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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, presidenta. Óscar Fidalgo substitueix Margarita Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions? No, ja està.

Passam, idò...

És que, com que no tenim secretari -està de baixa-, pujarà un
altre diputat.

Proposició no de llei RGE núm. 3211/11, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a copagament sanitari.

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, sobre copagament sanitari. 

Per a la seva defensa intervé, per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds, l’Hble. Sra. Diputada Sra. Fina Santiago
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Efectivament
avui el nostre grup parlamentari presenta aquesta proposició no
de llei, que podríem dir que té un caràcter preventiu, que és per
defensar que el Parlament es posicioni davant la possibilitat
cada vegada més estesa, dins l’àmbit professional, dins l’àmbit
polític i a determinats àmbits de discussió pública, davant la
possibilitat de la implementació del copagament sanitari en el
nostre sistema de sanitat pública. És un tema cada vegada més
recurrent, que està present en el debat social i en el debat dels
mitjans de comunicació i, insistesc, a nivell polític, a nivell
professional i a altres nivells.

Nosaltres pensam que aquest parlament, davant aquesta
situació i davant la preocupació que poden tenir determinats
ciutadans, i en qualsevol cas la nostra coalició, pensam que s’ha
de posicionar en contra d’un possible copagament a la sanitat
pública. I ho pensam per diversos motius; primer, perquè
pensam que les dades econòmiques mostren que la nostra,
diguem, inversió per càpita en sanitat està per davall de la
mitjana europea i, en canvi, és una de les sanitat millors i més
eficaces, vull dir que hauríem d’aprofundir, efectivament, en
aquest model però qualsevol cas hauríem d’aprofundir-hi
millorant-lo econòmicament. Per tant no té cap sentit, des d’un
punt de vista econòmica, que haguem de augmentar amb
doblers privats aquests doblers de la sanitat pública que estan
per davall de la mitjana europea.

Després, perquè pensam que el copagament debilitaria d’una
forma molt greu els pilars fonamentals de l’estat de benestar.
Diversos estudis fets per professionals independents alemanys
i suecs estan demostrant que el copagament el que fa facilita és
un, diguem, element dissuasiu per part dels ciutadans, i fa que
els tractaments més primaris, per tant els que es poden treballar
més ràpidament, que es poden treballar millor, que poden evitar
que la malaltia s’aprofundeixi i que després es produeixi un
tractament més costós i amb més risc per a la salut, es retarden
perquè la gent no vol pagar els 10 euros, no vol pagar els 5
euros, etc. Temes, com per exemple, el copagament en vacunes
infantils ha fet que a determinats llocs la presència de malalties
que pràcticament estaven extingides tornassin a reaparèixer en
uns sectors de població, perquè el fet que si has de pagar una
vacuna i no tens doblers no poses la vacuna en aquell moment
i fa que efectivament aquella malaltia s’estigui estenent d’una
manera que ara, en aquests moments, no s’estendria. Per tant
introduir el copagament amb aquestes informacions jo diria que
és poc intelAligent, perquè no només és finançar el sistema de
salut a través d’aquest copagament, sinó que a més atempta
contra el que seria la salut pública que ens interessa a tots. 

També perquè pensam que és injust perquè el nostre sistema
de finançar el servei públic és a través dels impostos del capital
i els impostos del treball. Fer un copagament seria un doble
pagament per un servei que tu ja estàs pagant.

Després pensam que introduiria també el copagament,
introdueix una lògica que jo diria que és perversa, no?; també en
aquest sentit l’hem formulada en text, és a dir, que estam
castigant el que està més malalt; la persona que està més malalta
és la que ha d’anar més vegades al sistema sanitari i estam,
diguem, castigant-la perquè li feim pagar més. Això no té res a
veure amb polítiques preventives, amb polítiques d’educació per
la salut, amb polítiques d’educació saludable en tots els nivells,
però efectivament si una persona neix amb un problema genètic,
amb un problema crònic, amb diferències ambientals que
existeixen i que això perjudica la seva salut, el copagament està
perjudicant.

