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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 7746/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Salut, per tal
d'informar sobre l'atenció sanitària durant l'estiu 2013.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença urgent del conseller de Salut, solAlicitada
mitjançant escrit RGE núm. 7746/13, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre l’atenció
sanitària durant l’estiu 2013.

Assisteix el Sr. Martí Sansaloni, conseller de Salut,
acompanyat del Sr. Miquel Tomàs, director general del Servei
de Salut; Rafael Santiso, director general de Salut Pública; José
Luis Gallego, director de l’Àrea assistencial i sanitària del
Servei de Salut; Francisca Gual, cap de gabinet del conseller, i
el gabinet de comunicació del conseller.

Té la paraula el conseller per tal de fer l’exposició oral sense
limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he d’agrair que
s’hagi avançat mitja hora, perquè tenc un vol per anar a Madrid
i vull agrair a tots els membres d’aquesta comissió que hagin
acceptat fer la reunió avui horabaixa mitja hora abans.

Comparesc, com deia el títol d’aquesta solAlicitud de
compareixença presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per
donar compte de l’assistència sanitària que hi ha hagut en els
hospitals públics d’aquestes illes durant el període de juny a
setembre. Vull destacar en primer lloc que la pressió a urgències
ha estat de 156.186 urgències ateses durant aquest període de
l’any 2013, que respecte al darrer any ha suposat una
disminució de la pressió assistencial, i si ho miram en un
període un poquet més ample, com pugui ser el període 2010-
2013, he de destacar que percentualment la disminució de la
pressió a urgències ha estat del 2,71% de les urgències ateses en
els centres hospitalaris.

El percentatge d’aquestes urgències que han estat ateses i
han estat ingressades ha estat menor l’any 2013 que el
percentatge d’urgències ingressades de l’any 2012, la qual cosa
ens pot donar un primer indicatiu de la gravetat. També vull
destacar, en primer lloc, que la quantitat de mortalitat reflecteix
que la qualitat assistencial i la seguretat al pacient està
garantida, perquè és totalment comparable als darrers anys.
Conseqüència d’aquesta disminució de les urgències, la
freqüentació per 1.000 habitants també ha estat inferior, i hem
passat l’any 2010 de 155,2 a l’any 2013 amb 151,2.  

Per tant vull en primer lloc desterrar una idea que s’ha
intentat reflectir per part d’altres grups que estan en aquest
moment a l’oposició, que tenia tres factors alarmistes i que per
tant no s’han complit. Es deia que el tancament de centres de
salut a les 5 i mitja de l’horabaixa incrementaria la pressió a les
urgències hospitalàries, i s’està demostrant que la pressió,
comparativament amb l’any 2010, quan aquestes centres de
salut estaven oberts més temps, ha estat inferior. En segon lloc,
que la retirada de targetes sanitàries, que han d’acudir als
centres hospitalaris per accedir a aquestes urgències, tampoc no
ha tengut aquest impacte que preveien altres forces polítiques.
I, en tercer lloc, que la campanya turística, que tampoc hem
d’oblidar que som una comunitat autònoma turística, reflecteix
que les dades de turistes de l’any 2010 varen venir 11.340.259
turistes, i hem passat, l’any 2013, a 12.992.744 turistes; per tant,
d’11,3 milions a quasi 13 milions, segons les dades de la
conselleria, han reflectit que la pressió a les urgències
hospitalàries ha estat manco de l’any 2010 a l’any 2013 en un
2,71%, i per tant aquestes previsions m’agradaria que les
anàssim revisant.

En segon lloc també m’agradaria destacar que no s’ha de
crear alarmisme amb les hospitalitzacions. Els indicadors de
qualitat també són favorables, i així com ha quedat clar amb les
urgències, el percentatge de mortalitat dels hospitals públics de
juny a setembre ha estat millor que el 2012, millor que el 2011
i millor que el 2010, tant en percentatge com en nombre. 

És cert que hem tengut manco llits funcionant, però hem
optimitzat l’ocupació en un 5% més, per exemple respecte de
l’any 2011. Hem millorat també l’estada mitjana a l’alta. S’han
fet 16.560 consultes externes més que l’any 2012 en aquest
mateix període. I una dada que també m’agradaria destacar és
que el percentatge de no presentats ha millorat substancialment
del 10,1% de l’any 2010 al 8,4 de l’any 2013, la qual cosa
suposa 2 punts i busques més de persones que han acudit a la
cita i que abans no hi acudien.

Quant a l’àrea quirúrgica cal destacar que hem fet 2.109
intervencions quirúrgiques més que l’any passat. Durant l’any
2013, en el període de juny a setembre, hem fet 18.095
intervencions quirúrgiques davant les 15.986 de l’any 2012 en
aquest mateix període. Aquestes intervencions quirúrgiques,
distribuïdes entre programades i urgents, han estat 14.833
cirurgies programes i 3.262 urgents. Per què faig aquesta
especial menció a la patologia que ha hagut de requerir una
intervenció quirúrgica urgent i la diferenciï de la programada?
Lògicament perquè cal esmentar que, com a dada comparativa,
les urgents han estat exactament les mateixes que l’any 2012, i
respecte de l’any 2010, 374 intervencions quirúrgiques manco,
i per tant va en la mateixa línia que reflectia de les urgències i
de la pressió de les urgències hospitalàries.

També és vera que ha baixat el nombre de parts, i és una
tònica que es reflecteix a la totalitat d’any. Així com l’any 2010
vàrem tenir 2.962 parts, l’any 2011 2.680, l’any 2012 2.733,
l’any 2013 en aquest període han estat només 2.606 parts, i el
percentatge de cesàries ha estat del 21%. 
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De les conclusions principals que es poden extreure
d’aquestes gran xifres que reflecteixen l’activitat hospitalària
global dels hospitals públics, la primera de totes que
m’agradaria destacar és que els plans d’estiu sempre s’han fet.
En segon lloc és que sempre hem dit que són plans oberts i que
respondrem segons les necessitats, que ens hem d’adaptar als
tipus de patologia i a l’estacionalitat de cada període. En tercer
lloc també vull reconèixer que hem obert llits quan les
necessitats assistencials ho han manifestat, per tant no han estat
plans tancats. En quart lloc hem aconseguit fer més operacions
quirúrgiques que l’any passat, i a pesar de l’increment del
turisme no ha repercutit sobre les urgències. 

També és cert que hi ha hagut moments puntuals a alguns
hospitals que han fet que alguns pacients hagin hagut d’esperar
més temps que el que a mi com a conseller i al meu equip ens
agradaria. Hem obert els llits quan hem vist que la situació
perduraria en el temps i que s’havia de donar resposta, però el
que sí està clar, i crec que els que han tengut responsabilitats de
governar aquesta comunitat autònoma també bé ho toquen
conèixer i no se n’han d’oblidar, és que, com dic, aquests plans
d’estiu sempre s’han fet, i que per exemple l’any 2009 el
colAlapse que es denunciava era un colAlapse en la UCI de Son
Dureta tras el cierre de reanimación, notícia de dia 12 d’agost
de l’any 2009, i el que es deia és que “la decisión de la
Gerencia de Son Dureta de cerrar la unidad de reanimación
durante todo el mes de agosto ha generado el colapso de
muchos servicios sanitarios; se habla incluso de caos, se culpa
de ello a la Conselleria de Salud y se exige la reapertura
inmediata de esta unidad para evitar males mayores. Como ya
informó este medio, el pasado mes de julio el hospital de
referencia en Baleares está limitando al máximo los gastos”.
Això era l’any 2009. “La primera medida fue cerrar plantas y
la unidad de reanimación, y después vino la limitación de las
guardias de los médicos. Todas las decisiones las ha adoptado
Gerencia y -segons aquesta font- sin contar con la opinión de
los facultativos”.

Per tant el que vull destacar és que no és una decisió
unilateral d’aquest govern, sinó que s’ha vengut fent
habitualment, que, denúncies, n’hi ha hagut sempre, que s’han
tancat fins i tot unitats de reanimació en altres èpoques, i que
també hi va haver notícies molt negatives pel retall de despesa
ja a l’any 2009, en què es deia que hi havia hagut pacients que
s’havien hagut de derivar a altres centres i que no hi havia
enfermeras suplentes para cubrir las bajas.

