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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 5872 i 7336/12. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5872/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a targeta sanitària i pensionistes.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5872/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a targeta
sanitària i pensionistes. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a totes i a tots els diputats.
Aquesta proposició no de llei la vàrem registrar una vegada que
el Parlament va rebutjar amb els vots del Partit Popular una altra
proposició no de llei que rebutjava el Reial Decret Llei 16/2012,
perquè el nostre grup parlamentari considerava que això
suposava un canvi de model del sistema sanitari públic. A partir
d’aquí, el nostre grup parlamentari ha registrat en el Parlament
tot un seguit de propostes, convertides en proposicions no de
llei, perquè pensam que amb el manteniment i vigor d’aquest
reial decret, podrien millorar l’efecte que en el nostre entendre
és perjudicial per als ciutadans, el plantejament o el
desenvolupament del Reial Decret Llei 16/2012.

En aquest sentit aquesta proposició no de llei. i la llegiré
textualment, demana: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que, amb l’objectiu que les persones
pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que no els
correspon pagar per a l’adquisició dels medicaments, en el
termini de tres mesos, la targeta sanitària individual incorpori
mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer
quan un pensionista hagi arribat a la quantia màxima que
estableix el Reial Decret Llei 16/2012 i en conseqüència, deixi
de pagar uns doblers que els haurien de ser retornats pel mateix
govern a través de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. Aquesta lectura informàtica es podrà fer mitjançant la
targeta sanitària individual a totes les farmàcies”.

 Pensam que tenim l’estructura suficient per aplicar aquesta
proposició no de llei. Tenim una targeta sanitària que qualsevol
assegurat, amb la modificació del Reial Decret Llei 16/2012, ja
no som els ciutadans que tenim targeta sanitària, sinó que són
les persones assegurades i els beneficiaris, tots tenen aquesta
targeta sanitària, per tant aquesta targeta sanitària permet
accedir a qualsevol prestació sanitària, inclosa la farmacèutica.
A la nostra comunitat autònoma pagam 10 euros per targeta
sanitària que s’ha qualificada d’intelAligent, i s'ha qualificat

d'intelAligent perquè el Govern de les Illes Balears considerava
que s’hi podia incorporar qualsevol tipus d’informació, fins i tot
una informació tan precisa i de vegades tan complexa com és el
tema de la història clínica i, per tant, tenim el mecanisme perquè
aquesta targeta sanitària pugui tenir les fórmules informàtiques
adequades, perquè una vegada que un pensionista hagi arribat
a aquests 8 euros o 18 euros màxim que ha de pagar, depenent
de la seva retribució, dels ingressos que té anualment, deixi de
pagar i sigui directament ib-salut, en aquest cas, que els retorni
a la farmàcia, o li faci el pagament de la farmàcia.

Pensam també que aquesta proposta facilitarà la gestió del
Govern, perquè ha de ser una gestió complicada que una
persona primer pagui, a més no és un pagament anual, sinó que
és setmanal o mensual, o diari en segons quins casos, per
després periòdicament, segons les informacions que nosaltres
tenim en els mitjans de comunicació, cada tres mesos intentar
retornar els doblers que passin dels 8 o dels 18 euros, segons la
pensió econòmica del pensionista. Pensam que això facilitaria
també la gestió administrativa del Govern, en aquest cas de la
conselleria i pensam que és una proposta positiva. 

I sobretot pensam que amb una mesura d’aquestes
característiques que perjudica als pensionistes perquè de no
pagar una recepta que li donava el metge de capçalera, de
família, o l’especialista, que li donava la pròpia administració
pública a través d’una recepta, de no pagar a haver de pagar, ha
perjudicat les economies de moltes famílies i de molts de
pensionistes. I a la nostra comunitat autònoma hem de dir que
l’han perjudicat un poc més que a la resta de comunitats
autònomes, perquè tenim unes pensions que estan per davall de
la mitjana, més de 80 euros per davall de la mitjana. Per tant, els
nostres pensionistes estan afectats per aquesta modificació, però
estan perjudicats perquè no tenen una pensió que altres
comunitats autònomes podrien fer front a aquest pagament que
fa quatre o sis mesos no s’havia de fer.

Per tant, pensam que és una proposta en positiu, nosaltres
creim que el Parlament també ha de dir al Govern en quins
terminis ho vol i ens sembla que tres mesos és un temps
raonable per poder fer les modificacions oportunes a nivell
informàtic perquè aquesta targeta pugui complir amb aquest
objectiu de no fer de més als pensionistes que ja tenen les
pensions molt baixes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot disculpar
l’absència del diputat Vicenç Thomàs, no ha pogut assistir. I, en
segon lloc, dir que donarem suport a la proposició del Grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Sense defugir
del debat de qüestionar un reial decret llei que nosaltres no hi
estam d’acord, no hi participam, hi estam en contra, però que
em reserv el debat a la següent proposició perquè és el mateix
contingut.

Aquesta proposició donaria solució a moltes persones que
mitjançant la targeta sanitària, que, primer, no haurien d’avançar
tots els doblers de tots els fàrmacs que van a comprar cada dia,
cada setmana, cada mes a les farmàcies, que és una tensió molt
greu que se provoca a moltes persones majors que no estan
acostumades després a fer el seguiment dels retornaments que
ha de fer l’administració, per compensar allò que han pagat de
més els pensionistes. 

Per tant, és un bon sistema, la targeta sanitària està
implantada a Balears i, ja que la tenim implantada, podríem
aprofitar aquest sistema per poder marcar el límit als
pensionistes perquè no hagin de pagar més doblers i com diu la
diputada proposant, a una comunitat allà on les pensions estan
per sota la mitjana nacional. Nosaltres tenim pensionistes que
cobren de mitjana uns 800 euros. Per tant, consideram que això
afavoriria molt poder arribar a final de mes d’una manera més
fàcil.

I també Balears no seria la primera comunitat que
s’incorporaria a aquest sistema de fer el copagament, perquè
sabem que a Madrid ja està implantat. Ells utilitzen un sistema
tal vegada un poc més rudimentari, ho fan amb unes targetes
fins que tenguin el sistema de la recepta electrònica implantada,
però que van en camí d’implantar aquest sistema. A Andalusia
els pensionistes tampoc han d’avançar el 10% del cost dels
medicaments que consumeixen. I a Galícia, el president de la
Xunta ha dit que cap pensionista gallec haurà d’avançar els
doblers quan arribi als 8 euros que li marqui el seu barem.

