
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 20

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

Sessió celebrada dia 20 d'abril de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 3637/16, solAlicitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre els procediments que es duran a terme per tornar obrir els quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238



238 SALUT / Núm. 20 / 20 d'abril de 2016 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començam la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, David

Martínez Pablo substitueix Montserrat Seijas Patiño.

Compareixença RGE núm. 3637/16, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, de la consellera de

Salut, per tal d’informar sobre els procediments que es

duran a terme per tornar obrir els quiròfans a la tarda als

hospitals de la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la compareixença RGE núm. 3637/16, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant la qual se

solAlicita la compareixença de la consellera de Salut per tal

d’informar sobre els procediments que es duran a terme per

tornar a obrir els quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra

comunitat autònoma.

Assisteix la consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez, que ve

acompanyada pel Sr. Manuel Palomino, secretari general de

l’ib-salut; en Francesc Morado Xumet, subdirector d’Atenció

Hospitalària; la Sra. María Isabel Zaldívar, subdirectora de

Cartera de Serveis; i el Sr. Antoni Cañellas, assessor tècnic de

la Conselleria de Salut.

En primer lloc té la paraula la consellera per tal de fer

l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, diputats i

diputades. El motiu d’aquesta compareixença, com deia el

president, és, a petició del Grup Podem, per informar dels

procediments per tornar a obrir els quiròfans els horabaixes.

Així consta a la compareixença.

En primer lloc he de dir que aquesta mesura és una realitat,

que les sales d’operacions, els quiròfans, estan funcionant,

perquè un dels nostres objectius prioritaris, per no dir el més

prioritari, des de juliol de l’any passat, és reduir les llistes

d’espera. Ho vaig anunciar així a la primera compareixença en

aquesta comissió el passat mes de setembre; vaig anunciar

també que s’adoptarien mesures per tal d’assolir aquest

objectiu, aquesta fita, aquest gran objectiu prioritari, perquè

quan ens vàrem incorporar i vàrem conèixer la situació de les

llistes d’espera realment va ser un autèntic motiu de

preocupació.

Per poder-nos situar, tot i que saben que no m’agrada

comparar, per poder-nos situar sí que hem de partir d’un punt

de partida, del que sigui, i nosaltres coneixíem la situació de

2011, la situació que..., perquè durant aquesta etapa 2007-2011

moltes persones dels nostres equips tenien responsabilitats de

gestió, i la realitat que ens hem trobat és que la llista d’espera

de consultes -ara posaré una sèrie d’exemples- per un

especialista hospitalari va augmentar un... quasi 22, 21,99% en

els darrers quatre anys. El 30 de juny de 2015, que ens vàrem

incorporar, el juliol ens vàrem incorporar, el juny es estaven

publicades les dades de llista d’espera, hi havia en aquell

moment 52.740 persones pendents de cita per a especialista.

Aquesta dada no és una dada que tengui una transcendència

especial, el nombre de persones que són a la llista, perquè hem

dit en diferents ocasions que si aquestes persones són ateses

amb rapidesa no ha de suposar més transcendència. Però vet

aquí el drama: la mitjana de temps de demora és realment el

que vàrem trobar més dramàtic, perquè es va incrementar per

a consultes un 126,47% de 2011 a 2015; és a dir, teníem una

demora mitjana de 36,6 dies i va passar el 2015 a 82,9. Això

són esperes mitjanes. Què vol dir?, que una especialitat pot

esperar 15 dies i l’altra potser 100, o 140, o més.

A final de juny de 2015 teníem 21.859 pacients que

esperaven més de 60 dies per a una consulta amb un

especialista. L’any 2011 no hi havia cap pacient que esperàs

més de 60 dies, cap, i el 2015, 21.859. 

Els recordo que entre els anys 2007 i 2011 teníem un

govern de pacte progressista. Ho dic perquè a mi també

m’agradaria retornar a una sanitat com la que teníem i si potser

millor, perquè fins i tot en aquell moment tampoc no estava

gaire ben finançada, i per això hem començat a treballar, hem

planificat, hem posat damunt la taula moltíssimes mesures

quantificades, i es van assolint diferents fites. Tenim molt clar

que per aconseguir aquest objectiu necessitarem treballar molt

intensament i probablement durant bastant de temps.

En relació amb el nombre de pacients pendents d’una

intervenció quirúrgica en els hospitals públics, a finals de juny

de l’any passat hi havia 13.166 persones. Aquesta dada per si,

que és cert que es va incrementar respecte de l’any 2011, no té

importància si la demora quirúrgica no s’hagués incrementat

com es va incrementar, que va passar de 54,32 dies de demora

mitjana el 2011 a 104,65 quatre anys després, és a dir, es va

doblar la mitjana, el temps que realment esperen les persones,

els pacients. Així, segons les dades de final de juny de l’any

passat, 2.313 persones esperaven més de sis mesos per a una

intervenció quirúrgica, i 556 esperaven més d’un any. Senyores

i senyors diputats, el 2011 cap pacient no esperava més de sis

mesos, cap pacient, zero pacients hi havia de més de sis mesos,

i ens vàrem trobar 2.313 persones.

Aquest era un poc l’estat de la situació de les llistes l’any

passat, quan es va produir el canvi de govern. És cert, cert, que

les llistes d’espera no es publicaven d’una manera programa,

d’una forma programada, es publicaven a vegades sí, a vegades

no, de tant en tant, depèn... Es va derogar el decret de garantia

de demora i es va eliminar la figura del defensor de l’usuari. És

cert que jo crec que inicialment cap partit polític ni cap

programa electoral diu que aquesta serà la situació ni la

tendència, però això és un poc el que ha succeït. Nosaltres no

volem fer..., o sigui, el que volem és transparència, siguin les

que siguin les dades les publicarem, perquè el nostre

compromís es publicar-ho d’una manera trimestral i així ho

feim; hem publicat setembre, hem publicat desembre i hem

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603637
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publicat ara el mes de març; dilluns es va fer la roda de premsa,

però amb dades de 31 de març. 

També el fet de no tenir assistència garantida per a tothom

és un problema, i així ho hem dit una i altra vegada. Persones

que estan sense assistència poden agreujar la seva malaltia i

també pot suposar després complicacions, més estades

hospitalàries o fins i tot també intervencions quirúrgiques que

es podrien haver previngut. Aquest govern treballa des del

primer dia per restituir els drets i per intentar normalitzar

aquesta situació. Era necessari, molt necessari, un canvi radical

de tendència, canvi que crec que posa de manifest les profundes

diferències de prioritats entre el govern anterior i l’actual,

diferències manifestes en valors, en formes, i també en mesures

de gestió. Vàrem anunciar un pla de xoc per reduir les llistes

d’espera, un pla que es reflecteix en els primers pressuposts que

presenta aquest govern; es va donar tanta prioritat a la reducció

de les llistes d’espera que hem destinat 14 milions de més;

pensem que quan deim..., aquests 14 milions són per fer front

a aquesta llista d’espera de més que ens hem trobat, perquè a la

llista cada dia continua havent persones que necessiten anar a

l’especialista, noves persones que s’incorporen a la llista

d’espera, i això sempre ha estat així i sempre serà i continuarà

essent així; per tant necessitàvem recursos extraordinaris per fer

front a aquesta situació també pensam que extraordinària.

Aquest pla persegueix diferents mesures relacionades amb

l’eficiència. Per una banda volem incrementar i estam

incrementant la cirurgia ambulatòria; els processos que es

puguin fer de manera ràpida, de manera ambulatòria, amb

tècniques més senzilles, tot i que l’aparellatge també hi ha de

ser, és un objectiu potenciar aquest tipus de tècniques.

Mesures organitzatives internes. Necessitàvem depurar les

llistes d’espera, millorar els circuits, començar a operar més

prest; gestionar les llistes també en funció de paràmetres com

la patologia, socials i disponibilitat de llits, també és

imprescindible i així ho fem.

Una altra mesura que forma part d’aquest Pla d’eficiència

és la cooperació entre els diferents nivells assistencials.

Augmentar les consultes d’alta resolució, tot el que se pugui

resoldre en un sol dia o dos, no és necessari allargar-ho més.

Hem començat a potenciar i potenciarem les consultes

telemàtiques i, com hem dit en moltes altres ocasions, també

volem incrementar la capacitat de resolució que té atenció

primària. Com? També ho hem explicat, innovant, ficant

innovació i tecnologia, la necessària, i augmentar el nombre de

professionals per poder donar una millor qualitat d’atenció.

Desenvolupar l’estratègia de cronicitat, en la qual els puc

assegurar que hi fem moltíssima feina, és un dels pilars de

l’estratègia poder disposar d’uns recursos distints per a les

patologies cròniques i així alliberar espai en els hospitals

d’aguts. A vegades em sorprenen alguns comentaris que sent en

el Ple, i així va succeir ahir. Actualment, no record exactament

si va ser el mes de gener, el mes de febrer, vàrem posar en

marxa 29 llits, en qüestió de dues setmanes es va habilitar una

planta a l’Hospital Verge de la Salut, amb una reforma que, ja

dic, es va fer en dues setmanes, pintar tota la planta perquè

vèiem la imperiosa necessitat de disposar de més recursos

sociosanitaris, són llits de mitja estada, per a convalescència,

rehabilitació, o fins i tot qualque pacient de cures palAliatives,

si cal. 

Fa poc, fa un parell de setmanes, amb un conveni de

colAlaboració amb l’IMAS i la residència de Felanitx, hem

posat en marxa 10 llits. És una mesura prou pionera, s’ha fet

molt poc en aquest país, sabem de qualque comunitat autònoma

que comença a fer-ho també, però és treballar de manera

coordinada amb altres institucions que disposen de recursos i

que estan disposades també a adaptar-los per a les necessitats

de pacients, no de residents, sinó de persones que necessiten

aquest període de convalescència. La colAlaboració del Consell

de Mallorca amb aquest tema i de la residència de Felanitx ha

estat immillorable, diria, i en molt poc temps hem pogut

disposar per primera vegada de 10 llits d’aquestes

característiques a la zona de Llevant de l’illa de Mallorca.