Per tant, en conclusió, hem tengut moments puntuals que
hem hagut de resoldre donant la resposta el més immediata
possible; que aquesta mesura de gestió no és una mesura nova
que hagi inventat l’actual govern sinó que es ve aplicant des de
sempre; que la pressió a urgències ha estat més baixa que altres
anys en contra del que vostès pregonaven prèviament al fet que
arribàs l’estiu, i per tant la conselleria el que vol és que la gent
esperi el manco possible en els serveis d’urgència, i s’ha
d’adaptar a les necessitats que cada dia es presenten.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts, per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen fer la suspensió. No.

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

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Miri,
aquesta petició va entrar en el Parlament dia 12 de juliol de
l’any passat, amb una consideració de tramitació per
procediment d’urgència. Som a febrer, dia 5 de febrer de 2014.
Vàrem tenir aquí un problema greu a la Serra de Tramuntana, i
bé que es varen barallar dos consellers per veure qui venia més
ràpidament a comparèixer amb el mateix procediment
d’urgència, i vostè ha estat set mesos a venir aquí. 

Evidentment això va en una línia de poc respecte que està
demostrant la Conselleria de Salut cap a la feina dels diputats de
control de la gestió i de l’acció de l’executiu, que és una de les
tasques principals d’un diputat, i vostè sembla que és molt
selectiu i, això, no ho compleix, perquè vostè, entre altres coses,
està manifestant una sèrie d’informacions, però una de les seves
tasques principals precisament és no donar informació. 

Miri, aquest document el venim demanant des de l’inici de
la legislatura: el quadre de comandaments del Servei de Salut;
saber les urgències que es tenen, les intervencions quirúrgiques,
les consultes externes..., tots els procediments. I vostè sap, i si
no ho hauria de saber, que és l’eina imprescindible per saber
què és el que fa el Servei de Salut, quina activitat té, i així poder
fer una feina de control.

Saben vostès quantes peticions han estat ateses per la
Conselleria de Salut? Cap ni una en tota la legislatura, no han
proporcionat aquest document des de l’inici de la legislatura.
Per tant aquesta feina de monitoritzar l’activitat assistencial, que
per cert, Sr. Conseller, acaba de venir aquí a fer una exposició
de l’activitat assistencial de l’estiu, i com sempre s’oblida d’una
pota molt important de l’assistència sanitària: mai no parla
d’assistència primària, mai, mai, no existeix per a vostè. La va
fer desaparèixer, llavors ha posat un gerent, ara en posa un altre,
és el quart o el cinquè, però venc a dir que mai no l’anomena.
Per tant aquest instrument que vostè nega repetidament des del
principi de la legislatura és molt important, i, és més, la
principal empresa pública d’aquesta comunitat, que és l’ib-salut,
amb més de 14.000 treballadors, des que vostè ho gestiona, i em
referesc a 2011, no existeix un altre document essencial: la
memòria del Servei de Salut; ni existeix la de 2011, ni existeix
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la de 2012, un altre element per saber qui composa aquest
servei, quina activitat ha duit a terme. Per tant els dos principals
elements que hi pot haver d’informació del Servei de Salut, de
la seva activitat, no hi és, i per tant s’ajunta el “no don
informació que em demanen, no faig pública la informació que
genera el Servei de Salut”, i per tant la feina de gestió de control
de la seva gestió és molt complicada perquè, clar, evidentment
no es poden comparar.

Vostè mateix ha donat moltes xifres ara mateix on es
compara amb 2012, amb 2012. El panorama assistencial del
2009-2010 no té res a veure amb 2012 ni amb 2013, entre altre
coses perquè hi ha una gran infraestructura sanitària, que és Son
Espases, que no té ni punt de comparació amb l’activitat de Son
Dureta, i vostè, això, ho sap, i si no el Sr. Miquel Tomàs sí que
ho sap. Per tant quan un es compara amb si mateix a l’any
anterior no tenim dades, però les poques que tenim és que poca,
poca, poca activitat es va fer l’any 2012.

Que vostè digui que les hipòtesis que manejàvem no s’han
complert, miri, vostè sap que a tot Espanya, a causa de la crisi
econòmica, la demanda assistencial ha baixat, aquí, a Catalunya,
a Madrid i a qualsevol banda, tant a atenció primària com a
urgències d’hospitals, com a tota l’activitat assistencial. 

Evidentment vostè dóna una sèrie de xifres que evidentment
no permeten fer una anàlisi acurada i qualitativa de l’activitat
assistencial, i l’activitat assistencial a l’estiu és això que ha
vostè ha dit i moltes altres coses, ja li ho he comentat. No ha
parlat -la ignora, com sempre- d’atenció primària, però podríem
dir que tampoc no ha parlat de totes les urgències fora del món
hospitalari; no ha parlat dels PAC, no ha parlat del 061, tot això
no existeix. 

Però evidentment, el que vostè compara, ho compara amb el
que vol, i per tant aquí nosaltres no tenim mecanisme de defensa
perquè vostè ens ha negat la informació i per tant aquí no hi
podem anar.

Però aquesta petició de compareixença es va fer el juliol. Per
què es fa el juliol?, perquè el juliol ens va sorprendre que hi va
haver una certa alarma; jo no llegiré retalls de diaris, li podria
llegir el que varen dir els diaris del juliol de l’any passat, i això
va ser el motiu de demanar que vengués amb urgència. És
normal el colAlapse que hi va haver el juliol? Idò en principi no
és normal, però sap el que ens preocupa?, i té raó, sempre s’han
fet plans d’estiu, sempre s’han fet; el problema és que vostè no
els dóna. Miri, jo he pogut aconseguir els plans d’estiu dels
hospitals de l’illa de Mallorca; sap com els he aconseguit?,
perquè vostè me’ls ha negat: a través de Google, i així sabem
que les instruccions que vostè va donar és allargar el període
d’aquest pla, no tancar plantes senceres perquè es notava massa,
reduir en contractació, i evidentment els nombres surten que va
tancar més llits que l’any anterior, més quiròfans, i evidentment
amb una certa adaptabilitat. 

Jo no entraré aquí en qüestions de detall, però això sí que
està molt clar. En ningún caso, a diferencia del año pasado, se
cerrarán plantas completas; de esta forma el personal no tiene
que cambiar de ubicación, evitamos la imagen de otra planta
cerrada”. Estan molt clares les instruccions que vostès donen,
la imatge d’una planta tancada és molt gràfica. Jo no ho critic,
simplement dic el que vostès varen fer, el que sí critic és que
vostè no doni la informació, perquè no la dóna. L’important,
però, és que vostès fan uns plans, amb una magnitud qualitativa
i quantitativa superior a anys anteriors, vostè ho acaba de dir. El
problema és: es podia permetre el conjunt de ciutadans aquest
pla o no? Perquè, escolti, el juny del 2013 hi havia més de
16.000 persones a llistes d’espera quirúrgica i quasi 50.000
persones a llistes d’espera de consultes externes. Home! Si un
compara 11.000 amb 16.000 i 40.000 amb 49.000, quasi 50.000,
tal vegada s’hauria d’haver fet un altre pla. I evidentment la
compareixença es demana perquè hi ha una eclosió, un
embotellament a urgències de varis hospitals, perquè clar, vostè
aplica uns conceptes de gestió quan la realitat és: quanta gent
que va anar a urgències era perquè estava a llistes d’espera, per
exemple? No ho sabrem mai. 

Però venc a dir, vostès apliquen a una situació, amb unes
llistes d’espera espectaculars, com mai no havia tengut aquesta
comunitat autònoma, apliquen un Pla d’estiu, més intens en
duració i quantitat que el mateix any anterior, ho acaba de dir
vostè.  Per tant, és això correcte? Nosaltres pensam que no és
del tot correcte. I evidentment vostè pren una sèrie de decisions
molt respectuoses, però evidentment ciutadans que estan en
llista d’espera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

..., doncs tal vegada s’hauria d’haver fet d’una altra manera;
hi ha hospitals que han tancat els quiròfans de cirurgia major
ambulatòria, n’hi ha que no, batibull de situacions que entren
dins el món de la gestió.

