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(Inici de la comissió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap substitució.

Aquesta presidència proposa una alteració de l’ordre del dia,
d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del Reglament de la
cambra, com a conseqüència de l’escrit RGE núm. 3583/12,
signat per la coordinadora de la Ponència sobre impuls a
l’atenció de la salut mental a les Illes Balears, pel qual
s’informa que la ponència esmentada va prendre l’acord per
unanimitat que comparegui davant la Comissió de Salut el
coordinador autonòmic de Salut Mental de les Illes Balears, el
Sr. Joan Salvà Coll, per tal d’exposar el seu punt de vista de la
salut mental a les Illes Balears.

Puc entendre aprovada la petició per assentiment. Molt bé.

I. Compareixença RGE núm. 3101/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Consellera de
Salut. Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el
Reial Decret 16/2012.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 3101/12, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió de Salut, adscrit al
Grup Socialista, mitjançant el qual solAliciten la compareixença
de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal
d’informar sobre el Reial Decret 16/2012.

Assisteix a la comissió la consellera de Salut, Família i
Benestar Social, Sra. Carmen Castro i Gandasegui, que ve
acompanyada del Sr. Martí Sansaloni Oliver, vicepresident de
l’Àrea de Serveis Generals; del Sr. Federico Sbert Montaner,
vicepresident de l’Àrea Assistencial; de la Sra. Arantxa Mulet
Alonso, cap de Gabinet; i de la Sra. Clara Gómez García, cap de
Comunicació.

Molt bones tardes a tots.

Té la paraula la Sra. Carme Castro i Gandasegui per fer
l’exposició oral del tema objecte de la compareixença.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Compareixem avui davant aquesta
comissió per explicar el Reial Decret de mesures del Govern
d’Espanya.

El passat 18 d’abril, el Govern d’Espanya, presidit pel Sr.
Mariano Rajoy, va promoure un canvi per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut que seguirà sent
públic, gratuït i universal. En el darrer Consell Interterritorial de
Sanitat, presidit per la ministra Ana Mato, es van aprovar
mesures urgents per garantir la sostenibilitat, com deia, del
Sistema Nacional de Salut, això va quedar reflectit el passat dia
24 d’abril amb la publicació al Boletín Oficial del Estado del
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, aprovat prèviament pel
Consell de Ministres.

Amb aquesta nova orientació, per primera vegada i des que
es va fer patent la greu crisi econòmica, es va assegurar la
continuïtat i sostenibilitat del sistema sanitari, una continuïtat
que ha estat amenaçada, en el cas de la nostra comunitat
autònoma, per l’omissió d’actuacions i la consumació de
malbarataments que per part de l’anterior Govern del Sr.
Zapatero, així com per part del Govern autonòmic del Sr.
Antich. Assegurar als nostres ciutadans la viabilitat d’una
sanitat pública, a més d’assegurar la prestació d’uns serveis de
manera solidària són els objectius principals de les mesures
adoptades per l’Estat, un objectiu que coincideix plenament amb
el del nostre pla d’actuació inclòs en el Pla d’equilibri del
Govern del president Bauzá. De fet, els dos plans es conjuguen
i complementen per arribar a aquestes finalitats i objectius
comuns.

Aquest Reial Decret dóna passes que mai no s’havien donat
fins ara en aquests darrers anys, i agraeix l’oportunitat que em
dóna aquesta comissió per poder explicar aquest pla estatal, un
pla que comprèn tot un seguit de mesures; mesures que es
prenen perquè el sistema sanitari públic no pot per més temps
ignorar ni mantenir-se al marge d’una situació clarament
incompatible amb la seva imprescindible sostenibilitat.

El Govern d’Espanya ha posat en marxa una sèrie de
mecanismes extraordinaris per a la finançació del deute pendent
de les comunitats autònomes que, en el sector sanitari, segons
les estimacions, pot ascendir a 15.000 milions, amb data gener
del 2012, i que posava en perill, en molts casos en risc, el
subministrament de medicaments i d’altres productes.

Tots els països de la Unió Europea analitzen les mesures que
puguin optimitzar els seus models assistencials i farmacèutics,
en especial la despesa farmacèutica i la seva incidència dins la
despesa sanitària.