Per tant, entenem que és una bona proposició, tot i que no
compartim la llei, i pensam que pot solucionar i millorar la
qualitat de vida dels pensionistes que no hauran de fer un
desemborsament de doblers en pensions molt curtes. Per tant,
nosaltres donam suport a aquesta proposició i esperam que
tengui el suport de tots els grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Duran, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom,
bones tardes a tots els diputats. Bé, per començar jo voldria fer
una mica d’història, per poder arribar a la conclusió de per què
es prenen decisions importants, sapiguem d’on partim. 

Les decisions preses pel Govern de l’Estat, pel Sr. Mariano
Rajoy, s’han d’emmarcar dins un context, dins un context que
és un espai i un temps concret i dins una circumstància, una
situació econòmica concreta. La situació econòmica que
s’arrossega des de fa quatre anys, una situació de greu crisi
econòmica i que s’ha vist agreujada per la falta de presa de
decisions i de mesures adequades per a la reactivació de
l’economia espanyola per part del govern anterior. Ha fet que
els ingressos de l’Estat hagin baixat any rera any de forma
preocupant, la qual cosa obliga a ajustar la despesa, ja que
l’Estat, les comunitats autònomes i les altres administracions
estan obligades a complir un objectiu de dèficit.

Per altra banda la situació d’endeutament trobada és
desmesurada. S’ha de recordar que s’ha pressupostat per als
pressuposts de l’any 2013 el pagament d’interessos de deute
exterior per un valor de 38.000 milions d’euros. I falta de
pagament a proveïdors, incloses les empreses farmacèutiques,
reflecteixen uns comptes fallits que posaven en perill la
continuació dels serveis sanitaris. Hi havia un deute sanitari,
com tots vostès saben, de 16.000 milions d’euros, deute que
genera anualment 2.000 milions d’euros d’interessos. A més, hi
havia un seguit d’empreses farmacèutiques que ja es plantejaven
negar el subministrament de fàrmacs a comunitats autònomes
perquè el seu pagament era de més de 800 dies.

Dir també i no és una anècdota, que es calcula que a
Espanya es tiren 3.700 tones de fàrmacs, pagats per la sanitat
pública i un 24% de la població reconeix que a ca seva té
medicaments emmagatzemats dins calaixos. Dir així, que com
que a Espanya la despesa farmacèutica se calcula en un 25%, a
la resta de països europeus la despesa sanitària representa un
15%. I per això l’important d’aquesta reforma sanitària és que
ha volgut garantir el següent, ha volgut garantir que l’assistència
sanitària seguirà sent gratuïta. És una reforma sanitària que és
solidària i equitativa, ja que aporten més aquells que més tenen
i aporten més les rendes superiors. I permet fonamentar les
bases per garantir la sostenibilitat d’aquest gran servei públic de
què tots n’estam orgullosos i que és la sanitat pública espanyola.

És important recalcar que a l’hora de prendre mesures, s’ha
tingut en compte no sols la situació econòmica, també la
demogràfica. Espanya és un dels països més envellits d’Europa.
D’acord amb les dades de l’EUROSTAT, especialment notables
són les xifres de població molt major, en concret és el segon
país amb més població per sobre dels 80 anys. A una espanyola
mitjà quan compleix 65 anys li queden encara 22 anys de vida
i si és un espanyol 18. Com a conseqüència d’aquest fet, així
com dels avanços mèdics que han aconseguit cronificar
malalties, la presència de malalties cròniques ha augmentat i
una gran part dels pacients d’aquestes malalties són majors de
65 anys, pensionistes en la seva majoria. La influència d’aquest
fet en la despesa farmacèutica es fa patent, quan d’acord amb
l’últim butlletí terapèutic del ministeri, quan l’aportació de
l’usuari a la despesa farmacèutica, aquesta no arriba al 6%, a
pesar de què tots els actius, com ja s’ha dit, paguen el 40% de
cada medicina. Com es podia intuir, la major part dels fàrmacs
són consumits per pacients majors, molts d’ells afligits de
malalties cròniques.
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Quant al copagament farmacèutic dels pensionistes, tal i
com disposa el Reial Decret Llei 16/2012, els pensionistes que
siguin receptors d’una renda mínima d’inserció no hauran de
pagar cap tipus de medicament. Les rendes inferiors a la renda
obligatòria de la declaració de renda, hauran de pagar un 10%
amb un màxim de 8 euros. I les rendes superiors a 18.000 euros,
un 10% amb un màxim de 18 euros. I les persones que tenguin
una renda superior a 100.000 euros hauran de pagar un 60%
amb un màxim de 60 euros.

És a dir, un pensionista que tengui una renda superior a
100.000 euros pagarà un màxim de 60. Però amb aquesta
reforma el que es fa és que un aturat que no té cap tipus de
pagament, un aturat de llarga durada que no té cap tipus
d’ingrés per part de l’Estat, quan abans pagava un 40% dels
seus medicaments, ara avui no pagarà res. I totes les persones
que cobren una renda mínima d’inserció, que abans havien de
pagar un 40%, avui en dia tampoc no pagaran res per al seu
medicament.

En el capítol 4 del reial decret llei, a l’apartat 13.7 diu:
“l’import de les aportacions que excedeixin d’aquestes sumes,
serà objecte de reintegrament per la comunitat autònoma
corresponent, amb una periodicitat màxima semestral. És a dir,
la CAIB disposaria de sis mesos a comptar de l’aplicació de dia
1 de juliol del 2012 per fer l’abonament d’aquestes quantitats.

Aquestes mesures que són obligades per la situació
econòmica, ja donen els seus fruits. Les mesures del Partit
Popular han donat el seus fruits. Balears ha registrat una despesa
farmacèutica de 12,6 milions d’euros durant el mes de setembre,
front dels 17 milions d’euros gastats en el mateix període de
l’any 2011, la qual cosa significa un 26,08% menys que en el
mateix període de l’any anterior. Així i tot, pel que fa a les
receptes facturades a les Illes Balears també es va produir un
descens el passat mes de setembre. En concret una caiguda del
20%, la qual cosa ha suposat en nombres absoluts la dispensació
d’1.200.000 receptes, una mica menys (...) que va ser 1,5
milions de receptes de l’any anterior. Així mateix, la despesa
mitjana per recepta també ha descendit a la comunitat autònoma
de les Illes Balears i ho va fer en un 7,40%.