Nosaltres, Sr. Conseller, el que li demanam és que doni la
informació, no l’amagui, no l’amagui, però a la pràctica és que
vostè l’amaga, i compara sempre amb allò que a vostè li
interessa. No li agrada que li diguin que vàrem deixar una llista
d’espera de 51 dies i ara estan a 114; fixi’s, jo ara li compararé
la llista d’espera de desembre a juny...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ha passat de 108 dies a 114, són dades seves, com en el
març estava a 51.
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Per tant, es fa un Pla d’estiu que no contempla quina és la
situació assistencial de les Illes Balears en el moment que
s’aplica, perquè es prioritzen, i ho diuen els diversos documents,
un component econòmic el qual evidentment s’ha de tenir en
compte però que probablement no era el més adequat per a
l’estiu d’enguany.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta, bones tardes a tots i a totes i donar les
gràcies al conseller i al seu equip per aquesta compareixença.

Que contínuament ens retreguin per part del Govern l’any
2009, l’any 2010, l’any 2008, crec que l’únic que demostren és
la seva feblesa en els seus arguments. Dificultats sempre n’hi
quan gestiones i molt més quan gestiones serveis tan importants,
tan grossos, tan voluminosos com és el servei de sanitat.

En tot cas, però, ja li ho vaig dir ahir, hi havia 29
parlamentaris en aquell moment del Partit Popular, o 28, que
haguessin demanat la compareixença del conseller que en aquell
moment hi era. Vull dir que no és qüestió ara de retreure, quatre
després o cinc anys després, el que es va fer o el que es va
deixar de fer; si el Partit Popular a l’oposició considerava que
era una situació alarmant, era la seva obligació convocar el
conseller. Aquí ho ha fet l’oposició i el que no ens pot retreure
és que nosaltres no facem la nostra feina. Que l’oposició hagués
fet la feina que li pertocava, si considerava que era necessari.

En els casos concrets que vostè ha expressat, m’agradaria
que vostè em donàs les dades, perquè vostè em diu: de l’any
2011 a l’any 2013 hi ha hagut una millora considerable d’un 2%
i busques manco de mobilitat, etcètera, però no m’ha donat les
dades, per tant, seria important que ens ho reflectís dada per
dada.

En tema de pressió d’urgències. Jo crec que aquesta pressió
d’urgències que té menys la pública és perquè s’ha derivat a la
privada. Era un dels arguments que nosaltres li donàvem, perquè
vostè se n’ha oblidat un: un dels arguments que nosaltres li
donàvem és que la gent es faria més assegurances privades, i
nosaltres pensam que sí, que aquesta manco pressió que ha
tengut la urgència pública, segurament té a veure amb aquest
augment de més del 15% d’assegurances amb la privada. I per
tant, seria interessant que ens donàs la informació de quin tipus
d’urgència s’ha tractat, perquè segurament són urgències molt
greus, perquè també tenim la tesi o la hipòtesi que a la privada
hi van les urgències més greus i que, perdoni, a la pública hi van
les urgències més greus i que a la privada hi van les urgències,
diguem, més quotidianes. I pensam que aquí sí que hi ha...,
perquè aquest augment del 14% d’assegurances que ha patit o
que té la nostra comunitat autònoma té a veure amb aquesta
baixada de la pressió d’urgències.

De fet, vostè ho sap, el president de la xarxa assistencial
Juaneda va fer una espècie, bé, de publicitat, va fer una
publicitat, no una espècie, una publicitat, que era la “la tarifa
lista de espera”, una tarifa perquè la gent s’apuntàs a
l’assegurança privada, amb preus especials perquè eren
conscients de la llista d’espera, la mala atenció, el temps que
s’havia d’esperar a urgències, i es feia des de la privada una
promoció de “tarifa lista de espera”. Això passa a la nostra
comunitat autònoma, per tant sí que hi ha una reducció de la
pressió, no només la d’urgències, sinó segurament també de la
pressió assistencial en atenció primària, perquè la gent va a
l’assegurança privada, que també era una de les nostres
hipòtesis.

I que, insistesc, segurament, m’agradaria saber quin tipus
d’urgències s’han tractat durant aquest estiu, perquè avui és la
compareixença d’aquest estiu a urgències. Segurament
patologies greus.

Després demanar-li si hi ha hagut un canvi de registre en
relació al 2010, per exemple de com es registren les urgències,
a quin moment es registren les urgències, en el moment que
entra l’usuari, i per tant entra, o quan ho valora el metge? Si hi
ha hagut un canvi de registre, què es considera urgent i amb
quines característiques es considera urgent.

I després, clar, nosaltres, en aquest cas ho ha fet el Partit
Socialista, però nosaltres també estam preocupats pel tema de
com es tractava l’atenció sanitària durant l’estiu; un dels temes
és perquè tenim més població i per tant, hi ha més possibilitats
que hi hagi una demanda, tot i que molts de turistes ja vénen
amb una assegurança també privada, però el que ens preocupa
és que s’intervengui menys els mesos d’estiu a la sanitat
pública. I les dades que nosaltres tenim, que són les dades que
vostè ens ha enviat, vostè ara en maneja unes altres, però les
dades que vostè ens ha enviat via resposta, així ho certifiquen:
l’any 2010, el juliol se’n varen fer 5.225; l’agost 3.931; el
setembre, 5.288. L’any 2013, amb les programades i les urgents
s’ha passat de 5.226 a 4.867, el mes de juliol; l’agost, de 3.931
a 3.313, i el setembre, de 5.288 a unes 5.000 i busques, no arriba
a 5.100.

Per tant, sí que hi ha hagut una reducció d’intervencions
quirúrgiques, segons la informació que vostè ens ha
proporcionat, en temes dels hospitals. I ara vostè diu el contrari,
que hi ha hagut un augment en relació amb l’any 2010. Les
dades no coincideixen, les dades no coincideixen. És cert que
n’hi ha hagut en relació amb el 2012, però això, en tot cas, vostè
es compara amb si mateix, i nosaltres, jo el compararé amb el
que es va trobar, que, com a mínim, és l’any 2010, i hi ha hagut
una reducció. I vostè mateix diu que hi ha hagut un augment de
població turística. Amb aquestes expectatives hauríem de tenir
segurament més intervencions quirúrgiques perquè hi ha hagut
més necessitats.
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Clar, jo li vaig demanar, i vostè sí m’ho ha enviat, després
de demanar-li tres vegades, perquè li vaig demanar que, amb
registre general d’entrada, la número 4178, li solAlicitàvem
l’informe que contingués la previsió d’urgències i personal que
ha hagués fet la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
per als mesos d’estiu, i em diu que “Els hospitals del Servei de
Salut planifiquen el període estival, la seva activitat, en funció
dels seus recursos”. I vaig haver de tornar-li demanar, després
de la seva contestació tan poc concreta, la còpia de l’informe de
cada un dels hospitals. I vàrem passar de la pregunta número
4178 a la 10475, perquè vostè posa dificultats perquè puguem
tenir la informació.

I clar, els informes que tenim realment espanten, perquè no
hi ha cap informe, cap gerent diu, quan justifica, explica que ho
fa perquè ho pot fer, atès que es redueix la població a assistir,
atès que hi ha menys demanda assistencial. L’únic que
justifiquen és el que estalvien, i ho quantifiquen, d’això
estalviarem 98.650, d’això estalviarem 30.244, d’això
estalviarem 25.670, cap altre argument que no sigui l’estalvi,
cap altre argument que no sigui la racionalització imposada.

I la primera quina és? Son Espases, “Este plan está
condicionado por la disponibilidad de anestesistas”, això és la
primera frase. I a partir d’aquí “La CMA funciona con
normalidad, excepto agosto, que se cierra totalmente”. “Virgen
de la Salud agosto que se cierra totalmente”. “Bloques de (...)
cierran más o menos un 40%”.“Se cierran camas de USE 139".
“A diferencia del año pasado, que se cerraron plantas
completas, este año no se cerrarán plantas completas, evitando
una imagen de otra planta cerrada”. “Se cierra una planta con
23 camas”.

Hospital d’Inca. “De 1 de julio a 30 de septiembre de 2013
se procederá al cierre de 1 de los 5 quirófanos funcionales. Se
prevé que incremente su productividad centrando la actividad
en procesos quirúrgicos de prioridad 1, oncológicos y procesos
afectados por decreto de demora y procesos ambulatorios”. La
resta no són prioritaris, els oncològics i els processos de
demora. “18 camas funcionales, de las cuales 9 en
especialidades quirúrgicas y otras 9 especialidades médicas se
cierran”.