És necessari plantejar un conjunt de mesures que
contribueixin a guanyar en eficiència, generar estalvis i facilitar
el control de la despesa en un context d’austeritat, de
racionalització de la despesa i de modernització del sistema
sanitari públic. Les mesures que va aprovar el Consell de
Ministres són mesures basades fonamentalment en l’ordenació
i la priorització de les prestacions sanitàries i farmacèutiques
aplicant amb rigor criteris d’eficiència, eficàcia, efectivitat i
qualitat que la normativa estableix, sustentades en l’evidència
científica i avaluades sempre per la Xarxa d’Agències de
Tecnologia Sanitàries i Prestacions Farmacèutiques.

El pla de l’Estat espanyol que es va aprovar, s’estructura en
sis eixos diferenciats que inclouen mesures en els següents
àmbits:

Primer. Assegurament en el Sistema Nacional de Salut. Això
inclou el turisme sanitari, no s’havia fet la transposició de
l’article 7 de la Directiva 2004/38 del Parlament europeu i del
Consell, de 29 d’abril del 2004, que és relativa al dret dels
ciutadans de la Unió i dels membres de les seves famílies a
circular i residir lliurament en el territori dels estats membres.
L’informe del Tribunal de Comptes és molt clar en aquest
respecte, s’ha constatat que el Sistema Nacional de Salut
assumeix amb càrrec als seus pressuposts l’assistència sanitària
de persones estrangeres que la tenen ja coberta des del seu país
d’origen, arribant a l’extrem que aquests estrangers, quan se’n
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van al seu país, fan ús del sistema sanitari del seu país amb la
targeta sanitària espanyola. Aplicant aquesta transposició
Espanya podrà facturar de manera ràpida i directa en el país
d’origen, de la mateixa manera que succeeix amb els ciutadans
espanyols que viatgen a l’estranger.

La falta d’interès per part del govern anterior i l’absència de
polítiques de control ha permès que quasi 700.000 europeus que
estaven coberts sanitàriament ho hagin estat a Espanya i han
accedit, sense dret, a la targeta sanitària espanyola. Això hagués
pogut evitar malbaratar més de 917 milions d’euros, els quals
s’haguessin pogut reinvertir en el nostre sistema sanitari.

El segon àmbit d’actuació és l’ordenació de la cartera
comuna bàsica d’assistència sanitària. La cartera comuna de
serveis proposa la seva articulació en dues categories: cartera
comuna bàsica de serveis assistencials, que inclou aquells
serveis de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació que
es dispensen en els centres sanitaris o sociosanitaris, així com
el transport sanitari urgent i que estan coberts de forma
completa per la finançació pública. La cartera comuna
suplementària inclouria totes aquelles prestacions la provisió de
les quals es fa mitjançant dispensació ambulatòria i subjectes a
aportació de l’usuari.

La cartera comuna suplementària inclou les prestacions
farmacèutiques, en aquest àmbit el pla contempla l’elaboració
d’un nou sistema d’actualització del nomenclàtor de
medicaments que permetrà fixar les dades tècniques i
econòmiques necessàries per a la prescripció i interoperativitat
dels models de recepta electrònica. Continuar amb les mesures
d’impuls d’utilització de genèrics i de medicaments de menor
preu que ens permetrà un estalvi addicional de 350 milions
d’euros a tot l’Estat, per l’aplicació, a partir de l’1 d’abril, des
de l’1 d’abril, d’aquesta última revisió de preus de referència.
La modificació en els trams d’aportació dels ciutadans en la
prestació farmacèutica ambulatòria, de manera que, segons el
nivell de renda i unificant el criteri de participació dels usuaris
en productes farmacèutics, ortopròtesis, dietoteràpics i transport
sanitari no urgent.

S’ha de tenir en compte que a Espanya es destrueixen cada
any 3.700 tones de medicaments que ja estan pagats i que són
els que es duen als centres de reciclatge, aquests són els que es
controlen i els que es coneix; es duen allà perquè han caducat o
perquè no s’han utilitzat després de recollir-los de la farmàcia.
Això, aquesta mesura, més que recaptadora, és per evitar
precisament aquest malbaratament i és una mesura dissuasiva.
Hem de tenir en compte també que l’aportació actual a Espanya
a la despesa farmacèutica és un 5%, molt inferior a la de la resta
de la Unió Europea, que és d’un 15%.