Evidentment posar el sistema públic a ple rendiment és un

objectiu i això significa no suspendre activitat quirúrgica, fet

que no hem fet, és a dir, no s’ha suspès cap intervenció

quirúrgica durant aquest hivern. Això és excepcional també,

perquè habitualment és necessari per la pressió assistencial, pel

volum d’urgències, per la grip, per la situació que sigui, per una

diferent planificació, és necessari moltes vegades desprogramar

activitat quirúrgica per poder ingressar els pacients que són a

urgències. No ha estat necessari fer-ho, en això crec que hi ha

hagut un bon control de la urgència i també és cert que la grip

no ha estat tan agressiva com altres anys, ha arribat més tard,

però ha permès, entre bones mesures i la situació

epidemiològica, no suspendre cap intervenció quirúrgica. Això

vol dir mantenir l’activitat durant l’any i no només el matí, el

matí i l’horabaixa.

El Servei de Salut què pretén? Prioritzar sempre els mitjans

habituals, és a dir, fer-ho dins la jornada ordinària. Amb

aquestes llistes d’espera els puc assegurar que és impossible.

Per tant, es necessita d’una activitat extraordinària que

preferentment volem que sigui amb recursos interns. Si això no

és possible, el que fem és recórrer a la concertació externa i

preferentment ho fem amb Creu Roja i Sant Joan de Déu,

hospitals de titularitat privada, però sense ànim de lucre i

considerats dins la xarxa pública.

Un altre aspecte és que la decisió d’obrir els quiròfans els

horabaixes, igual que ampliar l’horari dels centres de salut, està

dins aquest Pla de millora de l’eficiència. Les dues decisions

aporten resultats positius per a tota la ciutadania de la nostra

comunitat, que és, com dic sempre, el centre de les nostres

actuacions i de la nostra política. Hem comentat en qualque

ocasió que l’ampliació de l’horari dels centres de salut ha

permès des del mes de desembre fins el mes de març, atendre

380.000 consultes en horari d’horabaixa. Això vol dir milers de

consultes cada dia i augmentar aquesta accessibilitat també és

clarament una millora de l’eficiència. La utilització dels

quiròfans els horabaixes dóna també resultats quantificables,

des del passat mes de gener, si miram de gener a març, a 31 de

març s’han fet en horari d’horabaixa 1.136 intervencions

quirúrgiques. De la mateixa manera l’activitat extraordinària

que s’ha fet, ha permès 21.186 consultes, que d’una altra forma

ja els dic, hagués estat impossible, no s’hagués pogut fer.
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Són mesures que ajuden a reduir la llista d’espera i són un

seguit de mesures, però no són les úniques. Els puc posar com

exemple altres mesures, sempre hi ha altres mesures; és a dir,

dins els acords de governabilitat tenim uns acords, però dins la

Conselleria de Salut que ocupa el 40% del pressupost, hi ha

moltíssimes mesures. Una d’aquestes per exemple, més micro,

per suposat, més de gestió, és que a Son Llàtzer es va posar en

marxa a principis d’any un torn en el Servei de Radiologia que

ha estat ben valorat pels pacients, on es citen persones a partir

de les 8 del vespre per fer-se ressonàncies magnètiques, perquè

les ressonàncies era la prova radiològica que tenia més demora,

arrossegam demores importants. I aquest tercer torn es manté

fins les 12.30 del vespre, es citen envoltant de 6 pacients cada

dia, 30 pacients setmanals, són 120 cada mes en aquest torn

només. Per exemple a l’Hospital d’Inca es va obrir un torn els

diumenges. 

Està clar que es fan més activitats extraordinàries, però

també es fa més feina en activitat o horari habitual. S’ha

incrementat un 2,64% en aquests 3 primers mesos, els parl

d’horari habitual, un 2,64% el nombre d’intervencions

quirúrgiques. Cada dia es programen unes 3.000 intervencions

quirúrgiques i unes 10.000 consultes amb especialistes

hospitalaris, a més d’atendre, per suposat, tota l’activitat urgent

diària, que també és molta.

Totes aquestes mesures i qualsevol altra que es pugui

prendre, no serien possibles sense la colAlaboració i la

dedicació d’un excelAlent colAlectiu de professionals del nostre

sistema de salut. Important també, no són peonades,

segurament sortirà el terme, si l’he d’aclarir per una segona o

tercera vegada ho faré, parlam d’activitat extraordinària per a

tots els professionals, no només per als metges. I aquesta bona

feina que fan els professionals assistencials va acompanyada

d’una excelAlent feina gestora que fan els gestors del Servei de

Salut, amb experiència demostrada, amb resultats demostrats i

amb una dedicació crec que també prou extraordinària, perquè,

si no, no estaríem ara mateix en aquest punt.

Aquestes mesures també tenen un cost econòmic, com

parlàvem abans, que tenim aquesta partida pressupostària

màxima per a enguany de 14 milions. Però en aquest Govern

tenim molt clar el dret a l’assistència sanitària i per tant el

millorarem, en la mesura sempre del possible, i tenim clar que

sempre serà una prioritat. Si hem de fer un balanç entre el cost

econòmic que suposa mantenir el millor sistema públic de salut

i el benefici que representa per a la població, no tenim cap

dubte, com he dit en moltes ocasions, la salut la valoram i la

consideram com una inversió i no com una despesa.

He començat la meva intervenció explicant la situació de les

llistes d’espera que vàrem trobar després de quatre anys de

govern i ara m’agradaria mostrar-los la tendència del es llistes

que es varen publicar dilluns, que es troben a la seva disposició

a la pàgina del Servei de Salut, però que presentarem una sèrie

de gràfiques per mostrar..., perquè vegin un poc la tendència.

Tenim molt clar que el camí serà llarg i difícil, però també

que l’esforç val la pena. Ja els dic, aquestes són dades fins a 31

de març, és a dir de fa 20 dies i, d’acord amb aquestes dades,

els pacients esperen gairebé... -aquesta és la demora mitjana, el

nombre de dies-, esperen 12 dies menys que fa un any per a una

intervenció quirúrgica, és a dir, un descens de l’11%. A més de

mostrar un poc la gràfica perquè es vegi, o sigui perquè sigui

visible la tendència... tenim la retxa vermella, que són les xifres

publicades, però després la retxa negra seria la tendència. I per

tant, és cert que ens preocupa i ens continua preocupant la gran

quantitat de persones que es troben en aquesta situació, perquè

darrere de cada persona hi ha una situació personal, familiar,

social, laboral i aquestes són les persones que ens preocupen,

però també és cert que crec que amb les mesures que hem posat

fins ara i amb la limitació pressupostària que tenim, doncs

podem estar satisfets per aquesta evolució i per aquest descens.

Quant a les consultes amb l’especialista hospitalari, s’han

reduït en 15 dies, de 90 dies que teníem en el mes de setembre

a 72,5 ara, en termes percentuals suposa un 17% menys.

Respecte del nombre de pacients que esperaven una

intervenció quirúrgica o una consulta l’evolució també és

positiva, ha davallat un 22% el nombre de pacients que esperen

més de sis mesos una intervenció quirúrgica, això és molt

important, per a nosaltres és molt important perquè pensin que

en 10 mesos hem pogut rebaixar o en 10 mesos, que gairebé és

des del setembre quan podem dir que comencen a posar-se en

marxa les mesures, hem pogut reduir quasi una quarta part de

pacients, bé, un 22%, per ser exactes, i aquests són els pacients

que més temps duen i que per tant més pateixen. I ha davallat

també un 10% el nombre de pacients que esperen més de dos

mesos per a una consulta. Si ho veuen, aquí hi ha uns quants

mils de pacients que esperaven una consulta per a més de 60

dies, eren 28.175 i ara són 21.390. I la darrera, ja està, aquesta

és la darrera, la de consultes. És a dir, la demora quirúrgica

davalla un 22%, passam de 2.375 persones a 1.831, les que

esperen més de sis mesos.

Els criteris de prioritats són molt importants a l’hora de

programar una intervenció quirúrgica. D’acord amb aquests

criteris, 96,3 dels casos es tracta de patologies de prioritat

normal o baixa, ja saben vostès que les patologies greus o

urgents no tenen pràcticament demora, això també era així, he

de dir, a l’anterior legislatura. És a dir, s’han mantingut,

estàvem en... record que al 2011 ens vàrem comprometre,

sobretot diferents càncers com el pròstata, bufeta, gàstric,

còlon, pulmó, a resoldre el procés en menys d’un mes, des que

es diagnostica fins que es comença a tractar o es fa la

intervenció quirúrgica o comença un tractament de

quimioteràpia, i en aquests moments és de 22,42 dies, els greus.

La reducció, per tant, de les consultes amb especialista

hospitalari s’ha reduït en 15 dies i el nombre de pacients que

esperaven més de dos mesos, com els he mostrat abans, idò

també són més de 1.000 persones les que esperen menys de dos

mesos.

Quant a les proves radiològiques, que també..., com els deia

sobretot les ressonàncies magnètiques tenien una mitjana de...,

una demora molt important, però en aquests moments era de

48,79 dies, no, perdó, era de 74,71 dies i en aquests moments

són de 48,79, 25 dies menys, o sigui, aquesta és en la que més

ha davallat l’espera, a les proves radiològiques, posant mesures

com els dic fins i tot de torn de vespre.
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Les dades marquen aquesta tendència positiva, per això

estam convençuts que anam per bon camí, però també -com els

deia- pensam que tenim molta feina per fer.

Moltes gràcies i estic a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Teòricament procedeix ara

la suspensió per si els portaveus volen pensar les preguntes que

han de formular, però entenc que tothom... no demana aquesta

suspensió. Per tant, la pregunta que hem de formular en aquests

moments a la consellera... i recordar-li que pot contestar

globalment totes les preguntes o observacions que facin els

diferents grups parlamentaris o contestar individualment. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Prefereixo contestar globalment perquè normalment es

repeteixen els motius i per tant, intent especificar qui demana

cada cosa, però en qualsevol cas intentaré contestar... i si no en

la rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, així correspon ara al Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sra. Consellera,

vull agrair-li primer de tot la seva presència i la del seu equip

de treball i la introducció que ha fet respecte d’això. Tal i com

ha explicat l’he convocada aquí per parlar de la possibilitat

d’obrir els quiròfans les tardes per tractar de disminuir les

llistes d’espera que, pel que es veu, és una situació que està

generalitzada a la resta de comunitats autònomes.

Sabem que el Servei de Salut ha posat en marxa un pla de

xoc, tal com ha explicat, per reduir el temps d’espera dels

pacients per ser operats o per ser atesos pels especialistes.