Son Llàtzer. “75 camas mes de julio y agosto y primera
quincena de septiembre. 2 quirófanos cerrados. Unidad de
Cuidados Intensivos, cierre de 2 camas durante julio, agosto
y septiembre.” Tenim aquí un “porcentaje de sustitución de
enfermería por categoría profesional...”-que ens diu que hi ha
qualque espai de substitució d’infermers que no arribarà al 50%.

Hospital Joan March. “31 camas cerradas, julio, el mes de
agosto, 44".

Manacor. “18 camas cerradas”. Diu: “Esta misma medida
que quisimos implantar desde el 1 de mayo del 2013, ya que
este mismo día del año anterior no se había tomado la misma
medida, fue imposible de mantener debido a que no quisimos
desprogramar actividad quirúrgica...”. I tornen fer el mateix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. En definitiva, Sr. Sansaloni, segurament hi ha
explicacions a això, nosaltres les hi demanam, perquè quan
tenim aquesta informació ens preocupa. I ens preocupa que, a
més, baixi molt, segons la informació que vostè ens ha passat,
la intervenció quirúrgica. 

I en temes d’atenció primària el mateix. Notes internes, “A
causa de la situación actual, que además está agravada en el
caso de pediatria, este año se debe volver a centralizar la
atenció pediátrica a los centros de salud de Palma de 15 de
julio a 15 de septiembre”. Ens diuen que “A partir del 1 del
mes de junio, a la espera de la implementació definitiva del nou
horari laboral, que s’han de bloquejar les agendes, per no
descitar els pacients”. Aquesta és la tònica general de salut quan
cerques els documents o quan arriben els documents. I cregui’m
que des de l’oposició, que no tenim el dia a dia, que no feim el
dia a dia, aquest servei ens preocupi.

Per tant, m’agradaria que em contestàs les preguntes que he
fet i tenir una valoració un poc més exhaustiva de la informació
que ha donat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, li
agraïm un dia més la seva presència en aquesta comissió a vostè
i al seu equip, per facilitar informació sobre la seva gestió.

És evident que per les dades que vostè ens ha donat, l’ib-
salut ha realitzat un gran esforç durant l’any 2013 per donar un
bon rendiment dels serveis sanitaris a les nostres illes. I si bé és
cert que l’activitat els mesos d’estiu ha experimentat una certa
disminució, un fet que jo crec que és comú a totes les
comunitats autònomes del país, l’important és la xifra de
l’activitat global de tot l’any. Les xifres anuals ens mostren uns
resultats bastants millors que els dels anys 2010, 2011 i 2012,
com vostè ha dit, tant en percentatges, com en nombres. Això
ens mostra que s’ha fet feina, que els equips sanitaris han estat
més eficients, s’han fet intervencions, més visites, en definitiva,
més eficiència i millor optimització dels recursos.

Tot això per a nosaltres té una lectura claríssima i és que es
gestiona bé i es gestiona millor que en èpoques passades, quan
els doblers pressupostats inicialment, els doblers existents, mai
no eren suficients i s’havia de recórrer al crèdit de forma
totalment descontrolada i desmesurada.
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La realitat, Sr. Conseller, és que el seu equip ha aconseguit
reforçar i aprofundir en criteris d’optimització de recursos,
d’eficàcia i d’eficiència, sense que això suposàs un
deteriorament de les prestacions sanitàries. Perquè la nostra
població majoritàriament continua estant satisfeta de l’atenció
sanitària que rep i que presta l’ib-salut, malgrat que el cinturó,
tots ho sabem, s’hagi hagut d’estrènyer, a causa del dèficit
acumulat a l’anterior legislatura, tant a Madrid com aquí a les
Illes Balears, i que posava en risc, ho deim un dia més, la
sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Tots recordam com el deute va posar de difícils les coses al
principi d’aquesta legislatura, però és molt evident que, amb
molt d’esforç i molta feina, s’ha aconseguit capgirar la situació.
A més, i malgrat alguns ens diguin cada dia el contrari, no tot
són retallades, hi ha una gran diferència entre retallar i
racionalitzar, òbviament alguns no ho entenen perquè ni varen
racionalitzar, ni tan sols varen intentar fer-ho. I l’ib-salut ha
sabut apostar i practicar la racionalització, ha prioritzat, ha
indagat on es malbaratava i on es feia despesa innecessària.
S’han esforçat per rompre una inèrcia d’anys que comportava
duplicitats, serveis sobredimensionats, proves duplicades o
tractaments costosos que perfectament tenien alternatives igual
d’eficaces amb un cost menor.

Exemples d’aquesta racionalització són la posada en marxa
d’un nou model d’atenció sociosanitària; una autèntica i
operativa central de compres; nova targeta sanitària; la reducció
de personal directiu, i també, entre d’altres, el no pagament de
peonades. I tot això ha derivat en fites positives, com que els
proveïdors hospitalaris puguin cobrar, que no s’hagin de tancar
centres hospitalaris per aquest motiu, que es puguin fer
concertacions amb centres hospitalaris sense ànim de lucre; que
puguem acabar, equipar i obrir el nou hospital a Can Misses
d’Eivissa; que puguem portar la radioteràpia a les illes
d’Eivissa, Formentera i Menorca, i que progressivament també,
ho hem vist ara fa poc, es redueixin les llistes d’espera. I tot
això sense fer créixer el forat, fins i tot reduir-lo.

Per tot això, per aquests bons resultats que deriven d’aquesta
gestió, el volem felicitar a vostè i al seu equip i animar-los a
continuar treballant per aquest camí.

D’altra banda tenim l’oposició que aprofita qualsevol
oportunitat per desqualificar, per fer demagògia i intentar
desgastar l’acció de govern. Un dia més, hem escoltat aquí el
mantra que el Govern no dóna informació; nosaltres, aquest
grup parlamentari encara espera que l’anterior conseller del
pacte ens faciliti informació real del sobrecost que va comportar
el modificat de Son Espases i... per aquesta línia arribam a sentir
barbaritats tan grosses com que vostè fa set mesos que no ve a
comparèixer aquí al Parlament.

Així ens diuen, quan hi ha una punta de demanda a
urgències ja generalitzen, com si això passàs tot l’any i que el
servei fos insuficient cada dia de l’any. Tampoc mai no estan
d’acord amb el nombre de llits oberts a l’hospital, quan la
necessitat de llits d’hospitalització mai no és homogènia, sinó
que fluctua i se sap que és ineficient mantenir sempre tots els
llits oberts dins un hospital, ja que un llit obert, encara que buit,
també menja recursos innecessaris que tots acabam pagant. Per
tant, el lògic seria obrir els llits en funció de les necessitats de

cada moment que fluctuen, serà més sostenible i perfectament
compatible amb donar una bona atenció.

I pel que fa a l’estiu, crec que vostè ho ha explicat molt bé,
totes les comunitats autònomes redueixen l’activitat sanitària a
l’estiu i disminueix l’activitat programada i s’aprofita en molts
de casos per adequar el manteniment d’algunes sales que a
l’hivern seran a ple rendiment, i això no implica que no es doni
la resposta adient a la demanda assistencial durant l’estiu. Com
vostè ha dit, quan hi ha necessitats s’obrin les plantes, s’obrin
els llits, s’ocupen i es dóna la resposta necessària assistencial
que es requereix a cada moment. 

Per tant, nosaltres, com li he dit, celebram la seva presència
avui aquí i també estam satisfets amb les explicacions que ens
ha donat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyors diputats. En primer
lloc i contestant la primera de les intervencions, la del Grup
Parlamentari Socialista, i per puntualitzar només una dada
concreta, vull recordar a tots els presents que d’ençà que som
conseller fins al dia d’avui he contestat més preguntes
parlamentàries que quan el Sr. Thomàs era conseller durant
quatre anys. Per tant, es poden distorsionar...

(Remor de veus)

..., es poden distorsionar  molt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

...les xifres, però en quantitats globals, si vostè fos capaç de
fer preguntes amb tota la precisió del món tendria en un any
més informació que la que varen rebre altres en quatre anys. I
per tant, quant a responsabilitat, no reconèixer això és faltar a la
veritat.