També amb aquesta mesura, per primera vegada, el Govern
exclourà de pagar els aturats que no tenen cap prestació, que
actualment pagaven un 40% de les medicacions. I un altre
extrem d’aquesta mesura és que pagaran més els que tenen
rendes més superiors. Els graus d’aportació s’establiran en
funció de tres criteris: renda, edat i grau de malaltia. Es manté
la diferència entre actius i pensionistes i hi ha uns nous trams de
pagament en funció de la renda.

També, dins de les mesures de farmàcia, en un termini de sis
mesos es procedirà a regular l’adequació del envasos a les
pautes i temps de tractament habituals, d’acord amb els criteris
de bones pràctiques mèdiques. I els medicaments per a malalties
greus o tractaments crònics tindran una aportació reduïda també
del 10%, amb un límit màxim d’aportació actualitzat a l’IPC i
que es revisarà anualment.

L’àmbit d’actuació d’aquest Reial Decret és l’ordenació dels
recursos humans del Sistema Nacional de Salut. El que es farà
és un catàleg homogeni de categories professionals on
s’establiran les equivalències entre les categories en els distints
serveis de salut. Entre d’altres mesures, la Comissió de
Recursos Humans del ministeri continua treballant en
l’ordenació de recursos humans.

Un altre àmbit són mesures d’eficiència de TIC, plataforma
de compres centralitzada i pla d’eficiència energètica. Cada
comunitat autònoma aplicarà els seus plans d’eficiència. Així
mateix, la plataforma centralitzada de compres permetrà un
estalvi d’entre un 15 i un 50%, a diferència del sistema de
compres individualitzat que s’utilitza actualment, això suposarà
un estalvi de més de 1.000 milions d’euros a tot l’Estat. Vull
recordar que ja s’ha aplicat, ja es va aprovar a un anterior
Consell Interterritorial fer la compra centralitzada de les
vacunes del calendari, i això suposarà un estalvi de 6 milions
d’euros.

Quant a les tecnologies de la informació, la nostra comunitat
autònoma és capdavantera quant a recepta electrònica, història
electrònica, no així altres comunitats les quals hauran d’adaptar-
se i unificar, com deixa, tot el sistema de la informació que hi
ha a les històries i a les targetes sanitàries.

El sisè àmbit d’actuació són instruments financers per a la
sostenibilitat. En aquest punt el que es vol és compensar les
comunitats autònomes i les ciutats autònomes per les actuacions
que els seus serveis de salut han de fer en el marc de l’aplicació
de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials a les
persones assegurades en el Sistema Nacional de Salut en els
seus desplaçaments temporals, i per això s’augmenta el Fons de
Garantia Assistencial.

Altres mesures d’estalvi van emmarcades dins de l’aplicació
d’un pacte sociosanitari, una línia que contribuirà sens dubte a
uns estalvis majors dels que s’espera obtenir amb l’aplicació
d’aquesta Reial Decret i bé, aquí és l’exemple de la diferència
de cost del llit sociosanitari en relació amb el d’hospital;
s’espera un estalvi que potser fins a un 10% de pernoctacions
que s’estalviarien, resultant uns 540 milions d’euros.
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En general, l’impacte estimat d’estalvi generat per aquestes
mesures que inclou el pla és de 7.300 milions d’euros, la qual
cosa suposa un 10% de la despesa sanitària. Amb aquest pla de
l’Estat espanyol s’introdueixen elements que milloren el sistema
sanitari espanyol fent un model més solidari, en el qual tots
colAlaborem i sobretot blinda i assegura un sistema sanitari
gratuït, universal i solidari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen la suspensió.

Supòs que no, molt bé.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La
consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sra.
Consellera. La nostra opinió és que de la manera que ha
gestionat el Govern aquestes reformes a la salut pública, amb
mesures de retall pressupostari i de prestacions, així com els
missatges que el Sistema Nacional de Salut no és sostenible, el
que sí han aconseguit és alarmar la població i crear una gran
preocupació, han generat preocupació i han generat inseguretat
dels espanyols en relació amb la sanitat pública.

