
Cuenca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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6) Pregunta RGE núm. 3255/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Concepció Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a expedients sancionadors
contra companyies que comercialitzen bitllets d'avió per
internet, expedients sancionadors.

Per formular la pregunta RGE núm. 3255/11, sobre
expedients sancionadors contra companyies que comercialitzen
bitllets d’avió per internet, expedients sancionadors, intervé la
diputada del Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sra. Conxa
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, durant el
primer semestre de l’any 2010, la Direcció General de Consum
va fer 800 “pantallassos” -es diuen-, són 800 investigacions de
pàgines web, de cercadors de vols, i va detectar moltes
irregularitats, que eren coincidents amb l’augment del nombre
de reclamacions que entraven a la Direcció General de Consum
en aquells moments. D’aquesta actuació, d’aquestes 800
actuacions de control de les pàgines web, es varen detectar les
següents irregularitats, les més freqüents: primer, no aplicar el
descompte del 50% als residents de les Illes Balears; no aplicar
el descompte a famílies nombroses; cobrar per no dur impresa
la targeta d’embarcament; no oferir el preu final a l’inici de la
compra del bitllet; tenir activades caselles per defecte que
impliquen l’augment de la factura, per exemple, el més habitual
era cobrar per una assegurança; tenir un telèfon d’atenció al
client amb tarifació addicional; tenir la informació amb un
idioma diferent als oficials de la comunitat, o no tenir dades
identificatives sobre l’empresa.

Tots aquests expedients sancionadors es varen concretar en
vuit empreses, vuit companyies de vol que varen ser les que
varen incloure aquestes clàusules abusives en el moment de
vendre un bitllet d’avió a un consumidor. La xifra aproximada
que record a què varen pujar aquestes sancions era d’uns
200.000 euros.

Com vostè sabrà, els expedients sancionadors tenen
l’objectiu de regular un mercat que normalment i en aquest cas
abusa de la seva situació davant dels consumidors, i com que
quan parlam de regulació del mercat jo tenc la sensació que
vostès no són molt partidaris d’actuar regulant el mercat, i això
ho hem pogut comprovar a les iniciatives parlamentàries que
hem dut, primer regulant els abusos de les entitats financeres
que no varen prosperar, per exemple, el venciment anticipat i la
clàusula dels interessos de demora, i també ahir vàrem poder
comprovar, bé, vostè no ho va poder comprovar perquè no hi
era en el moment del debat de la presa en consideració d’una
llei de protecció als consumidors de la Llei de telefonia i
internet, i m’agradaria que ja que no va ser ahir en el debat li
pogués donar una segona oportunitat i una segona lectura a
aquesta llei i poder-la tornar tractar, perquè afecta pràcticament
tota la població de les Illes Balears.

Bé, per tant, l’interès que tenc en aquest moment de saber
com estan aquests expedients és precisament pel fet que aquests
expedients signifiquen una regulació d’un mercat que és el
segon en reclamacions a les nostres illes, representa el 20,37%
de totes les reclamacions presentades a la direcció general. Per
tant, em podria dir com estan els expedients? Han arribat al

final? S’han pogut cobrar aquestes sancions o han estat
recorregudes per les empreses?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera de
Salut.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostè em demana la situació en
què es troben aquests expedients sancionadors oberts a
companyies aèries. Bé, jo li he de dir que són més de vuit,
perquè n’hi ha hagut ja més que han entrat, més expedients.
Durant el mes d’agost del 2011 s’ha procedit a donar resolució
a tot un seguit de recursos d’alçada contra resolucions
d’expedients sancionadors que afectaven, entre d’altres
activitats, el transport aeri. La resolució d’aquests recursos,
molts d’aquests dataven de l’any 2009, doncs era essencial per
donar caràcter executiu i executori a les resolucions dictades,
per poder exigir, en resum, el seu pagament en via
administrativa, sense perjudici que pugui haver-hi un posterior,
un eventual procediment judicial.

De tots aquests recursos n’hi ha més de cent, i se’n
continuen tramitant, els recursos resolts en aquesta matèria i
amb sancions executives en via administrativa doncs n’hi ha 22
i n’hi ha 6 amb recurs d’alçada; hi ha un expedient de data 2011
pendent d’acord d’inici, i hi ha dues propostes de resolució.

No sé si vol que li digui les companyies o ..., els noms de les
companyies?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, en aquest cas el nom de les companyies si m’ho vol
presentar per escrit ja està bé, jo volia saber la situació dels
expedients iniciats i denunciats en el 2010.

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

En el 2010, expedients sancionadors oberts a companyies
aèries en el període 2010-2011, perquè ja li dic que n’han entrat
més, doncs n’hi ha 6 amb recurs d’alçada i 15 ja tenen
resolució; n’hi ha dos amb proposta de resolució i un pendent
d’acord d’inici, que deu ser la darrera en entrar.

I jo li passaré, si vol, la relació de les companyies per escrit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té el torn de rèplica la Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, nom de les companyies, sanció interposada, situació de
l’expedient, si està recorreguda, si està duta ja a resolució
judicial, si està guanyada o si està perduda la reclamació contra
la sanció.

Bé, en el cas de les companyies aèries el que passa és que
sempre o quasi sempre presenten un contenciós contra la sanció
interposada per la Direcció General de Consum; per aquesta
circumstància es va coordinar, es va nomenar un grup de
coordinació entre els tècnics de la Direcció General de Consum
i els de l’Advocacia, que són els que han de dur la defensa
d’aquests expedients davant el Jutjat. Aquesta coordinació va
tenir nomenament, un responsable, que va ser un tècnic de la
Direcció General de Consum, perquè el que havien trobat era
que no hi havia traspàs d’informació suficient i es perdien molts
dels recursos que guanyaven les empreses de transport aeri. 