Vull reconèixer també la primera passa que hem aconseguit
a la segona part de la seva intervenció, quan ha dit que plans
d’estiu se n’han fet sempre, la qual cosa és una passa important,
perquè, a la meva primera exposició, ja he intentat deixar clar
que no era una mesura exclusiva d’aquesta legislatura sinó que
s’han aprovant plans d’estiu legislatura rere legislatura.
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El que passa és que si no es llegeixen els paràgrafs complets
i el sentit es veu distorsionat per una parcialitat a la informació,
perquè vostè ha fet referència a un paràgraf del Pla d’estiu de
l’Hospital Universitari Son Espases, on diu que perquè no es
noti tenir una planta tancada, i jo el que li vull, Sr. Thomàs, és
que Son Espases en dues dates puntuals va obrir més llits i per
tant, aquest pla no es va complir al peu de la lletra com vostè
vol suposar, en dues dates concretes. I el que es deia era, com
vostè bé ha recalcat, que el personal no es reubiqui, però
lògicament tot això, a més de no crear un conflicte a nivell de
recursos humans, també és més fàcil obrir en aquestes dates
puntuals responent a la necessitat assistencial, és més fàcil obrir,
si les necessitats així ho demanen, la resta de llits que queden
pendents. Per tant, varen ser plans dinàmics i que quan,
perdurava en el temps aquesta demanda, vàrem obrir per tal de
donar resposta.

També vull destacar que el percentatge d’ocupació tant de
llits com de quiròfans, el percentatge de rendiment ha estat
millor i per tant, això és el que es diu gestionar amb eficiència.
A més, vull destacar que, monogràficament, he demanat una
compareixença per venir aquí a contrastar dades i també refusar
el tema de l’obscurantisme al qual el Sr. Thomàs intentava
entrar, una compareixença específicament per parlar de totes
aquestes mesures d’eficiència que s’han pres durant aquesta
legislatura i que vostè no va ser capaç de prendre.

Vull destacar també que l’evolució de les llistes d’espera ha
estat positiva i ja crec que és hora de puntualitzar determinats
termes. Així com hem baixat la llista d’espera quirúrgica i hem
baixat la llista d’espera de consultes i, a més, el compromís del
Govern del Partit Popular és deixar les llistes d’espera millor
que així com ens les va deixar vostè, i no entraré en les
circumstàncies que teníem, vostè d’això no en pot presumir.
Vostè va trobar prop de 9.000 persones, un poc més de 9.000
persones en llista d’espera quirúrgica, i en va deixar més de
12.600, i de consultes, el mateix comportament. Aquesta és la
xifra de tall de l’any 2007 i de l’any 2011, vostè va pujar la
llista d’espera quirúrgica i va pujar la llista d’espera de
consultes, i això són les dades reals que figuren al Servei de
Salut. Per tant, vostè, Sr. Thomàs, va empitjorar les llistes
d’espera d’aquesta comunitat els quatre anys que va gestionar
la sanitat pública i per tant ho ha de reconèixer públicament.

Nosaltres, el compromís és millorar-les en els pròxims
mesos, continuar presentant dades, perquè també vull destacar
que ningú, ni cap periodista, ni cap ciutadà, recordarà que vostè
comparegués ni quan les dades eren bones ni quan no ho eren
perquè sempre va tenir la tendència a empitjorar-les, no va
comparèixer mai per donar les explicacions pertinents.

Per tant, Sra. Santiago, és vera que he donat xifres concretes
tant de la pressió d’urgències com de mortalitat com de
percentatge no presentats, concretament i algunes d’altres,
comparativament entre l’any 2013 i l’any 2010, també he fet
comparatives entre l’any 2013 i l’any 2012 i ho he fet així
perquè quan present les comparatives respecte a l’any anterior
la crítica és que eren comparatives amb poca pressió assistencial
o poca activitat, intent combinar ambdues coses per tal de donar
la màxima pluralitat possible. En algunes ocasions se’m demana
que no es compari en base a jo mateix i en d’altres, segons com
convé, se’m demana que es compari amb l’etapa passada. Per
tant, he intentat combinar ambdues coses.

La gravetat de les urgències a què vostè feia referència. He
dit que el percentatge d’ingrés, que és un indicador important,
ha estat totalment comparable, o sigui que ens ha baixat la
pressió a urgències, ens han baixat per tant percentualment
també l’ingrés i això vol dir que el concepte de gravetat, si
haguéssim atès menys urgències i n’haguéssim hagut
d’ingressar més, per tant, és que la gravetat hagués pogut ser
major.

I una precisió respecte de les dades que he donat quant a les
intervencions quirúrgiques: el que he intentat destacar és que
hem fet més intervencions quirúrgiques que a l’any 2012, he dit
que hem fet 18.095 intervencions quirúrgiques de juny a
setembre del 2013 davant les 15.986 que vàrem fer a l’any
2012, això vol dir que hem fet 2.109 intervencions quirúrgiques
més. I la dada que després he precisat és que ha baixat el
nombre d’intervencions quirúrgiques que conceptualment eren
urgents respecte a l’any 2010. Aquestes són les dades, precisant,
dient que les urgents han estat comparativament igual que el
2012 a l’any 2013 i 374 intervencions quirúrgiques manco en
concepte d’urgent que a l’any 2010.

També vull destacar que no només ha estat Son Espases
l’únic hospital que ha obert en dues dates concretes la seva
planta hospitalària, sinó que també per exemple Can Misses no
va poder complir aquest Pla d’estiu i va obrir ja al mes de juliol
i va estar a ple funcionament tota la planta d’hospitalització,
perquè així ho requerien les necessitats assistencials i per tant,
ens vàrem adaptar a aquestes necessitats. 

I per contestar també a la Sra. Palau, el que vull és agrair el
suport del Grup Parlamentari Popular que veu què és l’esforç
per sortir d’una situació complicada i adversa i m’agradaria
tenir, ja no dic la colAlaboració, però sí la comprensió per part
dels grups de l’oposició, per responsabilitat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, miri, si vostè contesta més preguntes és
perquè jo en faig moltes més de les que es feien a l’anterior
legislatura. Acabam d’escoltar una diputada del Partit Popular
que s’ha atrevit a dir que no havíem entregat la memòria
justificativa del modificat de Son Espases, una cosa és que ella
no el tingués i una altra és que altres diputades del Partit
Popular, del Grup Parlamentari Popular a l’anterior legislatura,
sí que el tenguessin, són conceptes..., a mi m’ha costat un any
quasi quasi aconseguir el d’Eivissa, però bé, és veritat que me
la va donar.
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Jo li he fet, però, quants de quadres de comandaments m’ha
donat, de la legislatura? Cap ni un, cap ni un. Vaig equivocat?
Perquè jo no en tenc cap, aquest és el de maig 2011, el darrer
que tenc. Per tant, li he dit, doni informació, així nosaltres tenim
elements per poder controlar la seva gestió, i si vostè millora la
gestió, no li direm que no, no li direm que no; però jo aquest
document -aquest document- que l’he demanat cada mes, no el
tenc, no el tenc. Si me’ls vol dur demà, jo encantat de rebre’ls.
Cada dia 1 o dia 2 de cada mes ho deman i aquest document no
arriba, perquè no són quatre dades, com vostè ens ha donat, hi
ha molta altra informació qualitativa.

Em sembla molt bé que vostè es compari amb l’any 2012, a
mi m’agradaria veure la comparació històrica, perquè entre
altres coses hi ha un element molt important que és Son
Espases, i és molt fàcil augmentar activitat l’any 2012, no el
primer semestre de l’any 2011 en què l’hospital va començar
després dels Reis del 2011. Doni la informació, el problema és
que no la dóna, i després en parlarem.

Perquè, clar, el que nosaltres sabem és que han baixat el
pressupost, hi ha 1.200 persones menys al Servei de Salut, i el
que sabem és que vostè amb unes llistes d’espera... d’escàndol,
eh!, perquè acaba de dir coses que, perdoni, dir el març del
2011, dades oficials de la Conselleria de Salut hi havia 11.900
persones, eh?, i... de demora mitjana hi havia 51 dies, i això és
així. Això són les dades oficials del mes de març, són les
darreres que vàrem donar nosaltres.

Però no és aquesta la qüestió, la qüestió és que vostè el mes
de juny dos mil....

(Pausa de l’intervinent)

Puc continuar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El mes de juny de 2011, de 2013, vostè va donar 16.233
persones i 109 dies de demora quirúrgica, podríem parlar de la
de consulta externa. Però jo el que critic és que amb aquesta
situació assistencial vostè fa un Pla d’estiu, que sempre s’ha fet,
però vostè ho fa amb unes característiques que dura més temps
i amb més intensitat, això és el que li estam dient, no li estam
dient altra cosa.