En el conjunt de l’Estat la despesa en farmàcia ha estat de
678.000 milions el setembre, la qual cosa suposa una reducció
global a l’Estat d’un 25%. A nivell nacional, comptant el
setembre, ha disminuït la despesa per a fàrmacs per tercer mes
consecutiu, juliol, agost i setembre, i amb un descens superior
calculat a un 20%. La reducció de despesa el setembre
ascendeix a 231 milions d’euros, mentre que durant tot l’any
l’estalvi total en farmàcia és de 892 milions d’euros, dels quals,
635 són només en 3 mesos. És a dir, només en 3 mesos s’han
estalviat a Espanya 636 milions d’euros en medicaments.

Així i tot, no vol dir que el Govern de les Illes Balears no
sigui sensible amb una problemàtica que pot passar amb les
persones pensionistes que es troben que una vegada haver
arribat al límit màxim que han de pagar, es troben que han de
continuar abonant aquest medicament, el 10% del medicament
i que després tenen un termini de la conselleria per tornar-los en
6 mesos. El Govern de la comunitat està decidit a cercar la
millor manera perquè els pensionistes de les Balears, el més
aviat possible, no sigui necessari que desemborsin la diferència
del límit màxim fixat. De fet, és una preocupació de l’actual

conseller i en aquest sentit hem de dir que des de la conselleria,
s’ha posat fil a l’agulla i han encarregat un estudi als tècnics de
la conselleria que serà rigorós, tècnic i exhaustiu sobre les dades
de l’afectació del reial decret a les Balears, nombre de persones
per límits que s’han vist afectades i la incidència que ha tengut
l’aplicació d’aquest real decret a les Balears amb els tipus de
medicaments que s’han pogut veure afectats. 

Aquest estudi, perquè les dades no siguin distorsionades,
s’ha de començar a fer al cap d’un parell de mesos que s’hagi
començat a aplicar el decret. És a dir, sabem que durant un
seguit de mesos..., el decret es va començar a aplicar el juliol,
sabem que hi ha uns mesos en què la gent pot tenir estocs d’uns
medicaments. D’acord amb això, es va encarregar aquest estudi
perquè s’hagi començat ara i aquest estudi ens donarà unes
dades de com ha afectat les Balears. Es preveu que aquest estudi
estigui acabat el mes de febrer i després s’hauran d’analitzar
aquestes dades. Una vegada que es tengui això damunt la taula,
des de la conselleria s’encarregarà a la mateixa empresa que ara
fa la confecció de les targetes sanitàries, perquè elabori el
sistema informàtic que sigui necessari perquè a les Balears
s’incorpori la targeta, un sistema informàtic que faciliti que des
de l’administració se sàpiga quan una persona ha arribat al seu
límit i hagi de pagar i ja no faci falta avançar-ho.

En definitiva, des del nostre grup parlamentari volem donar
suport a la iniciativa. Estam d’acord en el fons de la iniciativa,
estam d’acord que és necessari, el que passa és que s’han posat
un termini de tres mesos i consideram que no ho podem votar,
perquè sabem que és pràcticament inviable que des de la
conselleria es pugui fer.

La idea de la conselleria és fer-ho, hi està d’acord, hi està
fent feina, de fet abans que no s’hagués presentat la iniciativa ja
s’estava fent feina en aquest sentit, perquè de fet l’administració
es troba que després ha de tornar uns doblers que la gent (...)
també és una gestió administrativa, però sí que tres mesos és
totalment inviable. Fer l’estudi que consideram necessari per
desplegar l’aplicació del sistema informàtic i que el sistema
informàtic sigui ja a l’abast de l’administració perquè això sigui
una realitat.

Moltes gràcies. Ens agradaria que, per favor, el partit
proposant hi vengui a bé a modificar el termini.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. I gràcies als dos grups parlamentaris
pel seu suport, nosaltres podem incorporar un termini, posar
qualque termini, sembla bé sis mesos, si vostè parla de febrer
podem parlar de sis mesos, nou mesos, però hi ha d’haver un
termini, perquè no es pot eternitzar una necessitat d’aquest
tipus.

Vostè parlava d’història i jo també parlaré d’història, a més
li contestaré tots els arguments que vostè ha parlat. Miri, a l’any
97: “Sanidad quiere que se paguen las medicinas según el nivel
de renta y estado de salud. Las medicinas gratis para todos los
pensionistas tienen los días contados.” Això ho deia el sots-
secretari del ministeri, Enrique Castellón, quan el Sr. Aznar era
president del Govern, l’any 97. L’excusa de la crisi per pagar els
productes farmacèutics és una excusa, vostès, des de l’any 97,
en els seus principis ideològics volien que els pensionistes
volguessin pagar. No ho varen aconseguir perquè eren minoria
i no els donaren suport en aquell moment, però des de l’any 97
vostès tenen l’objectiu que els pensionistes paguin qualque cosa
pels productes farmacèutics.

De tot el seu discurs, que hi puc estar d’acord amb una part,
resulta que només parla de despesa farmacèutica, de doblers que
gasta l’administració pública en despesa farmacèutica, i poca
cosa ha dit dels doblers que ha donat, per exemple,
l’administració central als bancs, no n’ha dit res. És a dir, només
parla vostè ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... perquè quan jo parl tot d’una m’interromp.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, pregaria un poc de silenci per part de tots.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. No en parla, mai parlen vostès, només
del molt que es gasta en farmàcia, del molt que es gasta en
sanitat, en educació, que no dóna els resultats que voldríem,
però en canvi, la mala gestió bancària la quantitat de doblers
que amb quatre o cinc anys s’han donat als bancs privats vostès
mai no en parlen d’això, vostès això ho deuen considerar
normal, vostès això ho deuen considerar normal, mai no en
parlen. Ho dic perquè ho introdueixin, ja que volen fer història,
doncs facin una història una mica més completa.

Aquí s’han canviat un principi constitucional parlant
d’història, el principi constitucional d’una relació
intergeneracional, de solidaritat intergeneracional que ja vàrem
comentar a diverses sessions, que les persones més majors, les
persones que tenien risc de més malaltia per edat i perquè tenim
molt pensions molt baixes a l’Estat espanyol, a causa de la
dictadura, als problemes que les pensions no es començaren a
constituir fins als anys cinquanta, contrari a Europa, les
medicacions havien de ser gratuïtes, i això va ser un dels
principis de la transició que vostès unilateralment, el Partit
Popular, ha romput.