Per tant, la meva solAlicitud, la meva demanda és que es
torni activar aquest grup de treball i que s’informi
periòdicament del resultat obtingut per aquest grup. També li
demanaria que assumís una campanya autonòmica que
significàs la inspecció freqüent o la inspecció assumida
normalment pel control de mercat de la Direcció General de
Consum perquè les infraccions d’aquestes companyies no
desapareixen pel fet de tenir una sanció interposada.

Això vol dir que nosaltres teníem, la Direcció General de
Consum tenia el problema que fins que no havia finalitzat un
expedient no se’n podia tornar obrir un altre. La posició, el que
jo li deman, el que li demanam en nom dels consumidors és que
si un inspector de Consum detecta un dia... i la setmana següent
la mateixa infracció dins les seves pàgines web no s’esperi a la
finalització de l’expedient, sinó que es torni aixecar una sanció,
maldament sigui pel mateix motiu. Aquest era un tema de debat
i un tema que les companyies aèries utilitzen per evitar ser
sancionades. 

Per tant, li deman, dins la legalitat vigent la interpretació
jurídica a favor del consumidor, en el sentit que hi hagi sancions
maldament sigui pel mateix fet o per la mateixa irregularitat i
que no s’esperi a acabar un expedient que pot durar un any. Per
tant, aquesta seria la nostra demanda. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té ara el torn de contrarèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, recull la seva demanda. Se li
passaran les dades per escrit, no sé si les ha demanades també
per escrit o no, però bé, les hi farem arribar... Això que deia, em
confirma el director general que es fan aquestes actuacions. De
totes maneres, sempre que s’actua, s’actua protegint els drets
dels consumidors i això sempre està dins la nostra política,
perquè vostè ha començat la seva intervenció fent judicis

d’intencions, de si afavoriríem les empreses privades. Això ho
ha dit a la seva primera intervenció. Nosaltres estem per
defensar els drets dels consumidors i així treballem i en aquest
sentit es treballa des de la direcció general i així continuarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

8) Pregunta RGE núm. 3257/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cèntim sanitari.

Per formular la pregunta RGE núm. 3257/11, sobre cèntim
sanitari, intervé una altra vegada el Sr. Thomàs per un temps de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja que tenia tant d’interès que
consti en acta, jo en relació amb la defensora de l’usuari, vull
manifestar que vostè no ha tengut temps per rebre-la en cinc
mesos, l’ha rebuda fa dos dies i quan l’ha atesa, quan l’ha
rebuda ha estat per acomiadar-la. Aquests són els fets.
Demanaria un poc de respecte, Sra. Presidenta, eh? 

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha de cenyir a la pregunta que té formulada. 

(Petit aldarull)

EL SR. THOMÀS I MULET:

M’és igual. Una cosa és el respecte i una altra és una qüestió
d’ordre.

Estam en una situació d’una conjuntura econòmica
complicada on hi ha una disminució important d’ingressos,
continuen les despeses i assistim a un escenari on la praxi del
Partit Popular sembla que només entenen de retalls, que no
volen augmentar cap tipus d’ingressos, entre altres coses no
volen que les persones que tenen més doblers puguin contribuir
pagant més imposts.

Estam aquí per parlar sobre quina actitud prendrà la
Conselleria de Salut respecte, entre altres coses, al cèntim
sanitari, que és un impost especial sobre vendes minoristes de
determinats hidrocarburs que es va crear l’any 2001 i que té dos
trams, un que és estatal que està cedit a comunitats autònomes,
que ofereix a aquesta comunitat autònoma uns 20 milions
d’euros i després un tram autonòmic que és el conegut com a
cèntim sanitari que pot establir la comunitat autònoma dins un
marge que oscilAla entre el 0 i el 200% del tram estatal. És un
impost que ja l’han aplicat moltes comunitats autònomes, crec
que són 8 o 9. 
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Per tant, ens agradaria saber què pensa vostè respecte al
cèntim sanitari i si el pensen aplicar o no. El segon concepte de
la pregunta fa referència al copagament. El copagament és un
tema que ja es va comentar en aquesta comissió. Vostè va fer
afirmacions com que no hi hauria cap tipus de copagament, ho
va manifestar en claredat i contundència. Va dir que no hi havia
cap tipus de condicionant en aquest tema i va afirmar que en el
futur no hi haurà cap tipus de copagament en aquesta comunitat
autònoma.

Evidentment, ja es va manifestar en aquesta cambra la
preocupació que existeix i que està basada en fets concrets.
Existeix un document oficial de la comunitat de Madrid, de la
Conselleria de Salut, del servei madrileny de Salut, on es valora
la participació del pacient al pagament de tractaments. Es parla
de vacunes; es parla de valorar l’exclusió del finançament o de
l’aplicació d’un copagament per part del pacient; es parla dels
sondatges vesicals i nasogàstrics, es comenta el cofinançament
del medicament, per cert no té res a veure si està en un domicili
o no, cosa que vostè va manifestar l’altre dia, però en aquest
document es posa damunt la taula el possible cofinançament
d’aquests productes; es parlar de valorar l’exclusió de totes o
algunes de les prestacions en salut bucodental; es parla que el
pacient quan està en una instalAlació hospitalària tengui o que es
valoràs la possibilitat del copagament durant el procés
d’hospitalització en relació amb el menjar.

Es parla també de serveis hotelers bàsics durant el període
d’hospitalització; es parla de productors de neteja, de llenceria,
curiosament s’han denunciat qüestions d’aquest tipus a
l’Hospital de Son Llàtzer; es parla per exemple que les persones
que tenguin síndrome d’apnea del sueño hagin de participar en
el pagament dels aparells que se’ls faciliten; es parla també que
les persones que es vulguin realitzar una lligadura de trompes o
una vasectomia, idò es planteja la possible exclusió o
copagament, diu que no té repercussió important perquè es va
una vegada a la vida i té caràcter voluntari o es posa en qüestió
la reproducció humana i es posa damunt la taula valorar la seva
exclusió.