Aquest programa dissenyat pel Servei de Salut pretén corregir

la tendència a l’alça i reduir el temps de demora i es fonamenta

en cinc eixos: la millora de l’eficiència de la gestió de recursos

en la jornada ordinària; l’autoconcertació que permet als

mateixos professionals per fer les intervencions quirúrgiques i

les consultes amb els especialistes en la jornada extraordinària;

la millora resolutiva de l’Atenció Primària; l’impuls de

l’atenció als pacients crònics i, en el seu cas, l’aprofitament

dels hospitals sense ànim de lucre de la xarxa hospitalària

pública de les Illes Balears.

Tot i que han disminuït lleugerament les llistes d’espera,

segons dades publicades i tal com ha explicat ara mateix i ens

ha demostrat amb les gràfiques, ens agradaria conèixer els

mitjans emprats per a la disminució de les llistes d’espera.

Sabem que hi ha una manca de professionals necessaris per

desenvolupar aquesta tasca, ja que no es pot operar si no hi ha

metges, però tampoc si no augmenten infermeres, auxiliars,

zeladors, etc., a més de les elevades llistes d’espera per a

proves que de vegades són la pedra que atura el procés. 

Partint de la idea que s’optimitzen al màxim els quiròfans,

podria contestar, quin és el nombre de metges i infermeres

contractats? Quin és el nombre de quiròfans oberts les tardes?

S’han obert els quiròfans a tots els hospitals de les illes? S’han

iniciat acords amb clíniques privades per ajudar a disminuir les

llistes d’espera i amb quines clíniques, si és així? Quines

especialitats són les que tenen més llista d’espera? Quines

millores s’han implantat per augmentar l’eficiència en jornada

ordinària? Quin és el nombre d’hores i professionals que

realitzen peonades o jornades retributives, com li agrada dir a

vostè? Quines són les mesures implantades per millorar la

resolució en Atenció Primària?

Aquestes són les preguntes en un principi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra, per un temps de

deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrairé la presència

de la consellera de Salut i l’explicació que ha donat, i de part

del seu equip.

El primer que vull fer és no crear cap alarmisme amb un

tema sensible com aquest, i per tant el primer que vull dir és

que per a una intervenció quirúrgica urgent no hi ha demora i

tenim un bon nivell professional. També agraesc les paraules de

la consellera en aquest sentit respecte de la legislatura anterior

dins aquest aspecte concret de l’assistència. 

A partir d’aquí parlarem del que s’està plantejant aquí, que

en definitiva és la millora de les xifres de llista d’espera

quirúrgica, les que no entren dins el concepte d’urgència i que

són francament millorables, com ja s’ha reconegut i també

tenint en compte que som a la primera fase d’aquesta valoració

o d’aquest pla que han posat en marxa amb un pressupost

íntegrament seu. Però a la seva primera exposició torn notar a

faltar, dins aquesta objectivitat que vol introduir a tots els

plantejaments, és que no parla per a res de la situació

econòmica de la qual estam començant a sortir. Vàrem passar

una situació de crisi econòmica molt complicada i això mai no

ha estat recordat per part dels partits que varen contribuir

perquè això fos així, i és un factor que no passaria desapercebut

en cap anàlisi que es pogués fer des del punt de vista tècnic. Per

tant, juntament amb aquestes xifres que vostè ha plantejat, crec

que també convendria dir que la situació de crisi que hem

passat era crítica, valgui la redundància, era crítica, també ho

va ser per a aquesta comunitat, i que dins uns pressupostos on

les conselleries de Salut, de Benestar Social i d’Educació es

mouen al voltant del 70%, lògicament si s’ha de fer algun tipus

d’ajust lògicament és molt difícil que s’escapi algun tipus

d’ajust a totes les conselleries d’un govern.
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Bé, dit això no vull tornar a repetir les xifres que vostès ha

comentat i que ha exposat aquí. Únicament tal vegada he de

plantejar alguns aspectes molt concrets. Efectivament han dit

que les xifres per intervencions a març de 2016 s’han reduït un

22%, és a dir, 544 persones menys; està bé, però això vol dir

que encara hi ha 1.831 persones per damunt d’aquesta xifra. I

que tenim 367 pacients més que el desembre esperant, però que

esperen 11,89 dies menys que el març de 2015. Això únicament

és una descripció de les xifres que han passat. També voldria

destacar el fet que un 3% d’aquesta llista d’espera són pacients

amb malalties de prioritat preferent; vostè ha anomenat el

contrari, vostè ha nomenat el 96 coma tant per cent de no

aquestes patologies. Jo vull ressaltar que encara queda... un 3%

d’aquesta llista d’espera són pacients amb malalties de prioritat

preferent.

Dins aquest context, tant fa uns mesos com abans d’ahir el

director general d’Ib-salut va anunciar una millora de les llistes

d’espera quirúrgica, va anunciar el desembre de 2015 la

reducció d’un 6,96% -recordem que el setembre de 2015 era

d’un 1,04%- un 6,96% respecte de desembre de 2014. Bé, ara

anuncien que el març de 2016 la reducció és d’un 11% de la

llista d’espera quirúrgica; això suposa que en tres mesos s’ha

alentit la disminució de les llistes d’espera quirúrgiques, perquè

de desembre de 2015 a març de 2016 la reducció ha estat, per

tant, d’un 4,04%, per tant per sota del 6,96% anunciat el

desembre. És a dir, repetesc, si el març anuncien una rebaixa de

l’11% i el desembre varen dir que hi havia un 6,96, és evident

que la rebaixa de desembre a març ha estat d’un 4,04%, i això

suposa un alentiment del procés. Per tant des de setembre a

desembre la reducció era de 5,92%.

Bé. Però vostè va anunciar un pla per reduir aquesta llista

d’espera d’un 20%; per tant, amb la plena implantació del seu

pla, encara estan molt lluny del seu objectiu del 20%, que com

dic ja ho han reconegut, també; són lluny d’aquest objectiu,

s’ha reconegut i és normal. Som al principi, com torn dir. Però

el que destaca, com he exposat ara, és un descens de la inèrcia

que es va crear amb les dades de desembre de 2015, i això és

preocupant perquè ara ve l’estiu i les intervencions

quirúrgiques programades tendran en compte la incidència del

turisme. Aquest mateix argument l’han donat amb el fet de la

Setmana Santa per explicar les xifres d’aquest primer trimestre;

per tant, extrapolant-ho, pensam que la problemàtica pot ser

fins i tot superior. 

Tenim, idò, un descens de llistes d’espera insuficient a

l’inici del seu pla, com reconeixen, amb un alentiment d’aquest

descens, però ara també què tenim?, que han començat les

retallades: han retallat les peonades, han baixat el preu hora a

auxiliars d’infermeria i zeladors, no hi ha substitucions del

personal i les que es produeixen són amb intervals de mesos

sense cobrir el personal vacant, el que ha generat crítiques

sindicals. De fet han reconegut que només es cobreix un 25%

de les baixes. Tampoc la centralització del sistema no afavoreix

aquest fenomen de substitució ni l’agilitació de la substitució;

hi ha una centralització de substitucions i això genera

problemes a l’hora de substituir. Però això ja és a part, això és

un tema a part. Falten especialitats que intervenen dins el

procés de reducció de llistes d’espera, com per exemple

radiòlegs o anestesistes, i queda pendent millorar el rendiment

d’algunes exploracions complementàries, encara que segons les

seves xifres, com han dit, han millorat en termes generals les

demores mitjanes. Ens faltaria saber, a les dades aquestes que

ens han donat, com s’ha demanat per part de la portaveu de

Podemos, que aquestes dades fossin per centres hospitalaris, i

saber realment on és el problema a cada un dels centres

hospitalaris o tal vegada on és el problema a cada una de les

illes.

Bé. També vull dir que estam en una avaluació de l’inici de

pla i que hem de veure quines són les xifres més endavant. Per

tant la mesura que avui es planteja en aquesta compareixença

implica diferents actuacions, tant a nivell de personal com

econòmiques, perquè l’obertura dels quiròfans les tardes és la

culminació d’un procés en què conflueixen diferents

problemes, com he comentat. Per això voldríem conèixer un

poc més: voldríem saber quines mesures de fidelització han

iniciat per a aquelles especialitats amb dificultats per cobrir-les

en aquesta comunitat autònoma; per què existeix aquest retard

a cobrir substitucions; per què només es cobreix el 25% amb el

pressupost que ens varen dir que tenien, i que vostè ha recordat

aquí, de 14 milions d’euros; per què han reduït el preu hora per

a auxiliars d’infermeria i zeladors amb el pressupost que ha

recordat; i, per altra part, ens agradaria comentar el fet que tant

el coordinador de llistes d’espera com el director general d’Ib-

salut com vostè mateixa han dit que l’objectiu d’aquesta

legislatura és que ningú no esperi més de sis mesos per a una

intervenció quirúrgica ni més de 60 dies per a una consulta amb

especialista, i això ho voldria confirmar, si l’objectiu d’aquests

quatre anys serà arribar a aquestes dues xifres, que al principi

ho va dir només per a llistes d’espera, però ara ja ho han dit a

nivell de conselleria i vostè mateixa.

Va dir que faria el decret de garantia de demora quan es

normalitzassin les llistes d’espera; per tant la pregunta és quan

considera que es normalitzaran aquestes llistes d’espera. Quan

pensa fer aquest decret i si el pensa fer, que és un decret -vull

recordar-li-ho- que ara mateix se’n beneficiarien 1.831 pacients

quirúrgics i 21.390 pacients pendents d’especialista. 

Per tant aquí acaba la meva intervenció. Únicament vull

recordar que si es poden dedicar aquests 14 milions d’euros a

intentar disminuir la llista d’espera és gràcies a una recuperació

econòmica que va afavorir el Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, i té la paraula l’Hble.

Diputada Bel Busquets per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Faré una intervenció molt breu. Gràcies, Sra. Consellera,

per les explicacions que ens ha donat. Vull fer esment i donar-li

l’enhorabona perquè crec que és la consellera més controlada,

més interpelAlada, la que ha d’afrontar més mocions que li

marquen fins i tot el dia a dia, i més citada a comparèixer. No

sé si vostè i el seu equip tenen temps per després gestionar,

però veig que sí, que així i tot el treu. Ho respect perfectament,
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és feina de l’oposició fer control del Govern, i crec que fan bé

la seva feina, fins i tot exageradament bé. 