Vostè diu que té ara una despesa d’un 25% o d’un 21% i que
és de les més baixes, doncs miri, avui ha sortit a la premsa tot el
contrari: especialistes a una mesa rodona explicaven com la
despesa d’Espanya de productes farmacèutics és molt baixa,
comparat amb Europa. Efectivament, si la comparam amb
Àfrica, gastam molt, o si fem una mitjana del món mundial,
efectivament podem gastar molt, però si la comparam amb els
països de l’entorn tenim una despesa farmacèutica més baixa.

Dir-li que la sanitat no és gratuïta, no és gratuïta, la sanitat
la pagam mitjançant imposts, no és gratuïta, deixin de dir que és
gratuïta, perquè tots pagam imposts per tenir la sanitat pública;
deixin de dir que és gratuïta perquè no ens la regala ningú. No
és solidari ni progressiu aquest decret, si vostè considera que és
el mateix cobrar entre 18.000 i 100.000 euros, com diu el decret,
que fan pagar a les persones entre 18 i 100.000 euros el mateix,
i en el cas dels pensionistes menys de 18.000 euros, quan són la
majoria de les pensions 18.000 euros. La nostra mitjana és de
817 o 40 euros, multipliqui per 12, fins arribar als 18.000 el que
queda. És el mateix un senyor que cobra 800 euros que un que
en cobra 1.500? És el mateix? No és el mateix, no és progressiu,
és per a la comoditat de l’administració pública que ho han fet
així, dos grans blocs i aquests cobren això i aquests pagaran
això i aquests pagaran, no és progressiu; és que fan el ridícul
quan diuen que és progressiu, perquè una cosa progressiva és
una cosa que va amb unes escalades, però cobrar 800 i cobrar
1.500 no és progressiu, es miri on es miri.

Vostès, el discurs que m’ha fet que per justificar que s’ha de
pagar ara a través de les pensions, de cronificar, que vivim més
anys, m’ha fet com a, no ho sé, calfreds, que es diuen, no?,
perquè sembla que ens volen castigar per viure més. És una fita
social que haguem viscut, i de fet les mesures que vostès
apliquen a les comunitats autònomes i al conjunt de l’Estat des
dels dos anys ja ha baixat cinc mesos, si aquesta és la seva
voluntat de progressivament anar cap enrera i cada vegada tenir
menys esperança de vida ho estan aconseguint, perquè amb dos
anys de mesures d’en Rajoy -no, no, això ho diuen tots els
demògrafs, ho miri-, ha baixat cinc mesos l’esperança de vida
a l’Estat espanyol, cinc mesos ha baixat.

Vostè ha anomenat la renda mínima d’inserció, realment no
hi ha persones majors de 65 anys que cobrin renda mínima
d’inserció, o es cobra una pensió contributiva o no contributiva;
però si és un problema econòmic, si és un problema de renda,
per què ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies.
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... per què un aturat que cobra menys de 18.000 euros ha de
pagar un 40% del seu producte farmacèutic? Que pagui el
mateix que els jubilats. Per què?

Perquè no és un problema, perquè no és un tema de
rendibilitat econòmica o de renda econòmica, és un problema de
canvi de model, li torn repetir perquè no m’ha escoltat. Si vostè
diu que és un problema de renda, per què un aturat que cobra
menys de 18.000 euros ha de pagar el 40% del producte
farmacèutic? Que pagui fins a 8 euros com a pensionista. Perquè
no és un problema de renda, és un problema de canvi de model,
que ja l’anunciaven l’any 97.

No tenc més temps, podríem parlar d’altres coses; nosaltres
estam disposats que hi hagi un termini, vostè parla que hi ha
aquest procés que ha iniciat la conselleria, que nosaltres ens
alegram, però m’agradaria que posàssim sis mesos, si vostè diu
que és el febrer, doncs sis, vuit mesos, això seria la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

Accepta vostè el termini de la Sra. Santiago?

(Remor de veus)

Faríem idò un minutet de recés.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Sí, no hem pogut arribar a un acord
perquè el grup del Partit Popular volia substituir “en el termini
de tres mesos” pel terme “el més aviat possible”. Nosaltres
pensam que un grup parlamentari ha de donar instruccions a un
govern, o el Parlament ha de donar instruccions al govern del
que és prioritari, i estaríem disposats a acceptar fins a nou
mesos. Això és la nostra darrera proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta la proposta?

LA SRA. DURAN I CLADERA:

No volíem posar un termini de temps, volíem posar “el més
aviat possible”. Possiblement no hagués arribat als nou mesos,
però consideram que quan esperam un estudi i després
esperarem per a l’elaboració d’un sistema informàtic no podem
obligar el Govern amb un termini de temps tancat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Passarem, idò, a la votació, tal
com està, de la Proposició no de llei 5872/12. 

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
5872/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7336/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
integral dels medicaments per als discapacitats.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 7336/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament integral de medicaments discapacitats. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seguint amb el tema salut,
nosaltres pensam que la creació del Sistema Nacional de Salut
va ser una de les grans fites del nostre estat del benestar, donada
la seva qualitat, la seva vocació universal, l’amplitud de les
seves prestacions, la seva sustentació en l’esquema progressiu
dels imposts, i la seva solidaritat amb els més desfavorits. 

Tot plegat va situar el nostre model en l’avantguarda
sanitària com un model de referència mundial. Fins ara, fins a
l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 16/2002, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.
Amb aquest eufemisme s’oculten les vertaderes intencions del
Partit Popular. La justificació no és la sostenibilitat del sistema,
la vertadera raó és iniciar un canvi de model sanitari amb nous
copagaments i la reducció de la cartera de serveis, que
significaran la pèrdua de qualitat assistencial i l’entrada de la
gestió privada dins al sanitat pública. Aquest és l’objecte de
desig del mercat sotmès al Govern de Mariano Rajoy.