Evidentment, que han tengut cintura d’obrir qualque llit a
Can Misses o a Son Espases? Perquè tenien un colAlapse a baix,
a urgències, jo no treuré els retalls de premsa, el puc treure, si
vostè ho sap que es va produir això. 

Aquesta és la crítica que feim, perquè vostè va prioritzar
mantenir un objectiu de disminució de despesa, punt, s’ha
acabat. Si vostè hagués tingut unes llistes d’espera raonables,
idò tal vegada estaria justificat aquest (...), jo podria llegir
moltes coses aquí i no ho faré. El que li criticam és això, que
vostè fa un pla d’estiu quan la realitat assistencial era una altra
i a nosaltres no... no ens sembla, i és que tenim molts
d’exemples ja en aquesta legislatura, perquè vostè no ha
arribat..., fa un poc més d’un any que és conseller, però primer
va ser director general de Planificació i Gestió de Farmàcia, o
no és així? I després va ser vicepresident de Gestió Econòmica
del Servei de Salut, i primer ens diu que tanca hospitals perquè
sobren llits, són ineficients,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...després els tornam deixar, prohibit fer activitat
complementària, ara toca fer activitat complementària, ara no
Creu Roja, ara sí Creu Roja, això és la crítica que nosaltres li
feim de la seva gestió.

Per cert, conveni de 6 milions d’euros, eh!, que ens ha costat
a tots, el de la Policlínica, absolutament innecessari tenint la
Creu Roja, bon motiu de conflicte que ha tengut vostè amb el
Sr. Alcover, però bé.

El que li deman és que vostè doni la informació -doni la
informació-, podrem contrastar aquesta informació i podrem
saber els seus objectius, però amb la realitat sanitària un Pla
d’estiu com el que vostè ha fet aquest estiu crec que no és de
rebut, hauria d’haver tengut unes altres dimensions per atendre
els problemes assistencials, perquè les dades pròpies seves entre
juny i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...desembre no són tan bones com vostè vol dir, hi ha dades
que han millorat, però hi ha moltes dades que han empitjorat. Sí,
108, 114, per exemple, 48.000, 51.000.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Passam idò al Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, si li ha de servir de cònsol
jo li puc reconèixer que és millor que els seus antecessors, que
la Sra. Castro i el Sr. Mesquida, si vostè vol comprensió, perquè
la gestió que varen fer la Sra. Castro i el Sr. Mesquida va ser
nefasta. Per donar exemples i vostè té aquests números, parlam
d’estiu, l’any 2010, 5.226 intervencions quirúrgiques el mes de
juliol; el més... l’any 2012, per dir un any complet de gestió de
pacte, 4.042, vostè ha pujat a 4.867 el mes de juliol. Però és
clar, nosaltres hem de pensar que vostè vol millorar els nombres
que li vàrem deixar a l’anterior govern, perquè si vostè sortirà...
amb unes dades d’intervenció quirúrgica per davall de les que
tenia a juliol del 2010 amb unes llistes d’espera més altes que
les del 2010 i vostè mateix diu que té el pressupost més alt que
el 2010, de què ens serveix tenir el pressupost més alt quan
tenim una assistència sanitària de més baixa qualitat? I els
números és el que ens indiquen, els números que nosaltres
tenim.

És clar, vostè s’ha de comparar necessàriament amb l’any
2012, però per a nosaltres això no val, en això vostè hi pot
trobar satisfacció personal i el grup del Partit Popular pot trobar
satisfacció grupal que va millorant en relació amb el 2011 o el
2012, però el ciutadà no té aquesta satisfacció, la percepció que
hi ha pel ciutadà és que la sanitat pública està pitjor. I això vostè
se’n vagi al Born, s’hi passi mig matí fent una enquesta
demanant-ho i veurà què li contesten, i li dic el Born i si li dic
un barri popular encara la contestació serà més alta. La
percepció ciutadana és que la sanitat està pitjor, això ho donen
diverses enquestes, surten els professionals i ho diuen, parlis
amb qui parlis et dóna casos concrets de situacions realment
problemàtiques, a nosaltres ens arriben moltes dones a les quals
es detecta un bony, que la metgessa o el metge de capçalera les
dóna l’informe perquè vagin a Son Espases a fer-se una
mamografia, com a preferent, i estan sis mesos. Les que es
poden pagar 120 euros, que ja em sé els doblers que val, s’ho
fan a la privada, les que no poden pagar 120 euros, en fi, quasi,
quasi han de prendre ansiolítics fins que els toqui, sis mesos!

I això és cada dia, i els mesos d’estiu, aquests tres mesos
d’estiu en què vostè redueix la plantilla i no fa substitucions ni
en un 50%, aquestes tres mesos, de dotze mesos de l’any tres
mesos són molt importants, i a més a més han d’atendre les
urgències, com no podria ser d’altra manera, de persones que
ens vénen a visitar, perquè són urgents i no són programades i
en fi, i han passat.

Això és el que nosaltres els intentam transmetre, i no des de
l’acritud, és que és la nostra obligació. I quan li dic que necessit
les dades, perquè vostè em fa una comparativa de l’any 2010 a
l’any 2013, dient que ha baixat la mobilitat, etcètera, jo li
deman, doni’m tota la informació que a vostè li ha permès fer
aquesta conclusió, perquè jo la pugui estudiar. Entengui’m,
vostè em diu, un 2,71, i jo vull tota la informació i miraré com
maneja aquestes estadístiques. Li he demanat: han canviat la
formula de fer registres a urgència? Perquè això també passa, es
canvia el model de com es registra una urgència i els nombres
poden canviar, i per fer aquesta valoració, que jo pugui
reconèixer-li aquest esforç que vostè ha fet, jo he de tenir
aquesta informació.

Però aquest és el problema per a nosaltres, nosaltres tenim,
i sempre ho hem dit, que vostès afavoreixen la incorporació de
la sanitat privada a la nostra comunitat autònoma, i les dades
que tenim són aquests indicadors. Ja li he comentat diverses
vegades, però l’augment permanent de les assegurances
privades que, efectivament, faran que l’assistència, que la
pressió assistencial baixi. Tenim més llistes d’espera, tenim
manco intervencions quirúrgiques, tenim menys treballadors
públics i vostès, per exemple, els mesos d’estiu remeten més
intervencions quirúrgiques i més atenció a les concertades, que
per exemple el mes de maig, és la darrera informació que vostè
m’ha tramès. El mes de maig vostè té, tant a Creu Roja com a
Sant Joan de Déu, un nombre de derivacions i el mes de juliol
i el mes d’agost augmenten les derivacions a les concertades. I
en canvi no cobreixen les substitucions de treballadors públics.
Això és el que a nosaltres ens preocupa, aquest canvi de model
assistencial, que ens ho confirmen cada vegada que tenim
informació, i els mesos d’estiu van en aquesta línia.

El seu objectiu és el dèficit, insistim, el dèficit i, en canvi, la
qualitat assistencial està, jo crec amb la informació que
nosaltres tenim, a un segon nivell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, tot d’una. I després li dic, no sé de què pot presumir el
Partit Popular, si tenim el deute més alt de tota la història de la
comunitat autònoma, 1.000 milions de deute! De què pot
presumir? I tenim menys serveis. Sí, el 2013 encara pagam allò
del 2008 i 2007 i ens diran això reiteradament, sí...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Això és el que ens preocupa, m’entén? A nosaltres, aquests
dos models, el model de canvi d’allò privat a allò públic i
aquesta cada vegada més baixa qualitat assistencial que
perceben els ciutadans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com veu nosaltres
tenim la sort de compartir la funció parlamentària amb el diputat
més treballador de la història de l’oposició d’aquest parlament.
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Respecte del modificat de Son Espases, sí puc rectificar i dir
que sí, que l’exconseller del Govern del pacte de progrés va
facilitar el modificat, l’últim moment de la legislatura i sense els
annexos explicatius, després d’haver mentit descaradament
sobre el cost del modificat al llarg de tota la legislatura. 

Nosaltres aquí hem escoltat que les xifres globals de
l’atenció sanitària de 2013 són millors que les de 2010, 2011 i
2012, crec que aquestes han estat les paraules que ha dit el Sr.
Conseller, que ha dit vostè, no sé els altres que han escoltat
aquí, nosaltres hem escoltat això. 