Voldria fer esment que és cert que les xifres conviden

almanco a l’esperança, tot i tenir la situació que no és tampoc

per llençar coets; és millor que la que hi havia, per ventura

perquè hi ha una situació conjuntural de millora econòmica, per

descomptat no només té a veure el Partit Popular amb aquesta

millora econòmica, perquè si no els hauríem de demanar, si

tenien el secret per superar la crisi, com és que hem hagut de

patir-la 7 anys? Si fos tan ràpid l’hauríem poguda solucionar.

És una millora conjuntural per descomptat.

I convidar a llegir les xifres en positiu, sempre hi ha més a

fer, més feina a millorar. I res més, donar l’enhorabona sobretot

per mantenir el personal motivat, perquè escoltar cites que fins

i tot hi ha persones que les han gaudides, entre cometes, a les

11 del vespre d’un dia feiner, o un diumenge tenir una cita per

fer una prova, crec que s’ha de donar l’enhorabona també a tot

el personal sanitari, que està disposat a fer feina en aquest

horari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Ara correspon el torn del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES i el

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, però atesa l’absència de

diputats o diputades d’aquests grups, correspon la paraula al

Grup Parlamentari Mixt, a l’Hble. Sra. Olga Ballester, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera por su

comparecencia y a todo el equipo. A nosotros nos gustaría

saber, sobre todo porque usted ha comentado que había unos

1.831 pacientes en espera quirúrgica de más de 6 meses y

21.390 en espera de especialistas, yo recuerdo que la Sra.

Presidenta comentó que, si ella era elegida presidenta, pondría

en marcha el Decreto de demora, que fue suspendido, y nos

preguntábamos cuándo va a ponerse en marcha ese Decreto de

demora.

También nos gustaría preguntarle por el Plan de salud, que

ya le preguntamos a la Sra. Presidenta y nos comentó que aún

no estaba hecho y que se estaba trabajando en ello. Yo creo que

es muy importante que haya un Plan de salud hecho, para que

todos los partidos no tengamos que venir aquí a hacerle

preguntas sobre cómo está el Gobierno..., qué medidas está

poniendo el Gobierno, yo creo que ya deberíamos saber qué

medidas se están implementado para cada hospital, para cada

especialidad, para todos los temas en salud. Es muy importante

no solamente poner medidas, sino saber cuánto van a costar

estas medidas, tenerlas en los presupuestos y no sólo a un año,

sino a una legislatura.

Entonces yo creo que es muy importante saber por dónde

caminamos por si hay algún fallo, poder corregirlo de una

manera fácil, y me da la sensación de que todos estamos

escuchando sin saber muy bien qué nos iba usted a contar, más

que por lo que ha salido ahora en prensa, porque se han dado

prisa en sacar estos temas para que estemos un poco

informados. Yo creo que esto no es correcto.

Entonces mi pregunta es ¿para cuándo el Decreto de

demora? ¿Para cuándo este Plan de salud?

Y nada más por ahora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup

Parlamentari Socialista i té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Maria Josep Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera, benvinguda novament a aquesta comissió i a tot el

seu equip. I no puc fer més que agrair-li la informació que ens

ha facilitat i les explicacions també que ens ha donat sobre el

tema que era objecte de debat avui capvespre.

Certament les xifres que ens ha donat, a part d’un excelAlent

exercici de transparència i jo ho he de dir així de clar, ha

comentat vostè que cada 3 mesos es publiquen llistes d’espera,

cosa que els darrers 4 anys de la legislatura anterior, no ho vam

veure d’aquesta manera, per la qual cosa crec que vostè ens

facilita prou dades i tenim prou dades a l’abast per fer aquest

control, són clarament ilAlustratives d’allò que fa aquest Govern

i concretament vostè des de la conselleria que dirigeix.

Ahir aquest Parlament li va demanar un cronograma i un

pressupost i veig que vostè ja se’ns ha avançat. Ja funcionen els

quiròfans des del passat mes de gener, és una mesura que ja

està en marxa, no és al cronograma però ja es fa, i crec que açò

és l’important.

Ha estat molt clara amb les llistes d’espera i ha explicat

clarament el seu doble vessant, perquè una cosa és parlar de les

persones que estan en llista d’espera, que hi poden estar des de

fa un dia, i una altra cosa és parlar del temps de demora, del

temps que es mantenen dins aquesta llista d’espera, que açò és

el realment important.

I ens ha dit també quina part d’aquests 14 milions del Pla de

xoc s’inverteixen.

Per què s’han obert els quiròfans els capvespres? I veig que

en relació a aquesta pregunta haurà de tornar incidir en el que

ha dit vostè abans, avançant ja el que dirien els portaveus en

relació amb les peonades, i aquí no puc fer més, igual que la

diputada Busquets, que agrair a tots els treballadors del sistema

de la sanitat pública, l’esforç que fan per garantir un millor i

més eficient servei públic, que té com a conseqüència

immediata ser un fet que contribueix, no tot sol, però sí

contribueix a la reducció de les llistes d’espera per a

intervenció quirúrgica.

És una llàstima que per contextualitzar la situació actual de

les llistes d’espera, vostè mateixa ho ha hagut de fer, s’hagi de

referir a dades de 2011, que és quan va acabar la legislatura del
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segon pacte de progrés, i s’hagin d’agafar dades de juny del

2015 que és quan entra vostè a la conselleria, perquè tenim un

buit de 4 anys, on ja no només no es van publicar les llistes

d’espera cada 3 mesos, sinó que no es van publicar en 4 anys,

ni aquestes ni altres dades imprescindibles per poder fer

aquesta comparativa. Perquè ara és molt bo de fer dir que la

llista d’espera és impressionant, però no sabem tampoc

l’evolució que hi va haver, però vostè ha fet l’exercici de

quantificar-ho només amb aquests dos barems. Però no sabem

en quin punt entre 2011 i 2015 es van disparar. Jo per preparar

aquesta intervenció també he intentat cercar-les i la veritat és

que no les he trobades.

També he de dir que, malgrat jo no era en aquest Parlament

la passada legislatura, sí tenim a l’abast instruments com els

Diaris de Sessions, i no he vist a les compareixences que vostè

ha fet en aquests 10 mesos, amb els 3 anteriors consellers de

Salut, ni amb propi president del Govern, explicant les llistes

d’espera, passant un power point i fent aquesta explicació

magnífica que ens ha fet. I davant d’aquesta situació que

sembla ser que al Partit Popular també els importava molt, el

que van fer en tost de transparència va ser amagar llistes

d’espera, perquè evidentment hi eren, i van eliminar el

Defensor de l’usuari i es va derogar el Decret de demora, que

ara se li exigeix a vostè que el torni posar en marxa.

Açò és el que va fer el 2013 el Govern presidit pel Sr.

Bauzá, davant aquesta preocupació manifestada, com han dit,

de les llistes d’espera. I entenc que és prou lleig haver de fer

política en relació amb aquestes llistes d’espera, perquè vostè

també ho ha dit, darrera aquests 21.390 que ens surt aquí al

power point, hi ha una persona darrera cada una d’aquestes i

una situació d’angoixa en molts de casos, més quan la llista

d’espera o el temps d’espera és tan ampli. I entenc que la bona

política és el que es fa ara per als ciutadans, que és aquella que

és transparent, malgrat siguin xifres que ens agradaria a tots

que fossin millors, i retre comptes, siguin quines siguin les

xifres, de com funciona el sistema sanitari i com es cerca

aquesta eficiència del mateix, que al final és un benefici per a

tots els ciutadans. 

Clar, no només obrir els quiròfans els capvespres ha ajudat

a minvar aquesta llista d’espera, hem de tenir en compte, com

ha dit, l’organització dels recursos, centres de salut oberts els

horabaixes, increment de la cirurgia ambulatòria, estratègia de

cronicitat i altres que ha mencionat, que no he estat a temps

d’apuntar. 

I passant ara a com s’organitza tot açò, vostè també ho ha

explicat molt bé. En primer lloc s’intenta prioritzar els mitjans

habituals i fer un màxim dins la jornada ordinària, que és el

desitjable, que és el que seria si no tinguéssim aquesta llista

d’espera tan gruixada darrera. En segon terme, si és necessari

fer una activitat extraordinària, doncs s’haurà de fer, amb

recursos interns, recursos propis. I en tercer lloc, ha parlat

també d’aquesta concertació externa amb Creu Roja i amb

l’Hospital Sant Joan de Déu.

El seu Pla d’eficiència, entre els quals hi entra aquesta

obertura dels quiròfans els capvespres, està clar que dóna els

seus fruits, 1.136 intervencions quirúrgiques s’han dut en

aquest horari de capvespre fins a 31 de març.

 I clarament vostè ha optat per prioritzar el sistema públic

quan el govern anterior va tenir com a primera opció la

concertació externa amb altres recursos o recursos privats i, bé,

cercant informació he accedit a la pàgina web de la mateixa

comunitat autònoma, una notícia publicada el 23 de desembre

de 2013 on s’adjudicaven certs serveis a la Policlínica Miramar

per un import de 6,5 milions, açò estava publicat el 2013, açò

era l’opció de l’anterior govern.

Sincerament, crec que també van pel camí correcte per

minvar aquesta llista d’espera encara més, les xifres a tots ens

agradaria que fossin millors, però entenc que d’aquí a un temps

podrà tornar a aquesta comissió a dir-nos que, efectivament,

han aconseguit rebaixar encara més tant el nombre d’usuaris

que es troben en llista d’espera com el temps de demora.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Contesta en aquest moment la

Sra. Consellera, Sra. Gómez, sense limit de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré respondre en funció

de les intervencions que han fet, de manera global he de dir que

és un plaer poder venir i poder explicar la gestió que fem, i no

cobr dietes, que quedi clar, no sigui cosa que es malpensin, és

un plaer, i per què ho dic? Perquè hi ha... o sigui, un pot tenir

moltes debilitats i qualque fortalesa i si una em correspon o

m’atribueixen és precisament la de planificació, és un tema que

crec imprescindible, però amb el qual, a més, gaudesc prou.

A veure, en relació amb... el cert és que de vegades, Sra.

Diputada Maicas, pensava que em demanaria el carnet

d’identitat de cadascun dels professionals, perquè..., d’una

informació molt exhaustiva un s’imagina per on pot anar la

compareixença o el que els pot preocupar, però és clar,

disposar d’un volum d’informació... pensi que tenim més de

13.000 professionals i per tant, idò de vegades no és fàcil poder

dur tota la informació que un pensa que pot interessar, no?