I han aprofitat aquest retall pressupostari per fer un canvi de
model sanitari que venia plasmat per la Llei general de sanitat,
per la Llei de cohesió i per la Llei general de salut pública.
Entre altres coses, per primera vegada el Partit Popular instaura
copagament de medicaments en prestació ortoprotèsica, en
tractament dietoteràpics o en transport sanitari no urgent als
pensionistes i ha començat un camí de nous copagaments.
També hi ha mesures que afectaran directament persones amb
malalties importants que en aquests moments rebien el
tractament a través del servei de farmàcia hospitalària. Són
mesures que afecten el conjunt dels ciutadans, però de manera
molt especial els malalts.

Queda clar que l’objectiu dels seus retalls no és fer
sostenible el sistema sanitari, el seu objectiu és canviar de
model; crear camins per a l’entrada de la sanitat privada i crear
refugis de sectors de població amb recursos. Prova d’això és que
el Govern del Partit Popular ni ha mantengut ni ha dialogat amb
el principal partit de l’oposició per veure si tenia mesures per
fer més sostenible aquest sistema i prova d’això és que aquest
canvi de model, aquest decret, aquests retalls no surten del
Ministeri de Sanitat sinó que surten del Ministeri d’Economia
i del Ministeri d’Hisenda, amb un objectiu: retallar pressupost

per aconseguir un objectiu de dèficit públic i al mateix temps
debilitar el Sistema Nacional de Salut.

És un decret que afecta, efectivament, tots els ciutadans, ja
ho hem dit, especialment els malalts, però també els malalts que
tenen malalties cròniques.

Ja ho he dit, el Sistema Nacional de Salut fins ara estava
sustentat amb la Llei general de sanitat, la Llei general de salut
pública i la Llei de cohesió del Sistema Nacional de Salut, que
va fer l’anterior ministra de Sanitat del Partit Popular, la Sra.
Pastor. I és important dir això perquè la Llei de cohesió en el
seu article 3 fixa qui té dret a l’assistència sanitària i ara veim
com el mateix Partit Popular ho ha modificat. Parlam d’un reial
decret llei que suposa un retall de 7.000 euros a la sanitat
espanyola i és un canvi de model perquè romp les garanties
d’universalitat, d’equitat i de qualitat. És una norma que aprofita
per reestructurar cartera de serveis, per crear carteres
complementàries o suplementàries on s’introdueix un
copagament; on es donen passes per a un objectiu de privatitzar
la gestió dels serveis públics i és, com torn a dir, una mesura
que clarament surt amb un objectiu econòmic de control del
dèficit públic. I a més a més, no hi ha cap garantia que els
recursos que es puguin generar per altres vies vagin directament
a sanitat.

Nosaltres volem dir que, efectivament, aquesta decisió del
Partit Popular acaba amb la universalització, perquè allò que
teníem fins fa pocs dies, que la sanitat era un dret dels ciutadans
per la condició de ciutadans, s’ha canviat per un model
d’assegurament lligat a la Seguretat Social: si no estàs assegurat
o no ets un beneficiari d’un assegurat no tens dret a rebre
atenció sociosanitari. I això és una passa enrera molt important,
anys seixanta i setanta, que s’havia romput amb la Llei general
de sanitat i que ara el Partit Popular aprofita per donar passes
enrera.

Ja no parlarem, que també, dels immigrants sense recursos
o dels immigrants que fins ara, per la Llei d’estrangeria, també
feta l’any 2000, que marcava que els immigrants tenien dret a
targeta sanitària si estaven empadronats a un municipi espanyol,
ara ja no serà suficient sinó que hauran d’estar donats d’alta
fiscalment.

I vostès també, com un dels trets principals, rompen la
cartera de prestacions obrint el copagament a moltes
prestacions. Els pensionistes, per exemple, hauran de pagar un
10% dels medicaments que els receptin i, per exemple, les
persones actives pagaran un 25% més del que pagaven fins ara,
per no parlar del transport sanitari urgent o d’altres mesures.