Estam d’acord que la sostenibilitat del sistema s’ha
d’assegurar des d’un ús racional, des de l’adequació terapèutica,
des de l’eficiència de la seva gestió, però també des d’una
aportació progressiva dels imposts. No estem d’acord que el
dèficit generat per un endeutament privat dels bancs espanyols,
que no ha estat provocat pels usuaris del Sistema Nacional de
Salut, signifiqui l’eliminació de prestacions i serveis i el
copagament sanitari, farmacològic i protèsic per a milions de
ciutadans i de ciutadanes, que no tenen cap culpa del dèficit, ja
ho he dit. Nosaltres estam d’acord que s’han de gestionar de
manera més eficient, adoptant totes les mesures que siguin
necessàries, però sempre des de la perspectiva que el Sistema
Nacional de Salut garanteix amb qualitat la protecció de la salut,
la universalitat dels serveis sanitaris en base a un finançament
públic i progressiu. Des d’aquesta posició entenem que el Reial
Decret Llei 16/2012 trenca aquest model de sostenibilitat
provocant el desmantellament de la sanitat pública, fent que
colAlectius vulnerables hagin d’assumir uns costos que posen en
perill la seva salut. 
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Un dels efectes més perversos del canvi de model iniciat pel
Partit Popular és el que obliga al copagament farmacèutic dels
pensionistes i de les persones amb discapacitat per primera
vegada. Aquesta PNL es vol centrar en un dels colAlectius més
perjudicats, les persones amb discapacitat, pel que fa a la seva
prestació farmacèutica, obligades per la reglamentació del Reial
Decret Llei 16/2012. Les persones amb discapacitat, exceptuant
les que reben una prestació de la LISMI, no formen part,
malgrat les seves especials circumstàncies, del grup de persones
exemptes del pagament farmacèutic, un fet que els obliga a
avançar el pagament dels seus medicaments. 

Ja hem parlat aquí avui dels percentatges de referència
generals que es varen aprovar també per als discapacitats, i que
assenyalen un màxim de 8 euros mensuals, de 18 i de 60 euros.
La llei preveu el reintegrament de les quantitats superiors a
aquestes quantitats marcades, però la tramitació dels
reintegraments obligarà a les persones amb discapacitat, als
dependents i als grans dependents, els que viuen amb familiar
o els que viuen tot sols, els que van a peu o els que van en
cadira de rodes, els que viuen a la ciutat o els que viuen a la part
forana, a realitzar gestions administratives i bancàries en el cas
de no estar d’acord amb el retornat o per l’impagament de la
mateixa administració. Aquesta burocràcia, ja ho he dit abans,
genera una enorme angoixa a les persones que no estan
habituades a fer gestions burocràtiques, o que simplement no ho
poden fer per mor de la seva discapacitat. 

El fet d’haver d’avançar el pagament dels seus medicaments
converteix els discapacitats en prestataris de l’administració,
uns prestataris en precari, ja que les pensions d’aquest colAlectiu
són molt baixes, habitualment per sota dels 800 euros. Les
persones amb discapacitat són les grans sacrificades en nom de
l’equilibri pressupostari, que no sols han vist com han de pagar
els medicaments, sinó que també han vist com desapareixien del
finançament públic 426 fàrmacs fins a la data gratuïts, copago
y medicamentazo. 

La ministra Mato, després de recomanar als malalts
substituir medicaments receptats pels seus metges per la
utilització de productes d’herboristeria, va dir que aquesta nova
política produiria tal estalvi farmacèutic que permetria
incorporar tractaments de nova generació, necessaris per a les
malalties més greus. Deu pensar la ministra que no sabem que
els fàrmacs de darrera generació són molt més cars que els
medicaments de tota la vida, i deu pensar la ministra que els 426
medicaments expulsats del catàleg han estat receptats per
professionals sense criteri, o consumits per malalts imaginaris.
Els metges, quan recepten, ho fan de manera honesta, de manera
professional, recepten preocupats per la salut dels seus pacients,
i poden estar ben segurs que no enviaran a casa seva els malalts
a fer bafs d’aigua calenta per substituir els mucolítics.

Han quedat fora les cremes i pomades antiescares que
serveixen per evitar les llagues i ferides ocasionades en persones
amb problemes de mobilitat. S’han eliminat els mucolítics, que
són essencials per al control de problemes pulmonars de milers
de persones amb discapacitat; hi ha molts de nins i nines amb
discapacitat que tenen problemes respiratoris i necessiten
l’ajuda farmacològica dels mucolítics. Han quedat fora els
laxants receptats a persones allitades amb paraplegia,
medicaments que molts no podran pagar i deixaran d’utilitzar.

Per aquests motius consideram injust que hagin de finançar
l’administració per poder rebre els medicaments receptats per al
tractament d’una malaltia crònica o per les seqüeles d’una
discapacitat. Les persones amb discapacitat, molts amb
malalties cròniques, no tenen l’opció de deixar de prendre els
medicaments, de deixar d’utilitzar una cadira de rodes o deixar
l’hemodiàlisi. Estan obligats a fer-ho per intentar equiparar la
seva vida amb la vida de la resta de la població. No podem
compartir que per raons estrictament econòmiques
apocalíptiques el govern del Partit Popular penalitzi les persones
amb discapacitat i les seves famílies, com si aquestes haguessin
decidit tenir una discapacitat o malaltia crònica voluntàriament,
i fossin les responsables de la seva situació. L’eliminació de
determinats fàrmacs de finançament públic del grup de 425
medicaments exclosos del finançament està incidint
negativament en la ja precària salut d’aquest colAlectiu. 

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a paralitzar el cobrament
dels productes farmacològics, els protèsics i el transport sanitari
quan es produeixi que necessitin per assistir als seus
tractaments, i que a partir de l’aprovació del Reial Decret Llei
16/2012 han de pagar persones amb discapacitat i malalties
cròniques.” Segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a mantenir el finançament integral de tots els
medicaments prescrits específicament per al tractament de les
persones amb discapacitat i malalties cròniques.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la proposta presentada pel Grup Socialista. I, Sra.
Obrador, nosaltres tampoc no volem defugir el debat que ha
generat, polític i social, aquest reial decret 16/2012; el que passa
és que ja hem fet diverses propostes, tant a comissió com a
plenari, de derogar o de rebutjar, com a grup parlamentari, i
totes han estat aprovades en contra amb el grup majoritari del
Partit Popular, i per tant la nostra obligació com a parlamentaris
és fer propostes per millorar el que consideram que és un decret
absolutament millorable.

I creim que aquest, igual que l’anterior, és també facilitar la
qualitat de vida de les persones més afectades pels problemes de
salut, que són les persones cròniques i les persones
discapacitades, i aquest decret pareix que incideix a castigar els
més malalts, els crònics i els discapacitats i els vells, que són les
persones que més ho necessiten. Segurament entre els 18 i els
59 anys es va al metge poquíssimes vegades, o ets crònic o ets
discapacitat, però una persona sana, un adult sa hi va
poquíssimes vegades. Quan s’hi va més?, quan ets major, quan
ets crònic, quan ets discapacitat i quan ets infant. 
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Nosaltres també quan vàrem veure al decret que les
persones..., un dels colAlectius que estaven exempts del
copagament farmacològic era el de les persones amb
discapacitat ens vàrem alegrar, però després vàrem veure que la
contestació concreta que feia a persones amb una discapacitat
superior al 48%, perquè és un cas concret, se’ls va dir que
només era aplicable a aquelles persones que cobraven una
LISMI; la LISMI és una prestació econòmica que tendeix a
desaparèixer, que cada vegada n’hi ha menys -a la nostra
comunitat autònoma potser en aquest moment n’hi ha 200- i que
a mesura que hi ha una defunció no se substitueix, perquè és una
prestació a extingir. 