El que sí que li diré, perquè és un tema que ha sortit i que

crec que és important que es vegi també, que està estudiat, és

el tema de l’activitat extraordinària; vull dir, peonada es deia

quan es pagava un horabaixa a uns professionals per operar, és

igual el nombre d’operacions que es programassin en aquell

horabaixa, normalment horabaixa, i per això es deia una

peonada. Des del 2007-2011, en aquella legislatura ja varen

començar a treballar en totes les especialitats quirúrgiques, i dic

en totes, per posar-se d’acord, que els puc assegurar que no és

fàcil per la part quirúrgica, d’agafar cadascun dels especialistes

de cadascun dels hospitals per establir un temps d’intervenció

quirúrgica. I això és una feina que ha reprès precisament la

subdirecció d’hospitals durant aquesta legislatura, és a dir, estar

en contacte amb tots els serveis clínics per identificar quants de

processos pot operar un cirurgià.

Jo he programat activitat quirúrgica a un moment

determinat de la meva etapa, i jo tenia un oftalmòleg que em
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deia: a mi per què me’n poses vuit de catarates i a un altre n’hi

poses quatre? I jo li deia; doncs mira, perquè tu ets més hàbil

que l’altre. Però és clar, no és just, és a dir, quan es posa

activitat extraordinària s’ha d’identificar procés a procés quants

n’hi caben en un temps de quiròfan, tasca que no és gens

senzilla i s’ha fet, per poder dir que... idò, això, que un

horabaixa es podrà fer aquesta activitat extraordinària, sempre

que els serveis quirúrgics compleixin el matí, perquè si no, és

cert, hi pot haver la perversió del sistema de dir: el matí no oper

massa i com que l’horabaixa em paguen per procés, operam

més l’horabaixa. No, això no està permès, això no està permès,

al matí han de fer un nombre de processos perquè, si no, no

poden programar aquesta activitat l’horabaixa, per exemple. I

per això parlam d’activitat extraordinària.

Què vàrem fer? Idò el primer de tot és que volíem fer

autoconcertació, perquè tenim uns excelAlents professionals que

estan disposats a fer aquesta activitat i per tant, quantes

persones hem contractat per fer aquesta activitat

extraordinària? No n’hem contractades perquè en principi fem

autoconcertació. 

Ara, el que sí vull dir és que ja s’ha fet un estudi, es va fer

un estudi prèviament per saber si contractant... en el supòsit de

contractar per a només fer feina l’horabaixa quant ens costaria,

i això s’ha fet, i surt mig milió més, per exemple, de euros, si

volguéssim tenir una plantilla sempre operant. Això en aquest

país no succeeix perquè tot i que siguin traumatòlegs o

cirurgians digestius fan les seves consultes, fan les seves visites

als pacients ingressats, és a dir, l’activitat del metge és

diversificada, per tant, també... si a mi em veu un metge, el que

m’agradaria és que si un metge em tracta, m’atén, em fa un

diagnòstic, que sigui aquell mateix metge el que m’operi i no

que després hi hagi un metge que operi, operi, operi i operi,

perquè, a més, també després per dificultat això és pràcticament

impossible.

Bé, ens suposaria la contractació, només per operar, de 28

cirurgians o personal mèdic quirúrgic, per exemple, però també

necessitam fer més consultes i per tant, necessitaríem contractar

70 i busques de metges només per fer consultes. És a dir,

l’activitat mèdica és diversificada i així i tot nosaltres vàrem

voler estar segurs que pagar activitat extraordinària era més

eficient que contractar gent a jornada completa i efectivament

ho és i per això vàrem posar en marxa l’activitat extraordinària.

Els mitjans emprats, els quiròfans són els que són, estan els

temps d’ocupació dels quiròfans..., nosaltres, què hem de fer?

Intentar que els matins s’operi més, que s’ha aconseguit un

poquet més, s’ha aconseguit avançar un poc més, i ja amb això

hi ha dinàmiques que costen, hi ha hospitals que a les vuit

menys quart el pacient és al quiròfan i hi ha altres hospitals que

tal vegada hi són a les vuit i mitja, idò tant de bo tots poguessin

començar a les vuit, però també les dinàmiques hospitalàries

són diferents.

Em demanava també pels acords amb clíniques privades.

Nosaltres el que hem concertat o volem concertar l’activitat,

quan no podem més, amb Creu Roja i Sant Joan de Déu, tenim

un contracte anterior amb Policlínica Miramar que atén els

pacients de llarga estada i que, a més, tenen una... dins aquest

contracte poden fer cirurgia, però de moment no derivam

pacients a la Policlínica Miramar per operar.

Després, em comentaven les mesures d’Atenció Primària,

incrementar la capacitat resolutiva, quan nosaltres diem que els

processos dels ciutadans es poden atendre un 90% a Atenció

Primària, vol dir també donar eines als centres de salut, a part

de fer el pla de cronicitat i totes aquestes millores. Augmentar

la capacitat de resolució vol dir disposar de tecnologia i hem

començat a posar ecògrafs als centres de salut, retinògrafs,

n’hem continuat comprant perquè hi ha... per illes és diferent,

per exemple retinògrafs a Menorca n’hi ha molts, a Mallorca no

n’hi havia tants, dermatoscopis per exemple, consultes

telemàtiques també, ara que dic dermatoscòpia, doncs és

afavorir aquestes consultes, si tu tens una lesió a la pell ara la

tecnologia ens permet, si no sabem el... si el metge de família

no té la seguretat cent per cent del que és, poder enviar aquesta

imatge a, per exemple, Son Llàtzer on un dermatòleg analitza

o veu la imatge i fa un diagnòstic o una aproximació

diagnòstica, és una manera que no es mogui el pacient. Tot això

és intentar millorar la resolució d’atenció primària.

També volem incrementar el nombre d’especialistes que

van a atenció primària, que també és una mesura que s’ha

tornat enrere en aquests darrers anys, teníem traumatòlegs per

exemple, n’hi ha, però menys que abans, que vagi un

traumatòleg a un centre de salut vol dir que la patologia que

s’ha anat... bé, que tal vegada necessites proves, necessiten un

diagnòstic ràpid, si tens un traumatòleg que va al centre de

salut, s’ajunten aquell dia tots els casos que puguin tenir els

metges de família, es discuteixen i ja no has d’enviar el pacient

a l’hospital, idò això vol dir incrementar la capacitat resolutiva

d’atenció primària.

Sr. Serra, la crisi va començar a l’any 2007, ho dic perquè

vaig comprar un pis en aquella època i bé, ho sé bé, va

començar a l’any 2007. Jo li puc assegurar, perquè vaig estar

quatre anys al Servei de Salut, que vàrem patir ja els efectes de

la crisi econòmica, des del 2007 fins al 2011.

I com li dic la situació de moltíssims de projectes..., hem

tengut mala sort, aquesta legislatura passada, hi ha hagut molt

de canvi de persones en els equips directius, i això no sol ser

bo, perquè uns, bé, tendeixen a prendre unes mesures, els altres

tornen enrere..., però això dins els mateixos governs, per tant

jo crec que no ha estat un bon moment per a la sanitat

d’aquestes illes. Però jo sempre dic el mateix, ho he dit a tots

els fòrums i ho continuaré dient: la culpa no és de la crisi

econòmica, la culpa és de les decisions que es prenen per la

situació econòmica. Ara encara estam en un moment de crisi

econòmica, encara estam amb un pressupost per càpita sanitari

molt baix en aquesta comunitat autònoma, però és molt

important saber quin és el camí i començar a caminar, com a

mínim. Pensi que, jo ho entenc, o sigui, la despesa sanitària va

disminuir en aquesta comunitat autònoma del 2011 al 2013 un

24%. Cert, si a mi em rebaixen el pressupost un 24% no sé per

on vaig, però això són decisions, no és la crisi, són les

decisions que es prenen als governs. El nostre govern podria

haver decidit impulsar altres àrees i ha decidit reforçar Serveis

Socials, Educació i Salut.
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Em comentava el 4% de preferent. A veure, preferent és una

cosa i greu és una altra, i això vostè ho sap, és a dir, hi ha

patologia que és molt greu, que s’ha de resoldre molt ràpida,

molt ràpida perquè perilla la vida, i aquesta es resol ràpid; i

després la preferent, que és cert que ens preocupa, ens

preocupa, però, clar, no sol perilla la vida en moltes ocasions.

És cert que Pasqua va ser el mes de març i, bé, es deixa

d’operar, i també és cert que sempre tradicionalment, sempre,

si són capaços de fer-ho, no ho sé, alguna cosa més haurem de

donar a aquest equip directiu, perquè sincerament sempre

s’opera menys a l’estiu, es fan menys consultes, i per tant les

llistes pugen, les llistes d’espera pugen. Això és una tendència

que en aquest país no hem estat capaços de revertir, però té una

certa lògica. El que hem d’aprofitar són els moments que no hi

ha períodes de vacances per intentar operar i fer totes les

consultes possibles. 

Jo no sé quan em diu que retallam les peonades, però...,

primer que no són peonades, que és activitat extraordinària; jo

m’he compromès, igual que l’impost turístic, intentam parlar

amb propietat. Però no sé quan em diu aquestes retallades,

perquè és que no es feien, abans, no es feia activitat

extraordinària aquests darrers anys, a l’anterior legislatura. Per

tant què estam retallant?, no estam retallant res; en tot cas hem

posat una mesura en marxa que en el moment que es paga per

procés, en el moment que es paga per procés, totes les

categories, o sigui s’agafa del que més cobra i pràcticament el

sou de tots els professionals té un percentatge del que més

cobra, i això pot ser una regla mnemotècnica però que es fa així

habitualment. Un infermer o una infermera sol cobrar el 40%

del que cobra un metge, i a partir d’aquí el següent cobra un pot

menys, un poc menys, un poc menys..., però per exemple a

auxiliars o zeladors els està sortint per 18 euros l’hora, per 18

euros hora, però, bé, depèn dels processos que es facin, que al

final el que més responsabilitat té lògicament és el que més ha

de cobrar. No tenim problema..., o sigui, és vera que en el

moment que s’ajusten els processos i que s’ajusta el preu hora,

bé, hi va haver uns professionals que varen demanar que volien

cobrar més doblers, però al final s’està fent l’activitat

extraordinària, que jo sàpiga, en aquest moment sense cap

incidència. És voluntària i per tant no hi ha problema.