I és que el Partit Popular ens diu, insistentment, que el
sistema només és sostenibles si s’incorpora el copagament, si
s’introdueixen elements de privatització o si es disminueix la
cartera de serveis. I nosaltres no compartim aquests criteris. Jo
ja li he dit que per a nosaltres el sistema deixa de ser universal
perquè ja no és un dret de la ciutadania, només d’assegurats i de
beneficiaris; ja no és gratuït perquè afecta aquest copagament de
manera molt significativa els més febles, vulnerables i
especialment els malalts i pensionistes, i ja no és de qualitat
perquè, entre d’altres coses, fruit d’això, i a la nostra comunitat
autònoma ja és molt clar, es pateix a nivells de llista d’espera i
de prestacions de serveis.
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Per tant, tenim tres elements clars, és un canvi de model de
sanitat, passam d’un sistema de drets a un sistema
d’assegurament i de beneficència; passam tot un camí que
tendrà un llarg recorregut de copagaments sanitaris, ara es
comença amb uns, però continuarà; es modifica la cartera de
serveis, hi haurà coses que ja no entraran en el finançament
públic sencer, i s’introdueixen elements en la gestió dels
medicaments, des d’exclusió de medicaments, fins que els
malalts crònics seran especialment fiscalitzats o l’element que
jo deia de les farmàcies d’hospitals.

Són elements que per a nosaltres són molt negatius i que, per
tant, nosaltres els miram amb molta preocupació i si això ho
traslladam aquí, a la nostra comunitat autònoma, ja hem tengut
l’oportunitat de veure com avui, aquests dies, hi ha un esclat, un
clam de tot el sector sanitari on manifesta que desgraciadament
la rebaixa de la qualitat assistencial és un fet; es prenen
decisions que rompen la sensibilitat del conjunt dels ciutadans
en el sistema sanitari; es disminueix, es modifica la cartera de
serveis a la baixa, entre d’altres coses vostès han decidit
unilateralment, improvisadament i sobtadament tancar dos
hospitals públics, o decideixen, a pesar de com està tot, reduir
l’activitat quirúrgica de l’hospital de referència al 40%.

Les denúncies de multitud, de milers i milers de ciutadans
en llistes d’esperes quirúrgiques, de proves complementàries i
de consultes externes sembla que tot es justifica per un motiu
econòmic. Jo li ho torn a dir, el missatge que això no és
sostenible, que això només s’arregla amb copagaments i
disminució de carteres de serveis i amb rebaixes de qualitat
nosaltres no el compartim. I esperam, i jo li deman, vostè ha
propugnat, ha demanat o ha postulat que aquest reial decret llei,
que ahir va ser modificat en cinc planes senceres en el Boletín
Oficial del Estado i que demà ha de ser validat en el Congrés de
Diputats, vostè ha demanat que aquest reial decret llei es pugui
tramitar com un projecte de llei?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom. Gràcies, Sra.
Consellera, per la seva compareixença i al seu equip. Sra.
Consellera, nosaltres no compartim amb vostè que aquest decret
o aquest decret llei garanteixi la universalitat. Precisament
nosaltres pensam que el més greu d’aquest decret és que fa una
passa enrera, vull dir, el que era universal, el que era una sanitat
pública universal ara s’ha converteix en una sanitat
d’assegurats, no és una sanitat universal, és una sanitat
d’assegurats. Per a nosaltres això és el més greu d’aquest decret,
com ara intentaré explicar.

Després, vostè diu que és gratuït, és gratuït perquè pagam
imposts, a través dels impostos que pagam tots la sanitat, fins
ara, de moment, podem dir que és gratuïta. Aportam segons el
que tenim i rebem el mateix tots, independentment del que
aportem. Vostès aquest model, que era un model solidari, el
trenquen, el trenquen perquè introdueixen copagament, encara
que a vostè no li agradi, introdueixen el copagament dels
serveis, i introduir copagament de serveis en salut és castigar al
més malalt, el que necessita més medicació perquè està més
malalt, perquè està més malalt que un que no està malalt, el
castiguen vostès amb copagament. Hi haurà pensionistes que
hauran de pagar vuit euros i altres que no hauran de pagar vuit
euros amb relació a la seva malaltia. Vostès amb aquest decret
castiguen els que estan malalts.