I pensam que també és un bon moment perquè el Parlament
es posicioni en contra d’aquest copagament perquè ens
preocupen les diverses manifestacions que ha fet el Govern de
les Illes Balears. Record una de les primeres comissions que hi
va haver en aquest parlament, en què la consellera Sra. Castro
va presentar les seves línies polítiques durant aquesta
legislatura, quan se li va demanar pel tema del copagament va
dir que no, a una pregunta parlamentària expressament
formulada també va contestar que no d’una forma molt
contundent i sense matisos, però darrerament les intervencions
del Sr. Vicepresident del Govern es poden matisar, perquè diu
textualment, i està en el Diari de Sessions, que de moment no,
que l’aparell administratiu no està preparat per al copagament,
de moment no, però no ho descarten d’una forma tan rotunda
com a principi de legislatura ho va descartar la consellera. Tots
recordaran que en una de les darreres preguntes parlamentàries
en el passat període parlamentari, que va ser dirigida al
president Bauzá, amb relació al copagament per part del
parlamentari Gabriel Barceló, el president Bauzá va acabar dient
que “mentre ell ho pogués evitar”. 
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Per altra banda, a diverses preguntes que també s’han
formulat en el Congrés dels Diputats i periodistes especialitzats
en el sistema sanitari, quan es presenta la portaveu del Govern
central i se li demana expressament pels temes de copagament,
no contesta d’una forma contundent que aquest no es produirà.
I així altres protagonistes important de la política espanyola,
com és el president de la comunitat de Galícia, que també en la
mateixa línia va dir que de moment no i que eren coses que
s’havien d’estudiar.

Per tant pensam, des de la nostra posició, que el Parlament
de les Illes Balears ha de manifestar el seu rebuig a la
introducció de fórmules de copagament per part dels usuaris del
sistema nacional de salut, atès que és una decisió que afectaria
greument principis bàsics del dret constitucional, com el dret a
la salut integral de les persones i a la salut pública en general.
Som molt conscients que són moments en què s’han d’aprofitar
al màxim els recursos, que s’han de rendibilitzar els recursos,
que s’han de racionalitzar els recursos, però pensam que encara
hi ha un recorregut dins la sanitat pública per poder rendibilitzar
millor els recursos abans de plantejar-se o de posar-se a pensar
en temes de copagament, i així està recollit en el segon punt,
temes com millorar l’eficiència evitant la dispersió de compra,
la coordinació entre atenció primària i hospitalària millorar-la,
processos de citacions i recitacions, evitant duplicitat
d’explotacions, campanyes de conscienciació per a l’ús racional
dels serveis de salut, campanyes preventives per una salut,
diguem, saludable, reincidint en el concepte de salut, etc., etc.,
perquè això efectivament serien accions que s’haurien de
realitzar abans de plantejar-se el copagament. 

Per això demanam que el Parlament de les Illes Balears es
pronunciï en contra de la possibilitat o manifesti el rebuig a la
introducció de fórmules de copagament en el sistema de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs per
un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per contextualitzar una mica
aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca crec que la discussió
de fons és si el sistema sanitari té un finançament correcte o no
correcte. En aquest país fa molts d’anys ja que vàrem decidir el
conjunt d’espanyols que volíem un sistema nacional de salut
universal i que fos finançat a través dels impostos de tots els
ciutadans. Per tant d’aquesta manera ja va quedar molt clar de
quina manera pensàvem que s’havia de finançar aquest sistema
nacional de salut.

És veritat, o jo compartesc l’opinió que el sistema sanitari té
un problema de finançament, és un dels sistemes més eficients
que existeixen al món, amb uns resultats en salut bastant bons,
que al cap i a la fi és allò que compta, allò important és que cada
euro que s’empri en salut tengui un resultat positiu en salut.

Som aquí perquè bàsicament aquesta proposició no de llei
ens planteja dos punts: un, si ens posicionam enfront del
copagament, i si la via dels plans d’eficiència la trobam
oportuna. Si hem decidit que el sistema nacional de salut es
financiï a través d’impostos, tot el que sigui un copagament, que
vol dir que el ciutadà posa una quantitat de doblers a canvi de
rebre un servei, vol dir que tornam a pagar; per tant és un
copagament que torna a pagar el que utilitza el servei però que
moltes vegades haver d’utilitzar un medicament, una prova
diagnòstica o una consulta no és voluntat del ciutadà sinó que ve
donada per una sèrie d’equilibri desequilibri salut malaltia. 