Parla també de revisar l’aportació que fan els usuaris en
casos d’accidents laborals o de malalties laborals; parla de les
crosses, parla de les cadires de rodes; parla de moltes coses.
Parla de moltes coses, ja li dic que és un document de la
Conselleria de Salut de Madrid i per tant, ens agradaria conèixer
amb rotunditat que vostè no farà cap d’aquestes mesures.
Evidentment, suscita aquest dubte perquè també hem vist coses
que han passat en aquesta comunitat autònoma en dades recents.

La darrera part de la pregunta feia referència a les
prestacions en cartera de servei. Ja sé que vostè em contestarà
que no pensa llevar cap prestació. No parlam..., parlam de dos
conceptes, un és qualitatiu i l’altre és quantitatiu, però
evidentment aquest pla que vostè diu que li varen aprovar a
Madrid perquè va renunciar a un fons de competitivitat i a unes
inversions estatutàries, idò entre altres coses planteja per
enguany un retall en capítol 2 de 81 milions d’euros, per tant, li
ho hem demanat diverses vegades, però encara no hem
aconseguit saber com es materialitzarà, un retall en capítol 4 de
42 milions referit a despesa farmacèutica i a les fundacions
hospitalàries o una renúncia a l’article 42 de 47 milions d’euros
que deixen d’estar disponibles, s’anulAlen i per tant -li ho hem

demanat diverses vegades-, de quin serveis ho està llevant?
Vostè continua sense comentar-ho.

Igual que al capítol de personal es preveu estalviar enguany
87 milions i, evidentment, els professionals estan preocupats
perquè Ib-salut és l’empresa més important a nivell públic.

Per tant, són tres tipus de preguntes a la mateixa: cèntim
sanitari, copagament i si llevarà o no o com aplicarà els retalls
que contempla aquest pla d’equilibri financer que vostès varen
aprovar a Madrid.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. President. Li agraeixo molt aquesta explicació
que ha fet d’un pla de la Conselleria de Salut de Madrid. Ens ha
servit, tenim molta més informació del que fan a Madrid, però
ara estam a Balears i la pregunta es: a la sanitat pública balear
posarà el cèntim sanitari, el copagament o llevarà prestacions de
la cartera de serveis? 

Vostè mateix diu que m’ho ha preguntat en moltes ocasions
i suposo que la frase ha d’acabar i com que no li he dit el que
vostè volia sentir m’ho torna a preguntar. Li he contestar que
no, que no posarem el cèntim sanitari, no posarem copagament
i no llevarem prestacions de la cartera de serveis a Balears, en
altres comunitats no sé el que fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Consellera. Entenc per la resposta que en el
futur no posaran cap tipus de copagament a cap tipus de situació
de com es rep la prestació sanitària. Jo li he comentat que ja
hem començat a veure determinades coses que no van en
aquesta línia, no van en aquesta línia. 

Per tant, vostè és molt rotunda quan afirma que no posarà
cèntim, va ser molt rotunda l’altre dia dient que no hi haurà
copagament, ho va dir amb claredat, amb contundència, a més
va dir que no hi hauria cap tipus de condició que rebria
copagament i de cap tipus. Bé, estic content de sentir-ho, però
tenc els meus dubtes que això no passi i no...



SALUT / Núm. 8 / 9 de novembre del 2011 87

 

Només li posaré dos detalls sense entrar-hi més, el que ha
succeït amb els bolquers dels menors de 21 anys discapacitats
o el que ens hem assabentat avui que els ciutadans que, per tenir
una targeta sanitària, se’ls posa una taxa nova de deu euros. Tot
això són elements que mica a mica, ens assabentam que canvien
les coses, que no són iguals. Bé, vostè ha dit que no faria res
d’aquest tipus. Jo li he posat dues coses i n’aniran sortint com
demanar doblers per còpies de documents, perquè no es doni el
mateix serveis per exemple en llenceria a l’Hospital Son
Llàtzer, són coses que la gent veu, no és beneita, està en
contacte amb el sistema sanitari i veu coses que es modifiquen.

Vostè afirma amb rotunditat aquestes coses i em retreu a mi
que li torni demanar, però és que el pla de reequilibri diu xifres
molt importants i parlam de l’any 2011. Diu “Recortes ib-salut
2011", les preguntes que li hem fet és perquè les concreti en
què, si no les concreta en què, si vostè tenia 47 milions en
crèdit, que ara diuen que no estan disponibles, idò serà que
renuncien a fer coses, que anulAlen coses. Si vostès lleven 14
milions a les fundacions de Son Llàtzer, Inca i Manacor, alguna
cosa hauran de modificar algunes fundacions enguany. 

Si diu que lleva 25 milions de despesa sanitària, a
farmacèutica, ens haurà de dir en què. Per això, la reiteració de
les preguntes. Si el primer dia hagués donat la resposta, idò no
es reiteraria, però en fi, a vostè li agrada ser molt rotunda, ha dit
que no posaria el cèntim sanitari, ha dit que no posaria cap tipus
de copagament. 

Copagament vol dir que el ciutadà posa doblers, posa
doblers, hi havia uns alAlots que no posaven doblers i ara n’han
de posar i ens hem assabentat que ara haurem de pagar per tenir
targeta sanitària. Per tant, aquestes afirmacions tan rotundes, ja
veurem si el temps les deixa de costat o no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, és el de sempre, si no li
contesto el que vol sentir, vostè reitera. Reitero el que li he dit
abans i amb tot el meu respecte, això és mala fe, perquè parlar
de copagament quan parla dels bolquers dels alAlots
minusvàlids, vostè sap que això no és un copagament i sap que
això a totes les illes es fa amb la recepta i això no ha estat un
criteri econòmic, sinó un criteri organitzatiu i de posar ordre a
una situació que estava totalment sense regular.