Una vegada més tornam al tema de la sanitat privada, un
altre d’aquests mantres que ens vénen aquí reiteradament quan
no hi ha res de nou que es pugui retreure. Jo vull recordar, una
vegada més, que va ser el govern del pacte de progrés qui es va
gastar 36 milions d’euros en derivacions a la sanitat privada
l’any 2010. Per tant, no ens diguin un altre dia que som
nosaltres que privatitzam, perquè les xifres són les que són i la
realitat és la que és.

Nosaltres ens quedam, Sr. Conseller, amb les seves
conclusions, perquè sabem que s’ajusten a la realitat quan ens
diu que els plans d’estiu sempre s’han fet, que són oberts, que
s’adapten a les necessitats, que quan es necessita es reacciona,
s’actua, s’obrin llits i es dóna resposta a l’assistència necessària,
que s’han fet més intervencions quirúrgiques que el 2012 i que
el turisme, principalment de l’estiu, no ha repercutit sobre les
urgències. I també que les llistes d’espera milloren cada dia.
Amb això és el que nosaltres ens quedam. Per tant, creim,
n’extraiem la idea que la reducció de l’activitat assistencial a
l’estiu no va lligada a colors polítics, que és un tema unànime
a totes les comunitats autònomes i a tots els governs, tant d’ara
com d’abans.

També celebram l’anunci que va fer vostè ahir en Plenari de
demanar una nova compareixença per aprofundir en els temes
de la seva gestió i donar més informació als grups parlamentari
sobre el que trobin. 

Per això, segurament, és una cosa que descolAloca a més
d’un, però que a nosaltres ens satisfà i que reiteram la seva bona
disposició a venir a aquest parlament, perquè així s’ha
demostrat, tantes vegades com es demani pels grups o com
vostè mateix vulgui per iniciativa pròpia a facilitar informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyors diputats. Per
intentar precisar algunes de les qüestions. Sra. Santiago, no s’ha
canviat cap enregistrament, perdoni que no li hagués contestat
abans.

Però passant a la primera intervenció, que ha estat la del Sr.
Thomàs, crec que també és una bona segona passa el fet que
hagi reconegut que s’ha contestat molt més que durant l’etapa

quan ell era conseller i tenia uns altres diputats que li feien les
preguntes i, per tant, que reconegui que el conseller en un any
li ha contestat més preguntes que les que ell va contestar en
quatre anys.

En segon lloc, que també és una bona notícia el fet que
reconegui la cintura que s’ha tengut a l’hora d’obrir els llits
quan la pressió assistencial així ho ha requerit. 

El que passa és que quan es falta a la veritat per tal de
defensar-se un mateix quant a la seva gestió amb les dades que
ha donat de xifres de llista d’espera, jo li vull recordar que
vostè, Sr. Thomàs, va ser conseller fins el mes de juny de l’any
2011, i ha fet referència a unes dades de llista d’espera del mes
de març les quals, quan les va presentar, hi havia un tall de
llistes d’espera a les quals hi havia un asterisc molt clar que
reflectia que no estava inclòs l’hospital de referència. O sigui,
el major hospital de les Illes Balears, a una de les presentacions
de les llistes d’espera, no estava inclòs a les xifres que vostè
presentava. I jo el que li he dit són les xifres de tall de juny del
2011 i com ho va trobar vostè l’any 2007, on el creixement va
ser important en les xifres que vostè no pot presumir.  

En segon lloc, també li vull dir que les llistes d’espera es
comparen el mateix mes d’un any amb el mateix mes de l’altre
perquè sap que tenen una certa estacionalitat i que sap que la
demora mitjana sol ser..., la demora mitjana del mes de
desembre sol ser més alta que la demora mitjana del mes de
juny; però la demora mitjana que nosaltres vàrem presentar, ja
ho vaig reconèixer públicament, ho manifest aquí i ho seguiré
mantenint, que és el que ha de concentrar els màxims esforços
per tal que no hem de descuidar baixar el nombre de pacients
que esperen per a una intervenció quirúrgica o per a una
consulta externa o per a l’accés a la sanitat pública, i hem de fer
especial esment a aquestes demores mitjanes les quals també
hem de reduir substancialment. Li repetesc, perquè ho vaig fer
també com a reconeixement, i sabem que les llistes d’espera, a
més, són un capítol pendent, que la tendència és bona, però que
encara ens queda molta feina a fer. 

Però, Sr. Thomàs, vostè es pot queixar que tal vegada no li
he contestat totes les preguntes que a vostè li agradaria, però
m’ha dit, no m’ha tramès cap quadre de comandament, i jo,
permeti’m que li digui, que en data 29 d’octubre de l’any 2013,
i en resposta al registre general d’entrada al Parlament
9236/2013, jo vaig firmar una resposta parlamentària de quadre
de comandament, i clar, no li puc dur totes les respostes que jo
he tramès, però aquesta jo li he tramès...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs respecte el turno de palabra. Puede seguir.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

I li posaré un altre cas, dic que no duc totes les respostes
perquè són moltes... son moltes...
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(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, por favor, silencio.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

... i també s’adjunta el document amb el quadre de
comandament del Servei de Salut, amb data 2 de desembre de
2013, i l’escrit de registre d’entrada del Parlament és el
10375/2013.

Per tant, Sr. Thomàs, si vostè vol altra informació digui’m...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, usted tiene su turno de palabra, respete el del
conseller, respete el del conseller, si quieren hablen fuera. Un
poco de silencio.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Thomàs, jo li he tramès els quadres, el resum dels
quadres de comandament i, per tant, ha de tenir clar que no ha
de faltar a la veritat a aquesta cambra.

(Remor de veus)

Sra. Santiago...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

... és perillós també, és perillós també confondre el
pressupost inicialment aprovat i el pressupost executat a final
d’any, el pressupost executat a final d’any és l’eina de gestió
que ens ha de dur a mesurar els doblers que realment s’han
gastat en la sanitat pública. Vostè ha fet referència als
pressuposts inicials dient que hi havia major pressupost, però el
pressupost definitiu és el que es tanca en aquestes dates que fan
referència a l’any anterior. 

També li vull dir, amb referència a la contestació que ha fet,
que s’externalitzava a la sanitat privada, li puc dir que els
percentatges d’eficiència que hem aconseguit quant a la
utilització dels llits dels hospitals públics és superior i, per tant,
encara hi havia un plus de millora dins els hospitals públics
abans de concertar per aquestes quantitats que es concertaven
quan el Govern del pacte de progrés tenia responsabilitat de
gestionar la sanitat. 

Per acabar, també m’agradaria que tots féssim una reflexió
a la contribució que feim a la percepció ciutadana de com es
valoren els sistemes sanitaris i l’assistència sanitària que dóna
l’ib-salut a nivell general, i crec que la corresponsabilitat de qui
dóna solucions tenen ben clar qui és i qui crea l’alarmisme, i ho
he intentat demostrar amb xifres, també crec que els ciutadans
ho diferencien, i també tenim les enquestes de satisfacció que
els ciutadans que han rebut aquesta assistència manifesten que
l’assistència és de qualitat i que estan altament satisfets.

I ja per acabar, li diré que vostè m’ha mesclat els conceptes
de deute, és vera que s’ha incrementat el deute, però el que hem
fet ha estat traduir en deute bancari allò que molts varen
comprometre i no varen ser capaços de pagar als proveïdors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans de passar al següent
punt de l’ordre del dia volem agrair la presència del Sr.
Conseller de Salut i dels seus acompanyants.

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, faci el favor.

Continuam amb la sessió.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9372/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença urgent del conseller de Salut,
per tal d'informar sobre la clausura d'un quiròfan a
l'hospital Mateu Orfila per la presència de rates.

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 9372/13,
del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença urgent del conseller de Salut, per tal d’informar
sobre la clausura d’un quiròfan a l’hospital Mateu Orfila per la
presència de rates.

