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Anna Simó i Castelló, diputada, Alba Vergés i Bosch, diputada del Crup Parla
mentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita. 

Al llarg d'aquest hivern han sovintejat als mitjans de comunicació les queixes 
dels usuaris de l'Hospital de Viladecans per la massificació de les urgències i la 
manca de determinat material per facilitar el confort dels malalts, com ara ca-
miiles, llits, mantes o llençols. Aquestes queixes no són noves, i l'hivern del 
2013 al 2014 s'hi va viure una situació semblant. 

També s'ha publicat que aquesta massificació d'urgències coincidia amb el 
tancament d'algunes de les sales de places residencials. 

Per tot això, interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari; 

- Consideren que els malalts de l'Hospital de Viladecans disposen del material 
necessari quan són ingressats? Han rebut queixes al respecte tant per part dels 
usuaris com per part dels treballadors? En què consisteixen? 

- Han obert habitacions que restaven tancades a l'Hospital de Viladecans per 
motius de demanda? Aquestes habitacions estaven habilitades per a acollir els 
malalts? Han rebut queixes al respecte tant per part dels usuaris com per part 
dels treballadors? En què consisteixen? 

- El servei d'urgències disposa de mitjans humans i materials suficients? El 
temps d'espera en el servei és adequat? La informació rebuda per part del per
sonal sanitari és adequada? Les condicions de l'estada dels malalts al servei 
(higiene, confort...) són acceptables? 
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- Quantes queixes escrites deis usuaris s'han rebut a l'Hospital en relació al 
servei d'urgències, des de I'l de desembre de 2014 ai 31 de gener de 201 5? 

- S'han detectat dèficits de material {lliteres, llits, mantes, llençols, bates, etc) 
en aquests mesos d'hivern? En cas afirmatiu, quines mesures s'han pres per 
solucionar les mancances? 

- Hi havia programat el tancament temporal de places residencials en planta, 
durant aquests dos mesos? Quantes? 

- Alguna d'aquestes places residencials desocupades s'ha hagut d'habilitar per 
acollir l'excés assistencial a urgències, durant aquests dos mesos? 

- Quin ha estat el temps mitjà d'espera a les urgències al llarg d'aquests dos 
mesos, setmana a setmana? 

- Quin ha estat ei temps d'espera màxim al llarg d'aquests dos mesos? 

- Aquests temps d'espera, en quant difereixen respecte dels que es consideren 
estàndard per a la qualitat del sistema de salut català? 

- Està previst algun canvi organitzatiu o pressupostari per evitar que aquestes 
situacions es tornin a repetir el proper hivern? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 
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