A Mallorca es feia d’una manera, a Eivissa d’una altra i a
Menorca, igual que a Eivissa. Els bolquers fins que el ministeri
de la Sra. Pajín ho reguli, que ara ja suposo que no li donarà
temps, d’una altra manera es donen amb recepta i això no és cap
copagament, més que la regulació que hi ha per part del
ministeri. Els bolquers precisen d’una recepta per anar-los a
cercar a la farmàcia, com es fa a tot Espanya, com es fa a
Eivissa i com es fa a Menorca i com ara també es fa a Mallorca.

Parla de copagament i de cèntim sanitari. Miri, a l’ib-salut,
vostè es refereix a ib-salut quan parla de copagament, és un ens
per donar prestació sanitària, per donar assistència sanitària i en
cap moment no es cobra per cap tipus de prestació ni
d’assistència sanitària i això ho dic rotundament perquè és la
veritat i perquè és així.

El Partit Popular no té previst pagar per cap tipus
d’assistència sanitària i l’ib-salut és un proveïdor d’assistència
sanitària als ciutadans. Parla de la taxa que es vol posar per la
targeta sanitària. És el mateix que la taxa que hi ha per al DNI
o per al passaport. Es tracta a més, no de la targeta sanitària que
hi ha fins ara, és una targeta sanitària diferent, que tindrà un xip
amb les dades del pacient al qual podran accedir els diferents
professionals, cadascú al camp de dades que li correspongui. 

Es tractarà d’una targeta que durà la fotografia de l’usuari
per evitar frau que com sap és molt freqüent. Es tracta d’una
targeta sanitària intelAligent, podríem dir, que donarà unes
prestacions tant als usuaris com als professionals, que servirà
per millorar el servei que es dóna i quan es faci la targeta tendrà
una taxa que servirà per autofinançar el desplegament de la
targeta sanitària, no per altra cosa, igual que es fa amb el DNI
o que es fa amb el passaport i amb el carnet de conduir o amb
qualsevol altre document que du un xip i que du una fotografia
i que té unes prestacions. Això és el que hem posat a la Llei de
pressupostos, una taxa per l’expedició de la nova targeta
sanitària.

Quant a allò altre, idò continuaré essent igualment rotunda
perquè el nostre partit no contempla aquestes figures de
copagament que vostè ha explicat que fan a altres comunitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

9) Pregunta RGE núm. 3258/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normativa que permetrà a infermers/es i podòlegs
prescriure medicaments.

Per formular la pregunta RGE núm. 3258/11, sobre
normativa que permetrà a infermers i podòlegs, prescriure
medicaments, intervé el Sr. Thomàs per un temps de deu
minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ha quedat clar que els
discapacitats que necessiten bolquers paguen ara un 40% i que
per tenir una targeta sanitària es pagarà una taxa.

En relació amb la normativa pròpia de la dispensació, la
prescripció per infermers i podòlegs per prescriure determinats
medicaments i productes sanitaris, vull recordar que el mateix
estatut d’autonomia contempla que la comunitat autònoma té
competència exclusiva en organització, funcionament i control
al que són centres sanitaris, la planificació de recursos, la
coordinació pública privada, la promoció de la salut o
l’ordenació farmacèutica. També un article d’aquest estatut
d’autonomia preveu que es pugui fer un desenvolupament
legislatiu i d’execució en matèria de salut i sanitat.

També tenim una normativa estatal bàsica que contempla,
per exemple la Llei de garanties i ús racional de medicaments
i productes sanitaris, que es va modificar l’any 2009, on
s’especifica que es faculta el personal d’infermeria perquè de
forma autònoma pugui indicar, usar i utilitzar la dispensació de
medicament no subjectes a prescripció mèdica i dels productes
sanitaris mitjançant la corresponent ordre de dispensació. És
més, la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries,
sustenta com a principi bàsic la cooperació entre els diferents
professionals, parla d’integració de processos, de continuïtat
assistencial i d’evitar el fraccionament assistencial; també diu
que les actuacions sanitàries en equips professionals s’han
d’articular atenent a criteris de coneixement i competència
professional; també a un altre apartat reconeix que pertoca als
diplomats universitaris d’infermeria la direcció, l’avaluació i la
prestació de les cures d’infermeria. El reial decret sobre recepta
mèdica possibilita aprofundir en aquesta línia, i recordam que
l’article 77 de la nova llei d’ús racional faculta perquè aquests
professionals puguin actuar en aquesta línia.

És més, el Consell Consultiu d’aquesta comunitat autònoma
va remarcar i concloure que la comunitat autònoma de les Illes
Balears pot regular per via reglamentària aquestes actuacions
específiques del personal d’infermeria per utilitzar medicaments
que no estiguin subjectes a prescripció mèdica, així com
productes sanitaris inclosos en prestació farmacèutica.

Per tant tenim un decret enguany pel qual es regula
l’actuació del personal d’infermeria dins l’àmbit de la prestació
farmacèutica del sistema sanitari públic; ve regulada, estableix
que s’ha de fer una ordre d’infermeria de dispensació, i diu a
una disposició que el titular de la Conselleria de Salut dictarà
les disposicions necessàries per dur endavant el desplegament
d’aquest decret. I vull recordar que el Consell Consultiu va dir
que aquest procediment s’havia fet de forma correcta i que el
Govern tenia competències.