Per tant a una persona amb una discapacitat a la nostra
comunitat autònoma d’un cent per cent se li farà copagament,
això és la realitat d’aquesta comunitat autònoma. I ens sorprèn,
perquè ells, el Partit Popular, que es defineixen com a liberals,
els liberals de finals del XIX o de principis del XX tenien tres
colAlectius que sabien que eren intocables: menors, vells i
discapacitats, perquè sabien que aquestes persones no podien
competir en aquest mercat de treball que justifica la teoria
liberal. En aquests moments els neoliberals no protegeixen ni
això, els fan pagar com a qualsevol altra persona
independentment de reconèixer la seva discapacitat; els fan
pagar taxes com la que haurem de pagar a partir d’1 de gener,
se’ls lleven partides pressupostàries per poder-les inserir
socialment, es deixa de créixer en places per a discapacitats.
Vull dir que tenim uns neoliberals que ni els principis liberals,
o els principis inspiradors del liberalisme de finals del segle
XIX ho tenien prou clar.

I després em preocupa el tema de què vostè a vegades parla,
d’eficàcia, perquè quan he escoltat anteriorment la Sra. Duran
quan parlava de l’altra proposició no de llei, per exemple deia
que era molt eficaç aquest decret perquè havia reduït la despesa
sanitària pública. Clar que l’ha reduïda, perquè ara la paguen les
famílies. Vull dir que la redueix perquè ara la paguen les
famílies, i els metges els estan dient -i aquí hi ha membres de la
ponència- que famílies -i no ha estat un, ja van quatre que ens
ho han dit- els estan demanant que no poden pagar els productes
farmacèutics, nins i persones amb problemes de salut mental;
que els canviïn la medicació. La darrera va ser ahir, que en lloc
d’una medicació que té una durada quasi de 24 hores o de 18
hores, ara no record si eren 18 o 24, la facin cada 4 hores perquè
és més econòmica, perquè les famílies no poden. Això són
conseqüències pràctiques, reals, que no ens les inventam
nosaltres, que ho diuen els ponents de salut mental dels
productes farmacèutics, perquè efectivament ara no els paga
l’administració pública, els paguen les famílies; les que poden;
les famílies que no poden no podem pagar-los.

I parlaran també d’estudis, supòs, i de les necessitats, però
jo crec que quan un canvia un model d’aquestes
característiques, l’estudi, l’ha de fer abans, i ha de fer un estudi
de quin serà l’impacte sobre la qualitat de vida i sobre les
famílies i sobre l’economia d’aquestes persones d’aquest decret
llei. Ara es fan els estudis a posteriori, no es fan anteriors per
saber quin és l’impacte, ara primer feim i després sabrem com
ha afectat.

I davant això, davant tot això, nosaltres pensam que no hi ha
insensibilitat, sinó simplement que hi ha un canvi de model
sanitari que faciliti en un futur -a la comunitat valenciana i la
comunitat de Madrid ja no és futur, ja és una realitat- que faciliti
en un futur facilitar la gestió privada de la sanitat, i ho fan a
través de coses molt clares: reduir la qualitat; ara hi ha ja en el
sector privat tota una sèrie d’assegurances privades que fa sis
mesos que no existien, que són assegurances de 10, 15 euros,
baratetes, perquè la gent puguin anar a veure si el bony que li ha
sortit, com que es tarden potser sis mesos a fer una mamografia,
pot ser o no pot ser... El sector privat s’està preparant perquè
efectivament veu possibilitats de negoci, per tant de benefici,
amb la sanitat de les persones. Aquest cap de setmana ja ha
sortit una empresa privada que diu que vendrà a instalAlar-se
aquí perquè hi ha un potencial de creixement a la sanitat privada
que fa deu anys no veien, perquè efectivament van cap aquí.
Més barat, els professionals cobren menys, i ens estan
acostumant a pagar: targeta sanitària, copagament de transport,
copagament de farmàcia... Aquest canvi de mentalitat necessari
s’està introduint. I jo crec que els pressupostos del 2013 de la
Conselleria de Sanitat apunten cap a una externalització i per
tant una facilitació de la sanitat privada que és molt greu.

En tot cas és un debat que tendrem aquests dies i ja ho
podem debatre. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo lo primero que quiero
hacer es que, como oigo tantas barbaridades dichas
gratuitamente, lo primero que quiero hacer es desmentir más de
un dato que se ha dado aquí. Yo no sé de dónde se sacan los
datos de farmacia del entorno europeo, pero el gasto de farmacia
de nuestro entorno es en torno al 15%, mientras que en España
estamos hablando de casi un 25% del coste. 

Después la retirada de fármacos del sistema se hace
periódicamente, Sra. Obrador, es una cuestión que se ha hecho
cada legislatura. Ya el gobierno del Sr. Zapatero retiró otros 400
porque se van revisando, se van revisando aquellos
medicamentos que ya no son útiles y se van incorporando
medicamentos nuevos, o sea que eso no es ninguna novedad.
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También han hablado aquí del pago a los bancos. Yo es
que... es una especie de manía persecutoria, pero es que aquí el
único gobierno que ha pagado 100.000 millones de euros a los
bancos ha sido el gobierno de ZP, aquí nosotros no hemos
pagado dinero a los bancos ni a nada. 

Hablan de que nosotros tenemos como esta tendencia de
cambio de sistema. Yo creo que de lo que se trata es
precisamente de hacer un sistema que sea creíble y sostenible,
no como hace la izquierda, que promete, deja que la gente se
endeude y después les deja tirados, como han hecho con la Ley
de dependencia. 

Me hablan ustedes de las consecuencias sobre el copago
farmacéutico, y ahora mismo se acaban de negar a que la
conselleria haga un informe para estudiar cuál es realmente el
impacto. Creo que eso es lo principal que se tiene que hacer;
hagamos un informe sobre cuál es el impacto real, porque lo
suyo es hablar por hablar. Creo que lo normal es estudiar los
datos, y en función de las necesidades que se vayan produciendo
ya se irán tomando las medidas adecuadas. 