Ens trobam que efectivament hi ha molts de tipus de
copagament, però una cosa està clara, que amb modalitats de
copagament no se solucionen els problemes de finançament
d’un sistema nacional de salut com és el nostre. Si qualcú té la
temptació d’establir qualque sistema de copagament no
finançarà amb això de manera correcta. Si volgués finançar
adequadament el sistema nacional de salut a través de
copagaments segurament entraríem en un altre àmbit que és
l’àmbit de no-equitat, que hi hauria persones que per motius
econòmics no accedirien a rebre una prestació sanitària, de tipus
econòmic, de tipus d’accés, perquè segurament no totes les
prestacions serien a tot el territori, i evidentment això té efectes
secundaris: per una banda, efectivament, les persones que tenen
més malalties, que normalment són persones més majors, són
les que en certa manera pagarien més per mantenir
financerament el sistema nacional de salut; i per una altra banda
està més que descrit que a vegades els copagaments produeixen
que hi ha ciutadans que deixen d’acudir al sistema sanitari i per
tant aquesta no-equitat pot arribar a produir problemes de salut,
esperar i esperar a tenir..., no anar fins que un trobi que realment
està molt malament o que té un problema que ja necessita..., i
això està descrit.

Per tant pensam que si el sistema nacional de salut volem
que sigui universal, si mantenim que volem que estigui finançat
a través d’impostos, els copagaments no ens serviran per
millorar aquest finançament. Evidentment existeixen moltes
maneres de millorar el finançament del sistema nacional de
salut, entre altres coses ara entra en vigor, efectivament, el nou
sistema de finançament, que per exemple a la nostra comunitat
autònoma suposarà l’arribada d’una quantitat de milions d’euros
molt superior a la que rebíem, per tant es podria prendre una
decisió que és dedicar aquests doblers al sistema sanitari, com
podrien ser altres qüestions que estan damunt la taula, com
augmentar impostos d’alcohol, de tabac o, efectivament,
millorar aspectes que són millorables de facturació a tercers.
Existeixen les mútues escolars, existeixen les mútues laborals,
que en aquests moments el sistema nacional de salut suporta
molta de l’assistència que aquestes entitats haurien de fer, i això
és una manera també de finançar. Com ho és a través de la
facturació d’assegurances de gent que viatja, i aquí som una
terra on vénen molts de milions de turistes, molts d’ells amb
assegurances privades de viatge, i per tant existeix encara un
camí per augmentar el finançament.
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I evidentment el segon punt d’aquesta proposició no de llei
avança en polítiques d’eficiència. Evidentment les polítiques
d’eficiència no són innovadores, a la nostra comunitat autònoma
ja estan implantades des de fa anys, ja tenen resultats, i
evidentment és un camí que no s’ha d’abandonar mai, i menys
a un moment en què les qüestions econòmiques fan que mirem
d’obtenir el màxim d’eficiència de qualsevol euro que aturem.
Vull recordar que el 2007 hi havia una desviació de la despesa
sanitària d’un 12% en positiu, i l’any 2010 ja era d’un punt per
sota, o sigui que ja no hi havia desviació de despesa sanitària. 

Evidentment, com deia la Sra. Santiago, aquí la consellera
de Salut en dues ocasions diferents, en aquesta comissió, va dir
de forma rotunda, tancada, que no posaria cap tipus de
copagament, però efectivament hem sentit veus, com poden ser
la del vicepresident econòmic o la del president de la comunitat
autònoma, que ens preocupen, perquè entre altres coses el Sr.
President va dir “mentre jo pugui”; per tant deixa una porta
oberta. Jo, si m’ho permeten, vull recordar als diputats del Partit
Popular, ara que cada vegada que compareix un ministre nou
diu “això és en compliment del programa electoral del Partit
Popular”, que en el programa del Partit Popular no existia, no es
contemplava introduir mesures de copagament. 