Vostè sap, Sra. Consellera, que el món sanitari evoluciona
de manera ràpida, que els professionals treballen dins àmbits
competencials que cada vegada són més compartits per diferents
professions, i que es desenvolupen nous mètodes de treball, i
estam parlant en concret d’una professió, la d’infermeria, que té
una llicenciatura en grau i que per tant ara té un nivell superior
de coneixements, d’habilitats i d’aptituds. Per tant ens trobam
que tenim uns professionals, tenim un àmbit normatiu a nivell
estatal i local que permet aquest decret i que això pugui suposar

un millor funcionament del sistema sanitari i reconèixer una
pràctica assistencial que ja existeix des de fa anys.

Per tant se suposa que desitjam que cada grup professional
doni el màxim dels seus coneixements i de les seves habilitats
i aptituds, i és per això que nosaltres, cinc mesos després de la
publicació d’aquest decret, li volem demanar, conèixer quina és
la postura de la Conselleria de Salut, de vostè, sobre aquesta
normativa; en quina situació es troba aquesta ordre d’infermeria
de dispensació, i quines actuacions, quines disposicions
necessàries de desplegament d’aquest decret ha realitzat la Sra.
Consellera durant aquests mesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres evidentment estem
d’acord amb el tema de la prescripció per part d’infermeria; a
més pensem que és una actuació que disminuirà molt la
burocràcia en els centres d’atenció primària, i ens sembla molt
positiu. 

El decret al qual vostè fa referència, que es va fer a final de
l’anterior legislatura, està recorregut pel Consell General
d’Infermeria, i així ho hem comunicat al ColAlegi d’Infermeria,
a la seva presidenta i a la directiva, amb la qual hem mantingut
reunions per informar d’aquest tema. Llavors nosaltres estem
d’acord, com li dic, amb la prescripció d’infermeria, pensem
que com més aviat seria important que infermeria d’atenció
primària pogués receptar bolquers i apòsits i material sanitari,
i en aquesta línia volem fer feina igual que va fer vostè. Ens
hem trobat amb aquest entrebanc per part del Consell General
d’Infermeria, que demana o exigeix una formació per poder
prescriure i que ha recorregut aquest decret, però, bé, jo suposo
que quan això se solucioni el més aviat posarem en marxa totes
les mesures necessàries perquè puguem començar aviat amb la
prescripció d’infermeria en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera. Home,
l’objectiu d’aquest decret i d’aquesta normativa no és disminuir
burocràcia, l’objectiu és que un professional d’infermeria que
tengui...
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(S'escolta de fons la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social, Carmen Castro i Gandasegui de forma
inintelAligible)

(Rialles)

Sra. Presidenta, perdoni que li digui que vostè hauria de
posar un poc d’ordre. El que no ha de fer un president de
comissió és reafirmar una interrupció que ha fet la consellera i
una desconsideració cap al diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, pot continuar amb la seva pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, em torn referir que vostè
ha dit, i consta en acta, que un dels motius pels quals vostè hi
està d’acord és perquè disminueix burocràcia. El motiu per fer
això és per posar en valor la formació, les competències, les
habilitats i les aptituds d’un conjunt de professionals
d’infermeria. L’objectiu no és disminuir burocràcia. 

Efectivament hi pot haver mecanismes legals de recursos
que fa determinada institució, però nosaltres tenim un marc
normatiu propi, un marc normatiu propi, que l’obliga, a vostè,
a fer un desenvolupament; han passat cinc mesos i no tenim
coneixement que hagi mogut un dit. El decret mateix contempla
que l’administració pugui establir programes de formació,
protocols, pautes d’ús específic; també estableix fer una ordre
d’infermeria de prescripció mitjançant un programa informàtic
de recepta electrònica, i això és la pregunta, saber, sobre aquesta
normativa pròpia, què ha fet vostè durant cinc mesos, perquè si
és una norma que millora, que posa en valor les competències
i els coneixements del personal d’infermeria, que tenim una
norma que el Consell Consultiu reconeix que està fet sota
criteris legals, el que nosaltres volem és saber quin recorregut
normatiu, que vostè hi està obligada pel decret, ha fet o ha
deixat de fer. 

Si jo he d’entendre de les seves paraules que està esperant
que es resolgui un procediment jurídic, no sé si és amb això que
m’he quedar. Evidentment hi ha organismes que posen recursos
per determinats tipus. El decret -li ho torn a dir- contempla en
el seu articulat que vostè, com a responsable de la conselleria i
del Servei de Salut té la potestat d’establir programes de
formació, protocols i pautes d’ús, i contempla diverses coses; no
diu que hagi de dependre de si un senyor des de Madrid vol
imposar un sistema de formació. Vull dir que això està
contemplat al decret, per tant han passat cinc mesos des que
vostè exerceix aquesta responsabilitat i el que volem saber és...,
sabem que vostè manifesta una actitud positiva cap a aquest
decret, cap a aquesta nova funció del personal d’infermeria; no
sabem en quina situació està l’ordre de dispensació infermera,
li ho torn a demanar; i tampoc no sabem quines actuacions i
quines disposicions de desplegament d’aquest decret vostè ha
realitzat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té el torn de contrarèplica la
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, vostè ha fet una exposició
molt ben feta i jo no he trobat necessari repetir totes les virtuts
que té la prescripció a infermeria, i sí he dit que una de les
conseqüències és la disminució de la burocràcia a atenció
primària, i ho repetesc; el que passa és que vostè ha de treure
punta de tot el que es diu, i la majoria de les vegades amb molt
mala fe, i ho vull repetir una altra vegada.