El medicamento del que habla usted de la ponencia de salud
mental es un medicamento que nunca ha estado dentro del
sistema sanitario, nunca lo ha pagado la sanidad pública, o sea
que... Creo que hay que ajustarse a la verdad.

Miren, yo creo que nadie duda de que en España tenemos un
sistema sanitario de calidad, pero un sistema que para que siga
existiendo tenemos que hacerlo sostenible. Tenemos un sistema
heredado que, aunque no les guste hablar de herencia, nos han
dejado un sistema sanitario com más de 16.000 millones de
deuda, que se dice pronto, 16.000 millones de deuda, que eso no
es sostenible, eso hará que no tengamos sanidad ni los unos, ni
los otros, ni nadie. Y el gobierno de este país es responsable de
hacer que ese sistema sea sanitario.

Me hablan ustedes de cambio de sistema, de cambio de
mentalidad. Yo creo que deberían informarse un poco. Vamos
a hablar del copago de la izquierda. Miren, en materia de
incorporación al copago el Partido Socialista ha llevado siempre
la voz cantante, y les voy a dar unos datos. Su compañera del
Partido Socialista de Catalunya, del PSC, la consejera de
Sanidad Marina Geli, en 2004 propuso el copago de un euro por
visita médica; la Sra. Pajín, ministra de Sanidad, el 13 de
diciembre de 2010 dijo que el copago sanitario serviría para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; la
Sra. Jiménez, siendo también ministra de Sanidad Socialista,
dijo el 25 de mayo de 2011: “Si lo que queremos es disuadir a
la gente de que vaya a los centros de salud cuando no haga falta
lo que tendremos que pensar es si necesitamos introducir algún
tipo de tasa para aumentar la recaudación y hacer más sostenible
el sistema”.

También el exministro de Presidencia, Sr. Ramón Jáuregui,
en marzo del 2011, lamentó que en el Estado español se haya
instalado durante décadas la cultura del gratis total y pidió una
mayor contribución de los ciudadanos en los gastos públicos,
teniendo en cuenta siempre su nivel de renta. Sobre el ámbito
sanitario también indicó que cabe incorporar copagos en
sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada. Todo
esto dijeron miembros del Partido Socialista cuando eran

gobierno, y no recuerdo que ninguno de los aquí presentes dijera
nada al respecto. 

Déjenme que les recuerde también que la Ley de
dependencia, cuyos únicos usuarios son los dependientes, todos
ellos personas especialmente vulnerables con dificultades por
encima del resto, incorpora la fórmula del copago, la
participación del usuario en el coste del servicio desde el mismo
momento en que la ley se elaboró. Y que yo recuerde la Ley de
dependencia fue aprobada por un gobierno del PSOE, por cierto,
con una nefasta previsión y financiación. Pero este tema ya lo
dejaremos para otro debate.

Y fue el Govern del pacte que elaboró la normativa
autonómica para regular el copago en el ámbito de la
dependencia en Baleares, así que dejen de hacer demagogia de
una vez. El copago farmacéutico no es un invento del Partido
Popular, y déjenme que les siga refrescando la memoria, hasta
la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno todos los
ciudadanos que no eran pensionistas pagaban el 40% del precio
del medicamento, con la reforma los niveles de aportación en el
pago de los fármacos se establece en función de la renta; ya
había una participación de los usuarios, la diferencia es que
ahora lo hemos hecho por razón de la renta, por razón de la edad
y por razón de enfermedad. No pagan los que menos tienen. 

Y creo que es bueno aclarar qué colectivos son los que están
exentos del copago. Están exentos del copago los jubilados que
reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez y
viudedad; están exentos los parados que han agotado su
prestación por desempleo, que no pagarán por primera vez los
medicamentos, hasta ahora abonaban el 40%; están exentos los
afectados por un síndrome tóxico que no pagarán nada por los
medicamentos. En el caso de las personas con discapacidad no
pagarán nada los supuestos recogidos en la normativa
específica. En el caso de los medicamentos pertenecientes al
grupo ATC, de aportación reducida, el porcentaje que se pagará
por ellos es del 10%. Así que las personas que sufren
enfermedades crónicas y que necesiten este tipo de
medicamentos sólo pagan el 10% de su precio original.
Tampoco pagarán nada los preceptores de rentas de integración
social, es decir, las familias más desfavorecidas. Tampoco
pagarán nada aquellos pacientes que cuentan con un tratamiento
derivado de una enfermedad profesional o que han sufrido un
accidente en el trabajo, tampoco van a pagar el medicamento.

Miren, desde el Partido Popular somos muy conscientes de
que estamos pidiendo sacrificios a los ciudadanos y por eso se
ha tratado de hacer de la forma más equitativa y justa. Creo que
hoy nadie duda de que las reformas eran necesarias, creo que es
una evidencia el estado en que nos han dejado las
administraciones públicas, sin embargo, para cualquier sociedad
que se precie de ser solidaria su primer punto de referencia
tienen que ser las políticas a favor de aquellas personas que
sufren alguna discapacidad y la intención de este gobierno ha
sido mejorar con la reforma, sin ninguna duda, el acceso de las
personas con discapacidad a la tarjeta sanitaria y también a la
asistencia. 
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El real decreto no genera ningún tipo de prejuicio para las
personas con discapacidad porque además se mantienen sus
especificidades y de hecho todas las personas con discapacidad
inferior al 65% tendrán por si mismas la condición de
aseguradas, sin tener que declararse dependiente de otras
personas como era antes, lo que sin duda es muy positivo para
su autonomía personal.

El ministerio ya trabaja en el desarrollo reglamentario de la
reforma teniendo muy presentes las necesidades de las personas
con discapacidad y, para su tranquilidad, se hace en estrecha
colaboración con el CERMI. Tengan ustedes la tranquilidad de
que ninguna persona que tenga un grado de discapacidad va a
salir perjudicada con este real decreto. Y va a ser así porque el
Gobierno del Estado está volcado en mejorar la situación de las
personas con discapacidad en nuestro país y pruebo de ello es
que en un escenario de austeridad como el que sufrimos el
ministerio dedica más de un 60% de su presupuesto a la
financiación del sistema de autonomía y atención a la
dependencia. 