Amb el tema de substitucions, a veure, ni el tema de

substitucions, ni el tema del pla estratègic, ni el tema de...,

altres, no tenen a veure amb aquesta compareixença, però jo no

tenc inconvenient -ja ho saben, el Sr. Serra és el primer que em

diu que xerr massa- no tenc inconvenient a contestar-ho. Les

substitucions, és cert, substituïm tot el que volem?, idò ja ens

agradaria poder substituir més, però també hem de tenir en

compte que quan parlam de substitucions no només és per

malaltia, substitució per uns dies de docència, per una absència

per la raó que sigui i per altres motius, per dies lliures de lliure

disposició, etc. En qualsevol cas hem passat del 17 al 25%; jo

crec que no podem parlar de retallades perquè si no estam

mentint clarament, o sigui, això ja no és fer demagògia, és

directament mentir, i no és correcte. També hem de recordar

que hi ha eleccions sindicals aquests mesos, eh?, a final de mes

n’hi ha unes i el mes que ve n’hi ha d’altres; per tant sentirem

els sindicats probablement demanar recuperació d’altres drets,

també legítims.

Bé, el tema de l’objectiu de legislatura, sí, així ho hem dit,

o sigui, són objectius de legislatura. Jo el cert és que, ja els ho

dic, si alguna cosa crec que és imprescindible per a la gestió

sanitària i el dia a dia és l’avaluació i la planificació, i reavaluar

i replanificar, i això ha de ser una constant i és una constant en

els nostres equips i ho tenen bastant clar. Avui mateix hem

pogut repassar els acords de governabilitat per canviar la

sanitat. Tenim 20 acords, dels acords de governabilitat 20 són

nostres; podem dir que ja hem assolit el 40%; han passat deu

mesos de legislatura i hem assolit el 40% dels acords d’aquests

20, 8 d’aquests; altres els tenim bastant avançats, com

assegurar el trasllat urgent de pacients; esperam el dia 1 de

maig que es pugui posar ja l’avió ambulància les 24 hores.

Saben perfectament que hi ha dades molt difícils de concretar,

igual que altres comentaris que... tal. És un objectiu de

legislatura?, sí, però treballarem per aconseguir-ho, i tant de bo

ho poguéssim disminuir encara més, però com a mínim aquest

és el nostre objectiu; quan vàrem veure la situació que ens

vàrem trobar necessitam uns anys perquè això sigui factible.

No sé quina diputada -crec que la Sra. Maicas- ha dit el

nombre de pacients que estan... En aquests moments, ni encara

que posàssim tota la privada en marxa a operar, es podria donar

sortida a aquest volum de consultes i d’intervencions

quirúrgiques. Per tant el decret de garantia de demora pensam

que seria en aquests moments una irresponsabilitat per part de

l’administració posar-lo en marxa, perquè hem d’intentar amb

recursos públics resoldre tot el que es pugui resoldre per ser

eficients. Que el posarem, sí, però necessitam que la situació es

normalitzi, i quan?, idò quan sigui assumible.

Per fidelitzar professionals estam canviant les formes de

contractar. La setmana passada, tot i que és vera que

succeeixen tantes coses en aquesta conselleria, com han dit

alguns de vostès, diumenge o dissabte de la setmana passada es

va fer el primer examen d’oposició que va quedar pendent de

l’oposició de 2010, és a dir, ens vàrem passar dos anys o tres,

tres, amb un procés d’oposició que no desitj a ningú, o sigui

que ja d’entrada he d’encoratjar el nostre equip del Servei de

Salut perquè el procés d’oposició és realment una de les coses

més complicades a desenvolupar a l’administració per la

quantitat de barems que s’han de baremar d’algunes categories;

estam parlar de milers i milers de barems. Ens hem compromès

a tornar a posar en marxa el procés d’oposició, però abans hem

d’acabar el que va quedar iniciat l’any 2009-2010, que durant

quatre anys no s’ha fet una sola oposició. Això no s’entén, no

s’entén, i ens vàrem incorporar, vàrem convocar, la primera

oposició era la d’odontologia, hem de donar sis mesos perquè

es pugui estudiar el temari, i dissabte passat es varen examinar

els odontòlegs. Hem d’acabar encara l’altre procés d’oposició.

Això és la millor manera de fidelitzar, poder oferir una feina

estable, millorar la contractació i la forma de contractació. Jo...,

ho duc, perquè vaig dir al Parlament que hem contractat més de

350 persones des que governam.

Per gerències. Jo els puc dir que no ho tenc..., ara el quadre

m’ha quedat tallat i no ho tenc per categories professionals,

però està per gerències. S’ha augmentat en totes les gerències.

Fins a gener del 2016, fins a gener, eh?, 68 persones a Atenció

Primària -amb comes, xapam les persones-, bé, 68 persones a

Atenció Primària de Mallorca; a Atenció Primària d’Eivissa i

Formentera, 21 persones; 17 a Menorca. Especialitzada..., ah,
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d’acord, i després als hospitals, doncs en el sector Llevant, això

és a Son Llàtzer, 60 persones; Ponent 87 persones a Son

Llàtzer; Tramuntana a l’Hospital d’Inca 37; Migjorn 27; la

Gerència del 061 són els més petits, 1 persona i mitja. És a dir,

en total 357 persones que s’han incrementat. Per tant, no em

parlin de retallades, perquè..., que és cert que vàrem perdre

1.400 professionals? En 10 mesos n’hem recuperades 357. Tant

de bo, i dic el meu desig, poder anar recuperant durant aquesta

legislatura també tota aquesta gent que ha quedat en el camí.

Sra. Ballester, miri, la publicació de les llistes d’espera és

un compromís i és un compromís trimestral. Quan es

compleixen els tres mesos necessitam uns 15 dies

aproximadament per comparar dades, per treure dades, per

comparar dades i fer aquesta comparació i després es publiquen

i se solen publicar..., no té res a veure.., és a dir, quan es pot, el

primer dia que es poden publicar les dades es publiquen, que

sol ser prop del dia 20 o 18, és un poc el que hem fet des que

hem començat a governar, el compromís que sigui trimestral i

per cada 3 mesos, el mes següent, aproximadament dia 20, 22,

18, es publicaran les llistes d’espera.

Després el tema que em comentava del Pla estratègic. És

molt complicat perquè necessitam el punt de partida, la Sra.

Camps ho ha manifestat; és a dir, si durant quatre anys no s’ha

avaluat l’activitat, quin és el punt de partida? Nosaltres sabem

cap on volem anar, però és que el punt de partida és molt

important: on som? Quants recursos sociosanitaris tenim?

Quants llits sociosanitaris tenim? Com es troben els recursos de

salut mental? Com es troba l’Estratègia nacional de salut

mental, per exemple, que és una de les estratègies que tenim en

marxa? Quines són les directrius de l’estratègia, com les podem

adaptar a aquesta comunitat autònoma? I el més complicat de

tot encara, és que són els directius els que fan aquesta feina,

perquè en aquesta conselleria, com a mínim, la gran majoria del

personal estatutari és assistencial i el personal de conselleria és

personal sobretot administratiu. O sigui, no hi ha tècnics fent

aquesta feina en el Servei de Salut, és personal directiu

assistencial.

És a dir que no és fàcil, no és fàcil, però això no vol dir que

no sapiguem ja quines són les prioritats, quines són aquestes

línies, cap on volem anar i què és el que hem de potenciar. Com

he dit, sabem que necessitam créixer en recursos, ara ja sabem

quants recursos sociosanitaris tenim fins al 2029 i ja hem

començat a créixer, i continuarem creixent. Ara, quan podrem

fer aquesta presentació del Pla estratègic per dir totes aquestes

línies que es trobin en calendari? La presidenta ho va dir, abans

de l’estiu, ens va posar aquesta fita, per tant, nosaltres la

complirem, publicarem o donarem a conèixer el Pla estratègic

amb més detall. Però això no vol dir que estiguem fent

documents, d’aquests que es posen a la prestatgeria, perquè la

primera consigna nostra ha estat ser operatius des del primera

dia, tenim moltíssima feina per fer, i una legislatura en principi

dura 4 anys, després ja uns altres. No fa falta canviar de partit,

però de persones sí que és prou necessari. Per tant, en aquests

4 anys el temps passa molt ràpid i hi ha moltíssimes coses per

fer, i per això necessitam avançar.

Els pressuposts són anuals, ja m’agradaria que em digués la

Conselleria d’Hisenda el pressupost que tendré l’any 2019,

perquè això voldria dir que podria planificar d’aquí al 2019, jo

que sé què. Clar, per exemple, els pos un exemple, el Pla

d’infraestructures el tenim prioritzat, no està aprovat pel

Govern, saben per què? Ara els diré una novetat, doncs per les

declaracions de Montoro, o sigui, una persona que ens estreny,

ens estreny, ens estreny, quan nosaltres tenim el Pla

d’infraestructures preparat per discutir en Consell de Govern,

per prendre decisions i per planificar, surt el ministre

d’Hisenda, en funcions, i diu que hem d’estrènyer més les

comunitats autònomes. Això què vol dir? Idò que tal vegada

nosaltres no disposarem de tot el necessari per fer la prioritat 1,

i per aquest motiu retardam de vegades la presa de decisions,

perquè depèn molt, efectivament, del pressupost del qual es

disposi.

I ja ens agradaria saber-ho, però els pressuposts són anuals

i es fan cada any, i després es poden ajustar i després hi ha

imprevists, sempre, a Salut sempre hi ha imprevists. L’any

passat 33 o 34 milions d’euros, el medicament d’hepatitis C,

estaven pressupostats? No, tantes i tantes coses que dins la

Conselleria de Salut no estan pressupostades, però les pagam,

o sigui, les pagam, les fem i les pagam quan podem. És a dir, el

pressupost, ja li dic, és anual i la publicació de les llistes

trimestral.

Esper amb aquesta informació haver pogut aclarir altres

qüestions que tal vegada havien quedat a l’aire.

També tenim per hospitals, per si els interessa, tots els

hospitals. La diferència, comparam sempre un any, 31 de març

a 31 de març d’enguany, per això l’any passat no va agafar

Pasqua, Pasqua va ser el mes d’abril, i bé, pensam que és un

dels motius que pot fer que aquest increment no sigui tant. Però

així i tot crec que podem estar contents amb l’esforç que fan la

majoria d’hospitals. La diferència entre 2015 i 2016, de març

a març, la més important..., baixa un 15% a Son Espases; a Son

Llàtzer, un 25%; a Manacor, que continua sent alta, però baixa;

a l’Hospital d’Inca es comporta francament molt bé en

resultats, ha baixat molt la demora i la diferència; el Mateu

Orfila es manté, és el que té les llistes d’espera més baixes de

tota la comunitat autònoma, i ha baixat un 5%, però ja era prou

bo. L’Hospital de Formentera, per suposat també. I l’Hospital

de Can Misses és el que menys baixa en proporció..., perdó,

baixa un 27%, però la demora continua sent alta. És a dir, baixa

molt, és el que més baixa, un 27,72%, però passa de 139,42

dies a 111,7 dies, per tant, continua sent l’hospital que té les

demores més altes, ja les tenia i les continua tenint.