Miri, el més important per a nosaltres són aquests dos eixos,
vostès canvien de model, deixa de ser universals i passen a -i ho
diuen les pròpies paraules del decret- garantir aquelles persones
que ostentin la condició d’assegurat, això ho posa el decret, les
persones que ostentin la condició d’assegurat. Tal i com
estàvem els anys cinquanta. Recordi, els anys cinquanta hi havia
els que estàvem assegurats, els beneficiaris i els titulars de la
seguretat social, i després hi havia la beneficència, aquest
Hospital General que vostès volen tancar era l’hospital de
beneficència i teníem aquí la Casa del Socors per a qui no
estava assegurat, idò vostès tornen a aquest model.

De fet, el reial decret diu que modifica la Llei, de 4
d’octubre, sobre la salut pública, que deia que s’estén el dret a
l’accés de l’assistència sanitària pública a tots els espanyols
residents en territori nacional. Per tant, vostès canvien aquest
“tots els espanyols residents en territori nacional” per aquest
concepte de “qui ostenti la condició d’assegurat”. Això és que
la sanitat deixa de ser universal, passa a ser per als assegurats de
la seguretat social.

I precisament aquesta modificació de la Llei de 4 d’octubre
de 2011 es va fer perquè el nostre sistema sanitari, el nostre
sistema de cobertura sanitària tenia buits legals i recordin-se
que, per exemple, les persones que tenien atur i deixaven de
tenir atur tenien problemes per obtenir la targeta sanitària i es va
fer precisament per això. Vostès, en lloc de mantenir aquesta
amplitud que és “tot espanyol resident” ho canvien pel concepte
d’assegurat i així tenim buits legals, que ja s’han assenyalat,
com per exemple totes aquelles persones de 26 anys que no
estiguin d’alta a la seguretat social i que no poden ser
beneficiàries a la cartilla dels seus pares perquè el decret llei diu
que només podran ser beneficiaris aquells menors de 26 anys i
si un de 26 anys no té feina, no està donat d’alta a la seguretat
social, no és assegurat, aquesta persona té un buit legal que
hauran de rectificar si volen que sigui universal. Però amb
aquest decret llei que vostè defensa aquí no estam davant
aquesta situació. També diu, discapacitats majors o iguals al 65
%. Tampoc, si no estan donats d’alta a la seguretat social una
discapacitat inferior al 65% no estarà assegurat si no té feina
perquè no pot ser beneficiari de son pare. Vull dir, un
discapacitat en un 60% sense feina no podrà ser assegurat, a no
ser, segons el decret llei, que demostri que és pobre. I veurem
si vostès demostren que és pobre perquè si comptabilitzen, tal
vegada, els ingressos familiars no serà pobre, però no tendrà
seguretat social, no tendrà accés a la sanitat. Per tant, no és
universal, ho ha deixat de ser amb aquest decret llei. 



234 SALUT / Núm. 20 / 16 de maig del 2012 

 

Una altra cosa que també ens pareix molt greu és que
exclouen els immigrants de l’assistència primària. Via urgència
en donen, les dones embarassades de qualsevol tipus també,
menors d’edat de qualsevol tipus també, però els immigrants no
tenen accés, els immigrants irregulars, immigrants que no tenen
papers, no tenen accés a l’assistència primària. Això també ho
posa el decret i això vulnera i de fet necessiten canviar la Llei
d’estrangeria perquè el decret ho posa. A través d’aquest decret
es modifica la Llei d’estrangeria de 2010 que donava accés a
tots els immigrants, independentment de la seva situació
administrativa, a tenir accés a la seguretat social. I vostès, fa
pocs mesos, varen haver de canviar una ordre de l’ib-salut que
deia que tots els immigrants irregulars havien de tenir un
certificat del seu país d’origen, un certificat de pobresa, i ho
varen canviar per un informe social emès per la comunitat
autònoma perquè poguessin tenir targeta sanitària. Doncs,
aquesta resolució que vostè va firmar, o el seu director de l’ib-
salut, ara no té valor amb aquest decret perquè els immigrants
no tenen atenció primària, i això és un problema, senyora, és un
problema de sanitat pública perquè una persona que tengui un
problema d’infecció si no està atesa genera un focus d’infecció,
i vostès és metgessa i ho sap molt més que no jo.