Jo ja li he dit que estem fent feina, però també li he dit que
aquest decret està recorregut pel Consell General d’Infermeria
i haurem d’esperar la resolució d’aquest recurs, evidentment.
ParalAlelament podem estar fent protocols, podem estar fent
feina en la prescripció a infermeria per començar a treballar
amb el ColAlegi d’Infermeria, com li he dit, i si pot ser
conjuntament amb el Consell General d’Infermeria, que al cap
i a la fi suposo que també té alguna cosa a dir, i de fet ho ha dit
i ens ha recorregut el decret. 

I jo el que no crec necessari és que, per una vegada que li dic
que estic d’acord amb vostè, encara així i tot no ho troba bé.
Miri, Sr. Diputat, jo crec que el seu únic argument és treure
punta a allò que se li diu i buscar i donar-li la volta, i sempre
buscar la part negativa. Li dic que estic d’acord amb la
prescripció a infermeria, li he dit que la posarem en marxa el
més aviat possible, i també li he dit que el seu decret està
recorregut pel Consell General d’Infermeria i hem d’esperar una
resolució, la qual cosa no vol dir que paralAlelament s’estigui
fent feina i es continuï en aquesta línia, com també recullen les
memòries dels pressupostos de l’ib-salut i que vostè haurà vist.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

10) RGE núm. 3259/11, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a assistència sanitària pública.

Per formular la pregunta RGE núm. 3259/11, sobre
assistència sanitària pública, intervé el Sr. Diputat Vicenç
Thomàs per un temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo supòs que estarà
d’acord amb jo que la primera empresa d’aquesta comunitat
autònoma és el turisme, i que per tant és una qüestió molt
preada i important, que milions d’estrangers ens vénen a visitar
cada anys, entre 12 i 13 milions, i jo supòs que vostè compartirà
amb jo que un dels punts forts com a destinació turística de les
Illes Balears és el concepte de seguretat, i dins aquest concepte
de seguretat com a destí turístic un dels punts forts és
l’assistència sanitària i molt especialment la qualitat de
l’assistència sanitària que es dóna en aquesta comunitat
autònoma, i personalment m’atreviria a afirmar que cap país de
l’àrea mediterrània no pot oferir a una persona que ve des de
l’estranger aquesta qualitat en assistència sanitària, i per tant
això és un punt fort com a destinació turística perquè ofereix
seguretat.

L’any 2010 31.500 turistes varen ser atesos pel sistema
sanitari públic; això va suposar una facturació de 12,4 milions
d’euros, un 11% més que l’any 2009 -per cert, era un dels
objectius que contemplava el Pla d’eficiència del Servei de
Salut-, i es va tenir una evolució de 7 i escaig milions d’euros
l’any 2007 a 12,4 el 2010. Es calcula que el cost d’una atenció
ambulatòria a un centre de salut són 102.000 euros i una atenció
hospitalària té un cost mitjà de 5.000 euros, i s’ha de remarcar
que d’aquesta facturació de l’any 2010, que a Espanya va ser de
55 milions, correspon un 17% a les Illes Balears.

Si estan d’acord amb els quatre conceptes bàsics de la
importància del turisme, dels turistes que ens visiten, del
concepte de la seguretat i també de la importància de la
facturació, ens varen sobtar fa quasi dos mesos unes
declaracions del director general de Gestió Econòmica i
Farmàcia en què comentava “revisaremos al alza el coste de las
prestaciones sanitarias a los turistas”; a la seva entrevista,
entre altres coses, a més d’aquest titular que treia un diari de
Palma, comentava que “se ha de perseguir el turismo
sanitario”, criticava i renyava els metges perquè diu que han de
estar más atentos y hay que obligarles a que sean más
rigurosos, i, en fi, són unes declaracions a un mitjà de
comunicació que, si estan d’acord amb els arguments inicials de
turisme, seguretat i qualitat assistencial idò són titulars d’un
diari, declaracions d’un director general que ens varen
preocupar.

És més, en aquesta mateixa entrevista es fan afirmacions
com que la Conselleria de Salut s’està plantejant revisar quines
prestacions sanitàries es donen als turistes i, per tant, també
comenta que pensen obtenir més ingressos amb la revisió
d’aquestes prestacions. Si estam d’acord amb els primers
arguments entendrà que ens varen preocupar aquestes
declaracions perquè crec que no van en el sentit que seria més
correcte. Per tant no sé si vostè coincideix amb aquestes
declaracions que va fer aquest director general a un mitjà de
comunicació i si d’aquí es dedueix si ens hem de preocupar o no
i, en concret, si és veritat el que diu el director general, les
preguntes concretes serien quines prestacions sanitàries que es
donen als turistes té previst la conselleria revisar i quin és
l’augment d’ingressos que pensen obtenir amb aquesta revisió
de les prestacions sanitàries que es donen als turistes que ens
visiten.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en efecte estem d’acord que
l’excelAlent oferta sanitària pública del nostre país i de la nostra
comunitat autònoma dóna els més alts estàndards de qualitat i
ofereix d’aquesta manera un factor de seguretat a l’hora
d’escollir com a destí turístic Espanya i en concret Balears. Els
turistes que visiten la nostra comunitat autònoma visiten, en cas
necessari, l’assistència..., la sanitat privada o la sanitat pública
indistintament. A la sanitat pública, com vostè ha dit, s’ha
augmentat la facturació en l’últim any fins arribar a 12.400.000,
i, bé nosaltres no pensem canviar ni els estàndards de qualitat,
ni disminuir la seguretat que es dóna als turistes que vénen a la
nostra comunitat autònoma, evidentment.

I..., bé, tot continuarà com fins ara, en principi. El que ha dit
de les tarifes, potser sí que s’haurien de revisar algunes tarifes,
perquè vostè sap perfectament que hi ha tarifes a la sanitat
pública que quan veuen la factura que se’ls presenta no s’ho
creuen, en molts de casos, i potser sí que algunes s’hauran de
revisar. 