Per fixar la posició té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS
la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari considera
que és necessari que el conseller pugui comparèixer per explicar
un fet que va succeir a l’hospital Mateu Orfila i que va generar
realment, doncs, una certa preocupació a l’illa de Menorca, que
va ser la presència, que se’ns va informar, era la presència d’un
ratolí a un quiròfan. Pensam que això és un indicador
preocupant per a un sistema sanitari, per tant, pensam que ha de
venir a retre comptes del motiu pel qual això ha passat, perquè
això succeeixi a la nostra comunitat autònoma.
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De fet, ens ho confirma el propi conseller, quan nosaltres
demanam quines actuacions va dur a terme la gerència de
l’Hospital Mateu Orfila des del moment de la detecció de rates
a un quiròfan del centre hospitalari, i ell no ens ho nega, en una
primera instància, ens diu que es va activar de manera
immediata el protocol preestablert i es procedí a desratitzar els
espais propers al lloc on es detectà el ratolí. Per tant,
consideram que és preocupant.

A part d’això, hi ha tota una sèrie d’indicadors de baix
manteniment tant a Son Espases com a altres centres
hospitalaris de la nostra comunitat autònoma, de manteniment
de neteja i de manteniment del funcionament quotidià de molts
aparells i de les estructures dels hospitals, i pensam que això sí
mereix una compareixença. Per tant, sense posar data, perquè
això ja ha passat, es va actuar, però sí que volem saber les
actuacions que s’han realitzat. No fer una pregunta rera l’altra
de les actuacions que s’han realitzat; quines són les actuacions
que s’han fet perquè això no torni a succeir. I pensam que això
sí que podria ser amb una compareixença breu, per part del
conseller, aclarir totes les preguntes i donar tranquilAlitat
sobretot als ciutadans de la nostra comunitat autònoma,
especialment als de Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, te la paraula la Sra. Rita, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem
favorablement aquesta petició perquè pensam que el
deteriorament de l’assistència sanitària d’aquesta legislatura no
només es fa patent en l’augment de les llistes d’espera, com
hem vist abans, en què no es cobreixen les baixes ni les
vacances dels professionals, en els copagaments, en la dificultat
d’accés a la salut per part de tota la població, sinó també en
qüestions més del dia a dia, com són el manteniment i la neteja
dels centres les quals en absolut no són qüestions menors,
perquè es poden convertir en un vertader i veritable problema
sanitari. No es pot baixar la guàrdia a la higiene dels hospitals,
consideram, perquè açò pot posar en perill la salut també de les
persones.

Per tant, nosaltres estam interessats també que el conseller
pugui venir a retre comptes d’aquestes incidències que van
existir, almanco a un moment determinat als hospitals de les
Illes, concretament al Mateu Orfila a Menorca, i de com s’han
solucionat i si s’han solucionat.

Pensin vostès, senyors diputats i diputades, la preocupació
dels usuaris de l’hospital i de la població en general quan es fa
públic que un ratolí es passejava per un quiròfan de l’hospital.
Uns dies més tard, per la premsa, també, es diu que no era a un
quiròfan sinó que era a urgències, i les posteriors explicacions
del conseller, que no van contribuir en absolut a portar
tranquilAlitat precisament, va ser que diu que el ratolí, és a dir,
ho va reconèixer, o la rata, es va trobar, perquè s’ha dit de les
dues maneres, es va trobar a un magatzem. És a dir, confirma

que a un centre sanitari no s’han fet o s’han fet malament les
campanyes de ratització que pertoquen a un equipament públic
com és.

Pensam que açò s’ha d’aclarir, hem de saber si és una rata o
un ratolí, hi ha diferència, si es passejava per un magatzem, per
una sala d’urgències, per un quiròfan, vull dir que tot açò són
qüestions que s’han dit i que necessitam que algú les aclareixi,
perquè ja sembla de "xirigota". 

En definitiva, hem de saber també com i si es fan
puntualment les campanyes de desratització i de desinsectació
que tocarien. Tot açò, com dic, té la seva importància perquè
que hagin passat aquestes coses és una demostració més, també,
de la disminució dels pressuposts en atenció sanitària. A
Menorca el pressupost per habitant és d’un 60% menor que el
pressupost per habitant, és, perdona, és un 60% del pressupost
per habitant del global de les Illes Balears. Per tant, ens
interessa saber què és el que està passant i per què la salut a
Menorca sembla adreçada a ciutadans de segona o a un país
subdesenvolupat.

Amb aquesta compareixença nosaltres també tindríem
ocasió de demanar per què en el pressupost de l’hospital Mateu
Orfila la partida de neteja ha pujat el 2014 un 23%, cosa que
dóna una bona perspectiva, però justament aquesta tardor es van
acomiadar 15 netejadores a la vegada, segons les nostres
informacions. Vull dir que hi ha tota una sèrie d’informacions
que són contradictòries.

Jo no sé si els degotissos que hi ha hagut per exemple a
quiròfans d’aquí, de Mallorca, o l’existència de rates pot ser o
no anecdòtic; a mi no m’ho sembla perquè és una qüestió, com
deim, d’higiene, que és molt important quan estam parlant d’un
centre públic, d’un hospital freqüentat per persones baixes de
defenses. Però el problema és que a açò s’uneixen també altres
indicadors: l’àrea ponent de Menorca s’ha vist buidada
d’especialistes de manera progressiva; pobles com Sant Lluís i
Es Castell, que no són petits i estan distanciats, han de compartir
pediatre; en tota la zona centre de l’illa a l’estiu no s’han cobert
les baixes ni les vacances; els malalts continuen sense cobrar les
dietes de desplaçament a l’hospital de referència, i encara hi ha
malalts que no han cobrat els viatges que van haver d’avançar
l’estiu de 2011. Pensam que, com vam sentir ahir en el ple...,
pensin com ens vam sentir nosaltres en el ple quan el conseller
d’Hisenda ahir deia que s’havia pagat tot als ajuntaments i als
proveïdors, quan hi ha gent, com malalts, que està encara sense
cobrar coses del 2011.

Per acabar diré que és probable que aquestes deficiències
que hem comentat siguin una conseqüència de dues coses: una,
d’una mala gestió, evidentment; i dues, que aquesta gestió s’ha
centrat únicament en l’estalvi que va instaurar l’anterior gerent
de l’àrea de salut de Menorca, el Sr. Gallego, que hem tingut
aquí assegut, i que ha desembocat en el fet que el pressupost,
com he dit, per habitant de Menorca sigui un 60% del
pressupost global de les Illes Balears per habitant, per al global
(...) Balears. I ara el Sr. Gallego és a Mallorca i el 2015 potser
tocarà als eivissencs; alerta, idò, als nostres veïns. 

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

Moltes gràcies, Sra. Rita. Té la paraula, pel Grup Popular,
la Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
no donarà suport a la solAlicitud de compareixença relativa a
presència de rates a l’hospital Mateu Orfila de Menorca. 

Evidentment es tracta d’un episodi que s’ha magnificat per
la premsa i per determinats grups polítics àvids de polèmica. La
realitat és que cap rosegador, cap rata, no va arribar a entrar als
quiròfans de l’hospital Mateu Orfila, i que els ciutadans de
Menorca tenen totes les garanties que els circuits hospitalaris
són correctes, i que els protocols de desinfecció estan establerts
i es compleixen en el Mateu Orfila i a tots els centres
hospitalaris de les Illes Balears.

A més el grup proposant crec que va presentar nombroses
preguntes escrites i solAlicituds de documentació relatives a
aquest tema a la conselleria i que ja té totes les respostes. Se li
ha facilitat tota aquesta documentació, està perfectament
informat sobre aquest tema. Fins i tot vull recordar que el
mateix conseller de Salut, en una pregunta parlamentària
celebrada en ple feta a instàncies d’una diputada del nostre Grup
Popular, també va donar totes les explicacions pertinents.

Per tant al nostre grup consideram que no procedeix incidir
en una qüestió puntual que està perfectament resolta. No volem
contribuir a crear un alarmisme gratuït, que no té cap fonament,
perquè reiteram que no hi va haver en cap moment rates als
quiròfans de l’hospital Mateu Orfila, ni tampoc volem
contribuir a desmerèixer la bona feina dels professionals
sanitaris d’aquest centre alimentant polèmiques gratuïtes que no
donen més de si, i si algun grup parlamentari vol preguntar al
conseller sobre l’atenció sanitària a l’illa de Menorca pot
presentar noves solAlicituds de compareixença sobre aquest
tema, i supòs que el conseller, com fa sempre, estarà encantat de
venir a donar les explicacions oportunes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Passam, idò, a la votació de
l’escrit.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la compareixença. 

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