I a consultes el comportament és semblant, baixa a tots els

centres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, Sra. Marta Maicas, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Bé, agrairia

que si no em pot donar ara el nombre de metges i infermeres
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contractades, que sí que pot suposar una pregunta

excessivament complicada de respondre, bé, m’agradaria

almenys que pogués donar-me el percentatge de les

intervencions que es fan el matí enfront les que es fan a la

tarda, encara que fos mensualment, o durant aquests mesos.

Per altra banda, dir-li que el 13 de gener sortia a la premsa

l’obertura de tres quiròfans de l’Hospital Sant Joan de la CAM,

on la seva gerent confessava que el que es pretén és utilitzar al

màxim els quiròfans de què disposa el centre hospitalari, tant

en torn de matí com de tarda, amb l’objectiu principal de reduir

les llistes d’espera. I s’ha afirmat que aquesta mesura no

suposarà major cost a les arques públiques, perquè es preveu

reorganitzar l’horari laboral dels actuals professionals.

M’agradaria preguntar-li, és això possible? És a dir, obrir els

quiròfans per les tardes de manera ordinària, sense que suposi

un cost tan elevat almenys com el que suposen les activitats

extraordinàries?

Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Vicent Serra, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Consellera per

les seves explicacions per partida doble, una per les

explicacions, i segona, per reconèixer que del 2007 al 2011 hi

va haver una crisi a Espanya que no ha reconegut ni el mateix

Zapatero, però no és que hi hagi hagut una crisi econòmica fins

al 2014, no, no, vostè ha tallat la crisi al 2011, aquí del 2011 al

2015, aquí vàrem viure en una situació econòmica

extraordinària, i el que va passar en aquesta comunitat

autònoma des del 2007 al 2011 és que no es va reaccionar, es

va fer un capítol d’ingressos exactament igual que el que hi

havia en el moment de bonança econòmica i es va esfondrar la

comunitat, generant un deute de 6.000 milions i busques

d’euros anuals, que va rossegar aquesta comunitat i la va fer

incomplir els objectius de dèficit marcats no només per

Espanya, perquè no ha citat per a res Europa, però la referència

és Europa, la que ens demanava un extraordinari sacrifici al

Govern espanyol i per tant a totes les comunitats autònomes. 

Per tant, crec que l’anàlisi de fet d’aquesta situació falla per

la base, falla per la base, perquè únicament s’ha plantejat una

crisi, 2007-2011, i aquesta crisi es va mantenir fins al 2014.

Ara sembla que començam a recuperar la situació econòmica

i, com he dit, això li permet a vostè doncs jugar amb uns

pressupostos molt més amplis que els que hem tengut

darrerament.

Veig que ha acceptat aquesta disminució de la inèrcia que

es duia quant a disminució de llistes d’espera, crec que... bé, és

una dada més, no vull treure conclusions definitives, però és

una dada més que hem de veure com evoluciona, perquè si del

6,96 passa a un 4,04 vol dir que tenim una rebaixa important

quant a disminució de llistes d’espera. Veurem ara com

evoluciona tot això. 

Ja li dic, el nostre grup, i estic segur que no hi ha cap grup

aquí que no digui que estam d’acord que es faci feina en aquest

sentit i que les llistes d’espera baixin, què més voldríem

nosaltres. Per tant, és aquesta la línia que volem marcar, però

no es va marcar el detall d’aquesta disminució de la inèrcia que

hi havia hagut, es va exalçar un poc el fet que s’havien

disminuït les llistes d’espera, sí que és ver que el director

general d’ib-salut va reconèixer que encara estaven a un inici

i que hi treballaven.

Per tant, no vull tampoc treure conclusions que no siguin

concordants amb la realitat, com és concordant amb la realitat

quan jo parl de retallades, Sra. Consellera, perquè vostè acaba

de dir mentiders als sindicats, vostè acaba de dir mentiders als

sindicats.., no?, vostè acaba de dir que els que parlen de

retallades diuen mentides, per tant, els que parlen de retallades

són els mateixos sindicats, Sra. Consellera. Nosaltres venim

aquí amb una..., després d’haver llegit molt, després d’haver

parlat amb gent i ens parlen del concepte de retallada. Llavors

vostè pensarà que no hi són, vostè parla d’adaptació de la

gestió o gestió eficient o això que ens diu cada dia i nosaltres

li parlam de retallades, bé, però el que és veritat és que els

sindicats parlen de retallades en sanitat. I jo li citat una sèrie

d’exemples on consideram que pot haver-hi aquestes retallades

en sanitat, per què?

Idò perquè hi són, perquè de fet, ja va sortir el febrer

d’aquest mateix any que Son Llàtzer es negava a fer peonades

perquè va baixar a 10 euros el pagament als auxiliars

d’infermeria perquè el que es pagava era molt elevat, que eren

20 euros. I això va originar una insubordinació de zeladors i va

originar una insubordinació d’auxiliars d’infermeria, amb la

possibilitat de tenir paralitzades les intervencions quirúrgiques.

I és aquest tema que vull introduir, que no és únicament un

plantejament econòmic, aquests 14 milions posats damunt la

taula no solucionen tot el problema, és evident que donen un

impuls important, però hi juguen molts de factors i vostè

maneja aquí dos temes: un, un important increment del tema

econòmic, però, per altra part, ha d’anar molt alerta al que fa

perquè, si no, aquests excessos de despesa que li poden venir

i que vendran, i aquests nous projectes que poden venir i que

vénen, idò poden desestabilitzar tot aquest plantejament de

futur que té.

I aquí, amb el plantejament que es va dir de Son Llàtzer va

ser quan es va començar a parlar de retallades del preu de

peonades, venia... no era una denominació que haguéssim dit

nosaltres, sinó que ens venia molt marcada pel que deien els

sindicats, per tant..., llavors es va alAludir a una mala

interpretació de les instruccions i que llavors començarien a

pagar per mòduls, sí, però l’intent ja hi havia estat, eh?, l’intent

ja hi havia estat.

Notam a faltar, com dic, no només el tema econòmic, notam

a faltar una anàlisi de les causes per les quals es produeixen

aquestes diferències quant a reducció de llistes d’espera a

cadascun dels centres, crec que tots els hospitals tenen una

problemàtica molt específica, a uns serà un problema de

quiròfans, a altres serà un problema del número de llistes

d’espera, a uns altres serà una falta d’especialitats respecte de

les quals pensam que no hi ha cap mesura encara com per

pensar que es pugui fidelitzar.
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Per tant, l’únic que li desitj és que aquestes llistes d’espera

vagin baixant, que els resultats vagin posant... els pacients que

en definitiva són les persones per les quals som aquí nosaltres,

tots treballant, que es vagin corregint les llistes, i el que li desitj

és que no passi el que a nivell de Consell de Govern han dit

avui i és que ja han anunciat que l’impost turístic no es

recaptarà.

Per tant, si l’impost turístic, que sempre he demanat, he dit

que... un impost turístic, per cert, mai no he parlat d’una altra

nomenclatura, l’impost turístic ja diuen a nivell de Govern que

aquest impost turístic no es recaptarà del tot aquest 2016. Per

tant, ja comencen a iniciar-se totes aquelles coses que nosaltres

vàrem dir en pressupostos, perquè aquest impost turístic té una

base molt important dins el seus pressupostos, primer, perquè

els ha augmentat, i segon, perquè per si mateixos ja són una

part important dels pressuposts d’aquesta comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, la diputada Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No, gràcies, no faré ús de la paraula, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Únicamente comentar a la Sra.

Consellera que... bueno, que es cierto, que es verdad que salen

muchos imprevistos y que es muy difícil hacer un plan de salud

para toda la legislatura, de año en año, pero sí que es verdad

que es muy importante, porque saber el cómo, en consenso con

todos los departamentos, el cuándo y el cuánto, no solamente

es importante para tener una estabilidad a la hora de trabajar y

a la hora de gestionar, sino porque después a la hora de

presupuestar usted tiene una base, un proyecto basado en la

máxima eficacia y eficiencia y saben exactamente sanidad

cuánto requiere, y no dar un número porque llevamos dando

esto a sanidad, sino porque han hecho un estudio de lo que se

requiere.

Por eso yo sigo reiterando que es muy importante que se

haga de manera muy seria, en consenso con todos los

departamentos y sabiendo cuáles son las deficiencias y cómo se

puede optimizar.

Y después, comentar también que me gustaría saber cómo

se está... o sea, ¿de qué manera se están optimizando los

hospitales sin ánimo de lucro? O sea..., ¿cuántas operaciones se

están haciendo allí, ya, o si ya hay una... o sea..., cuántas veces

se abren los quirófanos? Si hay un plan un poco de... o sea,

unos cuantos días para... o sea, independientemente de qué tipo

de especialidad. Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon al Grup

Parlamentari Socialista, la Sra. Maria Josep Camps, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, gràcies de nou per

les seves explicacions i bé, crec que no s’entendrà mai amb el

portaveu del Partit Popular perquè continua i insisteix a parlar

de doblers i de crisi i vostè parla de decisions i de prioritzar, i

crec que són dos conceptes totalment diferents que no es

conciliaran mai.

Li vull agrair l’explicació que ha fet de com es du a terme

aquesta activitat extraordinària, perquè realment és important

saber el que ens ha explicat, no?, que hi ha d’haver una

planificació per especialitats. És molt important que vostès

haguessin valorat inicialment si sortia, si era més eficient -per

parlar en aquests termes- contractar una plantilla específica per

al capvespre o bé oferir a la plantilla fixa, amb aquesta situació

de voluntari, poder fer aquesta activitat extraordinària el

capvespre, i de fet, es fa; és a dir, supòs que el preu que es paga

és el preu adequat i just, i aquesta planificació de si era més o

menys eficient contractar una plantilla específica.