I per altra banda també el que també s’ha de negociar amb
el ministeri és que reverteixi els ingressos que es fan de
persones ateses que vénen de països que tenen conveni amb el
nostre país i que queden en el Ministeri de Treball, a la
Seguretat Social. Nosaltres donem la prestació sanitària i el
ministeri és el que es queda amb els sous, i això sí que s’ha de
revisar i negociar amb el ministeri. Pel que fa a la resta, pensem
continuar oferint els mateixos estàndards de qualitat i el mateix
factor de seguretat que oferim fins ara als turistes que visiten la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, de la seva resposta entenc que desautoritza el director
general, eh?, perquè el director general posa en valor, jo no li
vaig fer l’entrevista però diu ben clarament que “revisaran al
alza el coste de las prestaciones sanitarias a los turistas”; jo li
he formulat dues preguntes en relació amb l’entrevista, de
quines prestacions sanitàries té previst revisar la conselleria,
vostè va fer un comentari també que va en aquesta línia, i
després li he demanat quin és l’augment d’ingressos que pensen
obtenir amb aquesta revisió de prestacions.
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Vostè acaba de dir que tal vegada alguna cosa s’havia de
revisar. Tenim un director general que fa dos mesos va fer
aquestes afirmacions. A mi, com a persona que viu a les Illes
Balears, em preocupa aquest titular de “revisaremos al alza el
coste de las prestaciones sanitarias a los turistas”.

Evidentment hi ha coses a millorar. Simplement per fer un
recordatori històric, l’anterior govern del Partit Popular,
anterior, el 2004, pràcticament no arribaven doblers perquè
efectivament se’ls quedava el Ministeri de Treball, tot el que
eren convenis amb reclamació a països amb els quals hi havia
conveni. Idò precisament, va ser la Conferència de Presidents
que va establir el Sr. Zapatero..., un dels punts era, entre altres
coses, que el que un demostra amb factures que s’ha de cobrar
es pugui cobrar i les xifres mateixes que vostè té indiquen que
s’ha possibilitat millor aquesta facturació, perquè entre altres
coses es passa l’any 2004 d’una xifra de 4 milions i mig a una
xifra de 12 milions i mig, o sigui s’ha fet un esforç en facturació
que, torn dir era un dels objectius del pla d’eficiència, i també
s’ha aconseguit un canvi normatiu diferent que permet que ara
el Ministeri de Treball..., puguem aconseguir, desconec la xifra
percentual en aquests moments, però sí que una part important
de les despeses que produeixen aquests turistes temporals, les
puguem cobrar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sap que és una quantitat mínima
comparada amb la despesa que fa la comunitat autònoma, que
està molt bé, que s’ha millorat i ho reconec, però que es pot
millorar molt.

Com vostè ha dit totes les mesures que es prenguin seran per
millorar i mantenint com li he dit la seguretat que donem als
visitants a les nostres illes i a la nostra comunitat autònoma i
vostè ho sap, però bé, ara tocava treure punta d’això i s’ha de
treure, idò d’acord. 

Ja li dic que no, ja li he contestat. Es millorarà, es gestionarà
per aconseguir el màxim d’ingressos de les prestacions que es
donen, que repercuteixen al ministeri perquè reverteixin a la
comunitat autònoma i en l’atenció, es revisarà si s’ha de revisar
algun tipus de tarifa, en principi no s’ha plantejat com una cosa
immediata.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

11) Pregunta RGE núm. 3260/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a TAC a l'hospital de Formentera.

Finalment, per formular la pregunta RGE núm. 3260/11,
sobre TAC que vol l’Hospital de Formentera, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Vicenç Thomàs per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La Sra. Consellera a l’anterior legislatura a diverses
iniciatives parlamentàries...  insistien i votaven a favor d’un
punt molt concret que era instalAlar un TAC a l’illa de
Formentera i en l’àmbit parlamentari es duien tres tipus
d’arguments: un era que una part dels desplaçaments amb
helicòpters a Eivissa eren per fer-se un TAC, en tres anys
s’havien fet 456 trasllats i en el 47%, el motiu era fer un TAC.
No tenim informació si era per fer un diagnòstic, si era per a un
malalt agut, si era per a un malalt crònic, on es feia al final el
tractament si és que es necessitava. 

Un segon argument era un argument econòmic, on es deia
que un TAC tenia un cost de 350.000 euros, que un viatge en
helicòpter eren 2.000 euros i es feia un fàcil joc econòmic on
s’afirmava que en quatre anys un TAC sortia de franc. En fi,
crec que les coses no són tan fàcils com aquesta argumentació
que s’adduïa per segons quins parlamentaris. 

Se n’afegia un tercer, que deia que era perquè hi havia uns
professionals que ho demanaven. Home, crec que no sempre
hem de donar compliment a allò que diuen els professionals,
perquè també poden no tenir raó o es poden equivocar en les
seves opinions. És més, fa uns dies vostès han tret aquest
esborrany de document ib-salut i bé, començam a identificar on
identifiquen vostès el malbaratament i un dels grups que
malbaraten són els professionals, idò bé, a veure què diuen, que
a vegades l’atenció mèdica és inapropiada, condueix a la sobre
utilització, es prenen decisions envers medicina defensiva, etc.,
defineixen un conjunt d’actuacions que els clínics no fan de
manera correcta. Per tant, no sempre els professionals, sembla
que vostè... diguin que tenen la raó.

A l’anterior legislatura hem tengut oportunitat de discutir
proposicions no de llei, preguntes orals, en ple i en comissió,
esmenes al pressupost any rere any presentades o pel Partit
Popular o per l’anterior diputat de Formentera, el Sr. Mayans,
i totes amb el seu suport personal com a diputada. 