Per tant, resumint, nosaltres votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei i consideram que encara hi ha un àmbit de
millora de finançament, que estam a favor d’un sistema nacional
de salut universal i finançat a través dels imposts de tots els
ciutadans, i que evidentment les mesures d’eficiència s’han
d’aplicar, s’han de continuar aplicant, això sí, amb seny i amb
responsabilitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Margalida Duran per un
temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Govern de les Illes
Balears, tal com va quedar demostrat als pressuposts aprovats
per a l’any 2012, ha apostat per assegurar els serveis públics
bàsics d’aquesta comunitat. La Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social acapara quasi la meitat del pressupost sanitari
destinat a les conselleries, la qual cosa suposa una clara aposta
per la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Per molt que els sàpiga greu que els ho diguem, el govern es
va trobar una situació de quasi fallida del sistema sanitari
balear, amb un deute de més de 500 milions d’euros, i des del
primer dia s’ha governat amb molta austeritat, amb un control
exhaustiu de la despesa sanitària per assegurar la continuïtat del
sistema, i amb aquestes actuacions s’ha aconseguit assegurar les
nòmines del personal, les prestacions sanitàries i les prestacions
socials.

La Sra. Fina Santiago ha dit que aquesta PNL és de caràcter
preventiu. Tant de bo s’haguessin fet unes polítiques de despesa
adequades a la Conselleria de Salut també amb caràcter
preventiu, però consideram que no ha estat així. El control de la
despesa, l’austeritat i el compliment de la llei de contractació no
eren la norma habitual a la Conselleria de Salut del govern del
pacte, com ha deixat evident l’auditoria externa que s’ha donat
a conèixer aquests dies. Segons l’anàlisi dels auditors les
empreses públiques que van atorgar una major quantitat de
diners a través de contractacions de forma irregular, és a dir, que
no van complir els procediments establerts a la normativa l’any
2010, van ser les relacionades amb la sanitat a les Illes Balears,
com per exemple l’hospital de Manacor, per un total de més de
5 milions d’euros; l’hospital de Son Llàtzer, amb més de
4.400.000 euros; i l’hospital d’Inca, amb més d’1 milió d’euros.

Els directius de les fundacions dependents de la conselleria
que presidia el Sr. Vicenç Thomàs incomplien sistemàticament
la normativa vigent l’any 2010 sobre les retribucions. Si parlam
dels sous, el plans d’ajust i la rebaixa d’almanco un 5% dels
sous dels empleats públics només varen afectar els funcionaris,
mentre que els dels directius sofrien augments; i si parlam de
complements o sobresous, trobam a Son Llàtzer un alt càrrec
amb un sobresou de 3.418 euros, a la Fundació Mateu Orfila un
altre alt càrrec amb 4.896, o a la Fundació de GESMA un alt
càrrec que tenia un complement de productivitat de més de
12.000 euros. Crec que els ciutadans esperen explicacions.

Parlant de finançament, que el finançament correcte del
sistema sanitari no és un finançament correcte, els hem de dir
que varen tenir quatre anys per intentar millorar-lo, aquest
finançament, i tampoc no varen ser capaços de controlar ni la
despesa ni el dèficit, essent el triple, és a dir, triplicant el dèficit
que vostès varen trobar quan varen arribar. 

En el primer punt, passant ja dins el que és la iniciativa, en
el punt primer de la iniciativa hem de dir clarament, Sra.
Santiago, que el Govern no preveu ni està sobre la taula el
copagament sanitari. Tal i com ha dit la consellera en les seves
manifestacions, que creim que sí que ha quedat clar, i com a
presidenta va contestar la pregunta que li varen fer en el Ple del
Parlament el passat 22 de desembre. La cobertura de la sanitat
és tan universal que ara sofreix molts dels efectes de la crisi. 