I integra també un concepte que vostè ha manifestat, i que

jo el consider molt important, que és la mateixa confiança del

pacient, perquè no podem oblidar que a sanitat es fa feina amb

persones i per a les persones i, com vostè ha dit, quan un entra

a quiròfan trobar-se en mans d’aquell metge en el qual ha

confiat durant un temps, idò és molt important i és part també

d’aquest servei que es dóna.

I res més, simplement vull dir que ha estat molt clara en les

seves explicacions. El seu objectiu evidentment és millorar

aquest descens de llistes d’espera, no es conforma amb açò, i

veim amb la dinàmica que ens ha explicat que açò és possible,

perquè amb aquesta darrera gràfica que ara tenim posada veim

com de setembre a desembre de 2015 realment no hi ha una

baixada, hi ha una diferència de 2, perquè no eren els seus

pressuposts. Ara sí té uns pressuposts seus i òbviament aquest

pla de xoc que vostè ha posat en marxa ja té uns resultats molt

significatius només en tres mesos, amb la qual cosa li desitjam

sort en aquest projecte, que estam convençuts que el durà

endavant, i res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. I ara en torn de contrarèplica

la Sra. Consellera per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Maicas, li explicava que

no hem contractat professionals, sinó que els mateixos

professionals estan disposats a fer aquesta activitat i per tant es

paga als que ja..., a la plantilla fixa, o interina o eventual, però
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plantilla ja de l’hospital, no hi ha una contractació major per a

activitat extraordinària, bàsicament. En detall potser, no sé si hi

pot haver qualque radiòleg més, que sí que em sona, a qualque

centre.

El que li comentava abans: vàrem..., abans de prendre la

decisió de començar amb activitats extraordinàries sí que vàrem

fer el càlcul de quantes consultes podia fer cada dia cada metge

especialista a l’hospital, quantes intervencions quirúrgiques a

la setmana, al mes, i així veure per tipus de processos, que això

també és complicat, perquè per exemple un traumatòleg no pot

seguir un ordre de llista, el primer, el segon, el tercer, perquè

potser té tres columnes per operar, i clar, un horabaixa o un

matí pot operar una columna i tres turmells, o dos turmes i un

genoll. Vull dir que l’activitat s’ha d’adequar també en funció

del procés, de la gravetat...; és a dir, tot això s’ha de poder

prioritzar segons aquests criteris. Per tant sí que vàrem fer

aquest exercici de saber quantes persones necessitaríem per

atendre aquesta llista d’espera, que pensam que per a enguany

seria assolir un objectiu amb el pressupost que es va marcar de

14 milions d’euros. I la diferència és de 500.000 euros, és a dir,

ens costaria, ens hagués costat aquest primer trimestre, en lloc

d’1 milió 100 l’activitat extraordinària que es pagava, 1 milió

600 aproximadament. Llavors clarament suposa molts més

doblers contractar. 

Jo desconec la situació de l’Hospital d’Alacant. També

depèn dels serveis perquè, com li dic, hi ha serveis que ja ho

fan de motu proprio. Ahir, avui, vull dir, m’han citat per a

demà per a un metge especialista a les 4 de l’horabaixa, i

aquesta persona sé que fa feina habitualment fins a les 6 com a

horari seu de feina. És a dir, hi ha ja molts de serveis que

ofereixen també consulta d’horabaixa, o fins i tot qualque

intervenció quirúrgica d’horabaixa, però està dins la dinàmica

del mateix servei.

Abans m’han demanat i no he contestat les especialitats que

tenien més demora per ordre. Són oftalmologia, el tema de les

cataractes, que, clar, dèiem que el nombre de persones que

entraran per operar-se una cataracta, com exemple, sempre

anirà incrementant-se, perquè cada vegada la població està més

envellida. Jo quan estudiava vaig passar per la unitat

d’oftalmologia i no s’operaven cataractes a persones majors de

65 anys, i ara operam de 90, 95 anys, i és una operació molt

més senzilla i per tant s’opera molta més gent, i com que hi ha

cada vegada més gent gran, idò cada vegada haurem d’operar

més cataractes, és a dir, augmentarà la llista, el global de

persones que estan en llista d’espera, per posar un exemple.

Oftalmologia és una d’elles. Per ordre: traumatologia, cirurgia

general i digestiva, cirurgia maxilAlofacial, cirurgia pediàtrica,

obstetrícia i ginecologia -ja menys, eh-, otorinolaringologia i

urologia. I el que hem de pensar que és molt important és la

demora, que s’ha pogut disminuir quasi un 23%, un 22,91;

aquestes persones esperen ara molt manco que l’any passat per

les mateixes dates.

Sr. Serra, la crisi econòmica; li puc assegurar que he

estudiat un poc també la repercussió de la crisi, la crisi i la

salut, les comunitats autònomes i la resta de països, i és un tema

que a més m’apassiona, i si bé és cert que va començar el 2007

s’ha mantingut fins ara, i per tant, efectivament, vostès varen

governar en un moment de crisi econòmica. Ja li dic, la crisi és

la crisi i les decisions també són una altra cosa diferent.

El pla estratègic, imprescindible. M’agradaria arribar al cost

per procés, vull dir que els nostres serveis, els nostres sistemes

d’informació ens permetessin aquesta anàlisi d’activitat, però

imagini’s, en aquest temps, no en deu mesos, és que vàrem

començar a treballar el pressupost el mes d’agost, i el mes de

desembre es varen signar, jo crec que per primera vegada en la

història, jo no ho havia vist mai, el mes de desembre es varen

signar els contractes amb totes les gerències, que a partir de

gener s’han pogut traslladar a tots els serveis. Això és un procés

que durant quatre anys s’havia deixat aparcat, i un contracte de

gestió és un contracte, realment; jo no sé si n’han vist cap, però

és un contracte que estableix quin pressupost té aquell centre i

tots els indicadors de salut que es demanaran com a resultat per

donar compliment a aquell pressupost, i també hi ha el capítol

de personal..., és a dir, hi ha un nombre de substitucions que

també s’ha d’ordenar. Hi és pràcticament tot, als contractes de

gestió amb els centres; però després els centres -que per

exemple l’altre dia a Menorca vaig poder estar amb tots els

coordinadors signant tots els contractes de gestió de tots els

centres de salut de Menorca, perquè va coincidir la reunió amb

ells-, els coordinadors dels centres de salut es comprometen

amb un contracte per a ells, per a cada centre de salut. Jo no

sé..., a vegades, clar, vist des de fora jo entenc que si un no ha

estat dins l’àmbit sanitari és difícil imaginar-se la feina que això

suposa, però s’està fent i s’està fent, n’estic convençuda, perquè

hi ha un equip excelAlent, perquè és que si no li puc assegurar

que això és impossible, i unes prioritats clares i un camí marcat,

també. I s’està fent i arribarem on puguem arribar però, clar, al

final de l’any tendrem ja molts de resultats. 

Però sí que li puc dir que en aquests contractes de gestió -li

pos un exemple, eh?, que no sé si és així- si per exemple hem

de saber taxa d’obesitat infantil, si no es mesurava aquests

darrers anys partim de..., no ho sabem; per tant l’objectiu que

posam és de, bé, d’un 25%, miram segons el resultat d’anys

anteriors i tal. Clar, l’any que ve ja tendrem, si s’ha assolit el

25% i estam a un 40% de captació de pacients obesos, per

exemple, ja no posarem un 25, posarem un 50, i cada any

podrem tenir molt més clara l’avaluació dels resultats en salut,

que és també una de les nostres obsessions. És a dir,

importantíssim saber quin pressupost tenim, però sobretot a què

dedicam aquest pressupost i què aconseguim en salut amb

aquest pressupost, que és allò realment essencial, que és la

manera de canviar la vida de les persones.

Amb Sant Joan de Déu no tenim l’activitat concertada. No

esperava aquest nivell de detall; sí que és cert que Sant Joan de

Déu s’ha especialitzat des de fa anys, ha invertit molt en

neurorehabilitació, en rehabilitació, i per exemple el tractament

dels pacients paraplègics s’està fent aquí d’una manera..., abans

s’enviaven els pacients a Barcelona, la majoria d’ells, a fer

consultes ràpides, del que fan ells -medicina interna, urologia,

etc.-; ara ja ho està assumint Sant Joan de Déu, s’ha

hiperespecialitzat molt en aquest sentit en totes les àrees de

rehabilitació, i per tant el que més operen és traumatologia.

Ara, la proporció d’intervencions quirúrgiques, sobretot el que

ells fan, com a intervencions quirúrgiques i consultes, és

sobretot molta traumatologia i rehabilitació. Tenen unes

instalAlacions magnífiques de rehabilitació. 
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I els quiròfans de Creu Roja estan a disposició, bé, que a

vegades són professionals mateixos dels nostres hospitals que

van a operar allà per disponibilitat de quiròfan.

L’activitat es controla sempre des dels hospitals d’aguts, és

a dir, no s’envia directament a operar un pacient a Sant Joan de

Déu des d’un centre d’atenció primària, s’envia per exemple a

Son Llàtzer, i Son Llàtzer filtra, crivella i determina segons

l’edat de la persona, segons el tipus d’intervenció, i si aquest

pacient es pot operar més ràpidament a Sant Joan de Déu es

deriva a Sant Joan de Déu, i si és més complicat o per les raons

que sigui, idò queda a l’hospital, vull dir que es deriven els

processos però sempre supervisats pels serveis de referència

dels hospitals d’aguts.

De l’impost turístic no en parlarem perquè em sobrepassa

un poc el tema. El que sí és cert és que s’han fet múltiples

propostes. Nosaltres des del mateix assessor parlamentari que

tenc, magnífic, una de les propostes per exemple era tenir en

compte l’impacte del turisme a l’assistència sanitària, que és

molt, molt elevat, en aquest cas, però en qualsevol cas no forma

part de les prioritats, del que s’ha considerat com a prioritari,

i per tant nosaltres no tenim res a veure amb l’impost turístic,

és a dir, que el nostre pressupost és un altre, i l’impost es

dedicarà supòs que a les finalitats que preveu la llei o que estan

previstes.

Vull agrair-los una vegada més les seves aportacions. És

cert que per a nosaltres és un esforç haver de preparar tota

aquesta documentació, però també ens serveix per reflexionar,

per veure si anam per bon camí o no, per recollir els

suggeriments i per tractar entre tots d’anar -esper i desitj- en

aquesta legislatura per un pacte per la sanitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò acabat el debat, agraïm la presència de la Sra.

Consellera i dels seus acompanyants.

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