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Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució sobre la reducció de les llistes d'espera del sistema sanitari públic
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent,
amb el text següent;

Exposició de motius

El Ple del Parlament va aprovar, el 1 7 de febrer del 2016, la Moció 2/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitaria. En aquesta Moció s'instava al
govern, a un seguit de mesures per la millora de les llistes d'espera sanitàries.
Entre d'altres el compliment de la Moció 83/IX que va aprovar el Parlament de
Catalunya el *28 de març del 201 2 i que a l'igual que la de l'any 2016 han estat
reiteradament incomplertes pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El gener del 2016 es va signar un Pla de Xoc Social entre l'aleshores JuntsxSi i
la CUP, com a acord de Govern. Arribant a l'extrem de pactar una quantitat de
més de 90 milions d'euros per un Pla d'Abordatge urgent i reflexar en el pres
supost del 201 7 menys de la meitat d'aquesta quantitat.

Ei mes de febrer de 2016 ei Conselier de Saiut, Antoni Comín, va anunciar un
compromís de transparència en íes iiístes d'espera, mitjançant de la publicació
semestral de Íes iiístes desglossades per centre i tipus d'intervenció a ta web
del SerVei Cataía de la Saiut amb format de dades obertes. A més, ei Conselier
de Salut també va explicar dos compromisos del Govern en reiació amb les
llistes d'espera, que eren la voluntat de complir els terminis, ja siguí de temps
garantit
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de referència, i que eís criteris de prioritzacíó fossin objectius. En la

mateixa compareixença, ei Conseller va expiícar que, per tal de reduir les Mis
tes d'espera, es posarien més professionals, més quiròfans i es farien més
proves diagnostiques.
Mjuc! ^CO l·ioposi I Jc rosüiució

PARLAMENT

; P. ""A ÍTÜ

DÇ CATALUNYA ¡¡Hlw G e
REGISTRÉ GFNEHAL

- 7 m 2018

PARLAMENT DE CATALUNYA
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

ENTRADA NÚM.
N.T

/12

A més, el mes d'abril de 2016 ei Departament de Salut va presentar el nou Pla
integral per a la millora de les llistes d'espera sanitàries amb ¡'objectiu de mi
llorar la gestió i reduir el temps i el nombre de persones que esperaven per ser
diagnosticades i operades a Catalunya. Un dels eixos principals d'aquest pla
era l'augment de l'activitat per permetre reduir a la meitat ei temps d'espera
en proves diagnostiques i en primeres visites a l'especialista, i reduir un 10% el
nombre de pacients que esperaven per ser operats.

L'objectiu final del Govern el mes de febrer de 2016 era reduir, en un any, un
10% el temps d'espera per a les intervencions quirúrgiques, i reduir un 50% el
temps d'espera per a la fase diagnostica i un 50% de les llistes de les visites
amb un especialista, tal i com establia el Pla de Xoc de Salut.

Però, segons dades del Departament de Salut, les llistes d'espera per a una
intervenció quirúrgica s'han reduït un 0,6% a Catalunya durant el 2017 respec
te a l'any anterior, tenint en compte que a desembre de 2017 els pacients en
llista d'espera eren 163.809 i el desembre de l'any 2016 eren 164.828 perso
nes. A més, les proves diagnostiques es van reduir un 22,5% en el mateix perí
ode, i les persones pendents de consultes amb l'especialista han baixat un
19%, lluny del 50% establert en el Pla de Xoc.

El Govern no ha complert cap d'aquests compromisos i les úniques accions
que s'han vist ha estat una gestió de les llistes d'espera, sesgada i parcial.

De manera periòdica els mitjans de comunicació recullen multitud de queixes
que es manifesten al llarg del tot el territori sobre els temps que es triga per
les visites a l'especialista, per les proves diagnostiques i per les intervencions
quirúrgiques. Per exemple, a Lleida més de 20.500 pacients arriben a esperar
fins a tres mesos per a una visita a l'especialista als hospitals Arnau de Vilano
va i Santa Maria i als de la Seu, Tremp i Aran, i 9.545 pacients de la Catalunya
Central estan en llista d'espera per operar-se, on l'any 201 7 el temps d'espera
mitjà dels pacients en les intervencions no garantides es va situar als 129 dies,
una mica més de 4 mesos. A més, el mes de desembre els metges de Catalu
nya van denunciar retards d'entre 5 i 30 dies per a una visita programada al
metge de capçalera, tot i que el màxim estipulat per Salut és de 48 hores.
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La dades del 2017 manifesten un clar incompliment dels propis objectius que
es va marcar la Conselleria de Salut.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar un Decret d'Accessibilitat al sistema de Salut, un Pla de Xoc de
temps màxims garantits per tots els serveis sanitaris existents, per tal
d'assegurar la qualitat i l'equitat de forma integral.

2. El decret ha de contemplar, entre d'altres, el que es va aprovar en la
Moció 2/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitària, apro
vada de 1 7 de febrer del 201 6:
a. Els terminis de referència passin a ser terminis màxims de garan
tia, i com a tais exigibles per part dels pacients.
b. Establir un termini màxim garantit de 48 hores per a l'atenció de
les consultes programades d'atenció primària.
c. Establir un termini màxim garantit de 48 hores per tal que tota
persona atesa en un servei d'urgències hospitalàries hagi comple
tat tot el procés diagnòstic que condueix a la determinació de
l'actuació pertinent, si alta, hospitalització, derivació o interven
ció quirúrgica.
d. Establir el mecanisme de reclamació i obligació del Servei Català
de la Salut de donar una alternativa en cas d'incompliment del
termini màxim garantit. En aquest supòsit, s'ha de proposar un
altre centre on sí es pugui complir, prioritzant sempre els centres
de gestió pública.

3. Establir les mesures necessàries perquè la llista d'espera sigui comptabi
litzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de deri
vació, no des del dia en què s'ha programat efectivament.
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d'execució per disminuir la bossa actual de llista d'espera tant en pro
ves diagnostiques, visites a l'especialista, com proves quirúrgiques.

5. Establir un mecanisme d'avaluació i seguiment per detectar les excessi
ves demores, les Iniquitats territorials que es puguin produir i que per
meti corregir-tio.

F

ent, 7 de març de 201 8

Eva üranaaosi ualiano
Portaveu deí GP PSC-Units
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