És cert que en els moments actuals la crisi econòmica ha
obert un debat en els cercles econòmics i polítics sobre el
copagament sanitari. S’ha de dir que hi ha pocs països en els
quals sigui tan fàcil accedir a un sistema sanitari d’alta
tecnologia i tan especialitzat com el nostre. El 80% dels països
europeus tenen instaurat qualque tipus de copagament, ja sigui
d’atenció primària, atenció especialitzada, atenció hospitalària
o de productes farmacèutics. Els francesos començaren a pagar
per anar al metge l’any 2004 i avui en dia per acudir a una
consulta es cobra de mitjana uns 23 euros, encara que la
seguretat social retorna dos terços de l’import. I també a
Alemanya, per exemple, funciona la fórmula copagament com
a Grècia i com a altres països. El país que té el sistema més
semblant al nostre és Anglaterra.
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En definitiva, hi ha comunitats autònomes que analitzen i
que estudien si fer o no possible aquesta sistema de copagament
sanitari, hi ha colAlectius que ho proposen i altres que ho
descarten, i el Govern de les Illes Balears continua en la mateixa
línia. S’han analitzat, s’han valorat els arguments en contra
tenint en compte els comptes com han quedat, com els varen
deixar i sobretot el mateix amb el mateix criteri. No s’està a
favor d’aplicar el copagament sanitari. Nosaltres pensam que es
pot fer d’una altra manera, reduint l’administració, redistribuint
els recursos, aplicant criteris d’eficiència i d’eficàcia perquè, en
definitiva, l’objectiu és no traslladar aquesta pressió als usuaris
del sistema, els ciutadans. Per això, des de la conselleria es fa
feina per redistribuir i redimensionar aplicant aquests principis
i d’aquesta manera el Govern està convençut que no serà
necessari aplicar el copagament sanitari. 

Pel que fa a aquest punt en concret el Partit Popular votaria
en favor, el que sí és veritat que en aquest punt on posa
“copagament” afegiríem “sanitari”, perquè ja que parlam de
salut afegiríem “sanitari” només, si els pareix bé, però hi
votaríem a favor.

Quant al punt segon de la iniciativa estam d’acord, com no
hi podem estar d’acord?, perquè totes i cada una de les mesures
que proposen a la iniciativa estan previstes al Pla Ib-salut 2020,
presentat per la conselleria. Veim que se l’han llegit o que
almanco l’ha estudiat i que estam d’acord en aquests punts on
coincidim, que pràcticament són tots els que es proposen a la
iniciativa.

El projecte ib-salut 2020, que esperam que tengui el màxim
consens de tots els partits, i ja aprofitam aquí demanar-los el
màxim consens per a aquest pla, ve motivat per un context en
què la crisi econòmica mundial ha conduït a una reducció molt
significativa dels ingressos de les administracions públiques per
la qual cosa s’intensifica la necessitat de gestionar eficaçment
els recursos, amb la certesa i el convenciment que és
imprescindible treballar amb criteris d’eficiència i perquè feia
falta aplicar mesures de racionalitat en la despesa sanitària en el
Pla ib-salut 2020 es proposa la creació de la central de compres
i plataforma logística, el seu objectiu és millorar i garantir la
gestió integrada logística dels centres sanitaris cercant la
màxima agilitat i el nivell de subministrament adequat amb la
màxima eficiència en costs.

Seguint el Pla ib-salut 2020 els centres d’atenció primària
passaran a dependre directament de l’hospital d’àrea adequant-
se la cartera de serveis de cada un dels centres les necessitats de
l’entorn, dels professionals i dels ciutadans. D’igual manera es
millorarà la coordinació entre atenció primària i hospitalària. El
mateix Pla ib-salut 2020 contempla el foment de l’ús racional
dels serveis de salut, com els medicaments, assegurant en tot
moment els principis de seguretat, efectivitat i cost. Una altra de
les actuacions és la prescripció per principi actiu, és a dir, dels
genèrics, que també queda reflectida en la iniciativa proposada
en el dia d’avui.

La Conselleria de Salut, Família i Benestar no escatima
esforços perquè l’ajustament de la despesa, obligat per les
circumstàncies, no afecti el servei sanitari de la nostra
comunitat. Aquest govern té la convicció que és necessari que
imperi la racionalitat, la sensatesa i la lògica en la despesa
sanitària i els demanam per què no varen aplicar aquests

principis quan vostès governaven i que ara ens reclamen a
nosaltres, ben segur s’hauria rebaixat el deute que varen deixar
i, a més, els demanaríem que donin suport a la Conselleria de
Salut en l’aplicació de les mesures necessàries, sabedors com
vostès són, de l’estat dels comptes que varen deixar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Idò té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair als dos grups parlamentaris
el seu suport a les dues propostes que conté aquesta proposició
no de llei i contestar una sèrie de temes que han sortit.