En el 2012 se han mantenido las subvenciones del régimen
general de la discapacidad en una cuantía de 5 millones de
euros, del que se benefician 4 millones de personas. Además, y
por primera vez, en el ámbito sanitario se ha garantizado que la
información terapéutica y de prescripción de los medicamentos
sea accesible para todos. Y también por primera vez se ha
incluido una reserva del 7% de plazas para personas con
discapacidad en la oferta de plazas MIR, y en general en toda la
formación sanitaria especializada.

La futura ley general de la discapacidad, en la que ya se está
trabajando, armonizará toda la regulación anterior a la materia
con el objeto de desarrollar una verdadera estrategia donde la
discapacidad pase a estar presente en todos los ámbitos de
decisión.

En definitiva, el objetivo de todas estas iniciativas es
contribuir con medidas concretas y reales a una integración en
igualdad real de oportunidades. La responsabilidad de este
gobierno es gobernar y ese es el mandato que le han dado los
españoles, que trabajen, que hagan las reformas necesarias y que
saquen a este país de la crisis, que generen empleo y con todo
ello es como se podrá garantizar el estado del bienestar.

Estoy segura que de todas formas ustedes todas las semanas
volverán aquí con historias catastrofistas sobre las reformas
porque intentan confundir a la sociedad e introducir el miedo,
pero los españoles van a comprobar día a día que las
prestaciones se siguen manteniendo y que el esfuerzo es
equitativo y se les ha pedido a todos, y eso nos permitirá dormir
a todos tranquilos porque les garantiza que se mantiene un
servicio esencial como es la sanidad para todos. 

En el Partido Popular creemos firmemente que la atención
sanitaria debe ser gratuita, tiene que ser gratuita, pero también
sostenible. La sociedad del bienestar no se mantiene a costa de
no pagar a los proveedores ni de guardar facturas en los cajones,
y en eso trabajamos, en garantizar la igualdad. Por eso vamos a
votar en contra de su proposición, porque creemos firmemente
en la necesidad de la reforma. Una vez más les invito a que
dejen ustedes la demagogia, a que se sumen a trabajar por los

ciudadanos y a que garanticemos entre todos una sanidad
pública, gratuita y de calidad para todos los españoles.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, sí. Moltes gràcies. Una vegada més el Partit Popular
aquest llenguatge apocalíptic de la insostenibilitat del sistema,
que això cau sobre l’esquena de la consciència dels espanyols
perquè han viscut per sobre les seves possibilitats, perquè han
tengut més del que podien tenir, és inadmissible. Nosaltres no
admetem aquest missatge d’apocalipsi total i, per tant, nosaltres
deim que el Partit Popular intenta que els espanyols, els
ciutadans i les ciutadanes d’aquest país, entrin en pànic i
assumeixin tots els retalls del Partit Popular per mor de quedar
sense el poc que ofereix el Partit Popular als malalts d’aquest
país.

Vostès han iniciat una reforma d’acord a una situació de
crisi, suposadament, una situació de colAlapse del sistema per
deutes, per mala gestió quan en realitat el que pretenen és
introduir un buit perquè entri el mercat i ocupi el mercat sanitari
privat allò que estava ocupat abans per la sanitat pública a la
qual tots teníem dret. Ara hi haurà un model diferent, un model
d’assegurances privades que podran pagar les persones riques,
un model per als treballadors que estiguin donats d’alta a la
seguretat social a una sanitat en precari amb tots els retalls que
aplica el Partit Popular a través del decret que ha aprovat i
després hi haurà la beneficència, la caritat per a tots aquells que
no entren ni dins les assegurances ni tenen feina.

Per tant, no vengui aquí a dir que els espanyols un dia
s’adonaran dels beneficis d’aquesta reforma perquè no és
veritat. Miri, no ho dic jo que el copagament deixa gent exclosa
i gent fora, ho diuen els experts. Jo no sé si vostè ha llegit el
diari d’avui, Margalida Pascual va recordar en aquesta mesa que
tractava sobre el copagament, va assegurar i recordar que un
malalt crònic pot arribar a pagar 90 euros mensuals pels seus
medicaments. Molts malalts han d’escollir, per tant, entre donar
de menjar als seus fills o comprar els medicaments. Això ho va
dir una experta sanitària, no ho diu el Partit Socialista ni aquesta
diputada, ho diuen els experts.

Els experts coincideixen que l’aplicació del copagament
sanitari en els medicaments provocarà un increment important
de malalties i infeccions, aquesta situació es produirà perquè
molts malalts no podran pagar els seus medicaments i la seva
patologia no serà ni atesa ni controlada. 
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Nosaltres l’únic que deim és que dins aquesta borsa de grans
malalts que no podran pagar els seus medicaments hi ha un
colAlectiu especialment vulnerable, els discapacitats, i la
proposta que jo li faig és una proposta que també ha posat el
CERMI damunt la taula de la ministra -sí, no digui que no-, l’ha
posat el CERMI damunt la taula, que se suspengui, que es
derogui el copagament als discapacitats i als malalts crònics. No
ho dic jo, ho diu el CERMI. 

Per tant, el Partit Popular no coneix la realitat de la situació
de les persones amb discapacitat ni coneixen el que vénen aquí
a exposar els ponents de la ponència de salut mental. Jo no sé si
era vostè aquí o no hi era quan un dels ponents va assenyalar
que els malalts ja no poden ni tan sols pagar el transport públic
per anar a fer els tractaments als hospitals. Per tant, si no poden
pagar 1,20 euros que costa el bitllet, com poden pagar el
copagament dels seus medicaments?

Som a una comunitat on hi ha una crisi enorme de feina, que
el 23% està en situació de pobresa, hi ha 65.000 infants que
estan en situació de pobresa. Quantes persones pensa vostè que
hauran de deixar de comprar medicaments dins aquest
colAlectiu? Pensa vostè que no estan afectades per la pobresa les
persones amb discapacitat? Les pròtesis, les cadires de rodes, el
transport per anar a la diàlisi. Tot això, tot això que vostès
provoquen, és una situació de baixada d’expectativa de salut
d’aquestes persones i rere del seu argumentari de números i de
dèficit i de pressupost i de despesa, rere tot això, hi ha persones
amb cara i ulls, amb malalties cròniques i amb discapacitats que
els impedeixen fer una vida normal. Per tant, necessiten poder
tenir els màxims recursos econòmics i la màxima aportació per
poder tenir una expectativa de vida ben igual que la tenim les
persones sense discapacitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7336/12.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm.7336/12. 

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