Així, la pregunta que li formul és exactament així com està
redactada, que és: quan pensa la consellera de Salut, Família i
Benestar Social instalAlar un TAC a l’Hospital de Formentera?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, ha repetit molt bé els arguments
del diputat per Formentera de l’anterior legislatura, el Sr.
Mayans, que era molt reivindicatiu en el tema de la instalAlació
d’un TAC a l’Hospital de Formentera. El nostre grup va votar
a favor moltes de les seves iniciatives. Vull recordar també que
hi havia un acord, via esmena pressupostària, em sembla, un
acord personal del president Antich que va prometre a
Formentera que posaria un TAC a l’anterior legislatura. El que
passa és que no es va arribar a posar. Es tractava d’un TAC que
a més era un TAC que estava a Son Dureta i que s`havia de
traslladar immediatament a Formentera.

Pensem que el TAC a Formentera es posarà quan la
disponibilitat pressupostària ens ho permeti. Esperem que sigui
el més prest millor perquè votàvem a favor d’aquestes
iniciatives i tenim aquesta intenció de quan sigui possible per
palAliar la triple insularitat que pateix Formentera i per apropar
els serveis mèdics a les illes i sobretot -com deia- per palAliar la
insularitat malgrat, evidentment, que la freqüentació tal vegada
no ho justificaria. 

Ho hem d’estudiar i això vostè ho sap, perquè vostè
utilitzava aquest argument en moltes ocasions. Li dic que a
pesar d’això la triple insularitat de Formentera mereix un
tractament especial, igual que ho mereixen determinats serveis
que hi ha a l’illa que potser que pel nombre d’habitants que hi
ha a l’illa no hi correspondrien, però sí pel tema de la insularitat.

Repetesc, quan la disponibilitat pressupostària ens ho
permeti s’instalAlarà el TAC, la instalAlació del qual ja estava
prevista a l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Consellera. La seva resposta és que no sap
quan posarà aquest TAC. El que era urgent fa uns mesos ara
resulta que ja no és urgent i parlam de mesos, no parlam d’anys.

Per tant, el que per vostè eren arguments fonamentals
d’urgència, en aquests moment han perdut el concepte
d’urgència, han canviat de criteri, jo ho respect, però
evidentment els ciutadans de Formentera han d’entendre per la
seva resposta que tardaran un temps, no sabem quant de temps,
a tenir el TAC a Formentera. El que era una afirmació rotunda,
sense matisos fa uns mesos, ara està plena de condicionaments
i a més si alAlega motius de triple insularitat, etc., bé, vagi alerta
perquè això contradiu tota l’ortodòxia econòmica del
vicepresident econòmic i del director general d’ib-salut. 

Això són qüestions que tot és en funció de si es justifica
econòmicament i hem tengut exemples avui capvespre de la
priorització econòmica sobre altres fets com són llistes d’espera,
defensora de l’usuari i altres temes. 

Per tant, la conclusió que els ciutadans de Formentera
s’enduen avui és que davant la pregunta de quan el posarà, vostè
respon que no ho sap.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, no jutgi el que pensaran els
ciutadans de Formentera que ells sabran interpretar les meves
paraules i els seus fets perquè han esperat quatre anys un TAC
a Formentera. Fa quatre anys que esperen aquest TAC, a pesar
de votacions a favor i algunes per unanimitat. Aquest parlament
va donar el mandat al conseller anterior, que era vostè, de posar
un TAC a Formentera i el president Antich va prendre aquest
compromís amb Formentera i no el varen posar. 

Jo li dic que el posarem quan sigui necessari. Vostè em
compara la insularitat..., ah!, quan hi hagi pressupost,
disponibilitat pressupostària. M’estava avançant, vostè
qüestiona la necessitat de palAliar la insularitat, ja sabem que per
a vostè la insularitat no ha estat mai important. Vostè prioritza
altres coses, abans que palAliar la insularitat doble a Eivissa i a
Menorca i triple a Formentera. 

Això ha quedat ben demostrat durant la seva gestió i així ho
hem trobat com ho hem trobat, que els pacients s’havien de
pagar el bitllets quan vàrem arribar perquè unilateralment varen
deixar sense efecte el conveni que tenien amb AVIBA, allà hi
ha la carta del director general d’ib-salut, els pacients havien
d’avançar els bitllets per desplaçar-se.

Ja li he contestat. Ja li he contestat, el TAC es posarà quan
la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes...
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó, perdó, Sra. Presidenta, perdó, volia prendre la paraula
abans d’acabar aquesta sessió per fer patent la meva protesta per
les faltes de respecte que s’han tengut aquí cap al diputat Sr.
Thomàs i volia que constàs d’aquesta manera en acta, crec que
no és de rebut dir-li “tu que saps!” així, amb aquest to i amb
aquesta manera de parlar en una sessió parlamentària com
aquesta. 

Per tant, anuncio també que presentaré una protesta i un
escrit a la Mesa del Parlament.

Gràcies.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Si en algun moment he faltat al
respecte a algú, ho retiro i demano disculpes. Vull recordar que
el Sr. Thomàs em va insultar al ple d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni, Sra. Presidenta, per alAlusions!, home!, per l’amor
de Déu, per l’amor de Déu! 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja l’ha defensat la seva diputada.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo no he insultat ningú. Es va fer una calumnia en ple...

LA SRA. PRESIDENTA:

I aquí tampoc no s’ha insultat ningú, crec que hem de
mantenir la calma per les dues bandes...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, ho acaba de dir... Miri, Sra. Presidenta, si vostè no
canvia l’actitud, crec que... Aquí vostè està per fer d’àrbitre
d’un debat parlamentari, no per defensar la Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exactament, això és el que faig ... això és el que tracto de
fer.

S’aixeca la sessió.
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