Efectivament, el Sr. Vicenç Thomàs parlava de la
universalitat, i jo crec que amb la Llei de salut pública que va
entrar en vigor dia 1 de gener i que modifica l’anterior, encara
aprofundeix molt més en el tema de la universalitat perquè
aquests buits legals que feien que qualque ciutadà nacional
espanyol no tengués aquesta cobertura universal, ara queda
absolutament cobert i, per tant, s’aprofundeix en aquesta línia.

També estic d’acord que efectivament una de les línies per
poder mantenir aquests recursos sanitaris, no només en aquesta
comunitat autònoma sinó a la resta de comunitats autònomes, és
millorar el finançament de les comunitats autònomes, que a més
cada vegada tenen més competències en temes que afecten
directament els ciutadans. I una altra innecessària que s’ha
aturat i que s’haurà de replantejar, que de fet el Govern central
ja es replanteja, és el tema de noves recaptacions, nous imposts,
recerca de nous imposts, temes de patrimoni, lluitar contra el
frau fiscal, que es fonamental, i també dins tota la
racionalització del sistema públic, aquí se n’han comentat
algunes, però se’n podrien començar unes altres, com vostè ha
dit, com les campanyes d’hàbits saludables, que aquesta no està
recollida, però que és una mesura preventiva importantíssima.

Al Partit Popular també li agraïm ..., no és un problema
d’aquesta comunitat autònoma el dèficit. València, governada
pel Partit Popular durant moltes legislatures, té el mateix
problema, Sra. Portaveu, té el mateix problema, perquè tenim un
sistema administratiu que diu que les comunitats autònomes són
les que han de donar els serveis bàsics a la població, que són
sanitat, educació i serveis socials. En canvi tenim un
finançament d’aquestes comunitats autònomes que no supera el
50% de l’Estat. No sé què fa l’altre 50% en mans de l’Estat,
governin progressistes o governin conservadors, quan les
necessitats bàsiques i fonamentals les cobreixen les comunitats
autònomes. Per això, comunitats autònomes que també han estat
governades pel Partit Popular -València, Múrcia, comunitat
gallega- tenen aquests dèficits i té dèficits també en salut, en
serveis socials i en educació perquè si volem donar una màxima
qualitat o intentar donar una màxima qualitat necessàriament
ens hem d’endeutar.
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Estic convençuda i estic segura, perquè vaig ser al debat,
que es varen prendre moltes mesures durant l’any 2007 i l’any
2011 per rendibilitzar millor els recursos, i s’ha de continuar
aprofundint. Es varen fer, segurament no suficients, però s’ha de
continuar amb aquests sistemes. 

Nosaltres ja tenim una forma de copagament, les receptes és
una forma de copagament, no tenim la recepta gratuïta, pagam
un 40%, vull dir, altres a Europa hi ha altres sistemes, però
nosaltres també cofinançam a través dels productes
farmacèutics. 

Vull dir-li que jo, efectivament, he llegit amb molta cura
l’ib-salut 20, però no ho he copiat perquè aquesta proposta és
del 20 del 9, i el document de l’ib-Salut va ser del novembre,
perquè no s’han inventat res, no ha estat necessari nosaltres que
ho duguéssim a una empresa privada que ens fes el document,
bastava llegir la documentació tècnica que està a l’abast de
qualsevol ciutadà, veurà que l’entrada és de setembre i el
document de l’ib-salut és de novembre.

I, efectivament, un dels temes que nosaltres discutirem més
d’aquest document de l’ib-salut és el tema que vostè ha donat
com a una cosa important i que nosaltres pensam que l’únic que
crearà serà distorsió i elevar el nivell de tecnocràcia dins la
sanitat que serà una forma que la sanitat encara ens surti més
cara que és aquest sistema que vostès fan que l’atenció primària
depengui de l’atenció hospitalària i que té una resposta molt
important per part del sector sanitari, com s’ha vist darrerament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens podria llegir com ha quedat la proposició, què han
afegit?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, perquè se suposa que el copagament és sanitari, sí, sí,
sense cap problema, si, sí.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 3211/11.

Vots a favor? 

Per unanimitat. Molt bé, en conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 3211/11.

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