Després parla aquest decret llei, que també ens pareix greu,
d’una cartera comuna, d’una cartera comuna suplementària i
una cartera comuna de serveis accessoris. No estam d’acord
amb vostè tampoc que això és fruit de la crisi econòmica, i li
diré per què, un document del Partit Popular de desembre de
2010 -desembre de 2010-, ja ens deia quins productes havien de
ser copagament, i deia, el desembre de 2010, per exemple tot el
tema de pròtesis, excluir del catálogo de material ortoprotésico
financiable o copago, i explicava per què, porque el impacto
económico sobre las personas o familias que lo precisen es
mínimo, incluso en los casos de niveles socioeconómicos bajos.
Això el desembre de 2010.

Un altre exemple que no és fruit de la crisi sinó que és fruit
del pensament del Partit Popular, el transporte sanitario,
establecer criterios y procedimientos claros al respecto con
copago y esto puede favorecer porque los médicos reciben
presión de los pacientes. I com que això es podia fer, el
document del Partit Popular defensa que el transporte sanitario
no urgente pot ser copagament. Això és un document, Sra.
Consellera, Sra. Castro, que és el Partit Popular que vol aquest
model sanitari, no és fruit de la crisi econòmica. Almanco
venguin aquí i defensin per què volen aquest model econòmic.
Hi ha persones en el seu partit que defensen aquest model
econòmic, defensin-lo, però no diguin que és fruit de la crisi
econòmica.

En aquest sentit com aquest decret llei diu que serà a través
de les reunions interterritorials de totes les comunitats
autònomes que s’aprovaran aquestes carteres ens agradaria
saber quines propostes durà per cada cartera. Avui digui’ns
quines propostes durà vostè per cada cartera o que durà el
Govern de les Illes Balears per cada cartera, la cartera comú, la
suplementària i la de serveis accessoris, quines han pensat
vostès que són imprescindibles.

En el tema de productes farmacèutics, per no estendre’m
perquè el temps a vegades és insuficient, nosaltres no podem
estar d’acord perquè, primer, vostè diu que és progressiu, i no
és progressiu. Si vostès fan del 40 al 50% a tots els que cobren
entre 18.000 i 100.000 euros pràcticament és tota la població,
pràcticament és tota la població. Ja em dirà quants cobren més
de 100.000 euros, aquí ha pujat un 10% a tota la població. O és
el mateix un que cobra 18.000 euros a l’any a un que cobra
100.000? Aquí no hi ha progressió, aquí hi ha facilitat. 

Vostès han anat a la cosa fàcil, el Govern del PP ha anat a la
cosa fàcil en temes farmacèutics. Hi ha un model farmacèutic,
miri, jo li he duit perquè el coneixem, que és aquest, vostè vol
estalviar?, volen estalviar en productes farmacèutics?, doncs
facin aquest model. No, no, no, vostès no, vostès continuaran
donant la capsa de 40 pastilles encara que se’n necessitin 20 i
pagarà i les cases farmacèutiques que són molt potents i molt
influents continuaran cobrant, sigui de l’usuari o sigui de
l’Estat. Però aquest model que si el pacient necessita 10
pastilles se li donen 10 pastilles vostès no el volen posar. No, no
ho volen posar, escolti, fan reials decrets per menys, posin-ho.
Això seria un canvi estructural, equitatiu, valent i d’estalvi. Però
vostès van a la cosa fàcil. L’Estat ha de pagar menys, per tant,
que paguin els ciutadans. I és igual si un és crònic o té una
malaltia puntual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Per tant, vostès van a canvis realment molt fàcils i que no
generen canvis estructurals importants, que seria realment
important, perquè aquest canvi que nosaltres li proposam és un
canvi que també fa canvis de mentalitat de les persones i la gent
no va a demanar productes farmacèutics per demanar. Estam
d’acord i ens pareix molt raonable i saludable que les persones,
no només els aturats que han perdut el subsidi, sinó també les no
contributives i les persones que cobren RMI no paguin els
productes farmacèutics.

Amb el tema de turisme sanitari també estam d’acord i ens
agradaria, de la mateixa manera que han estat tan diligents amb
aquest turisme sanitari a través d’un decret llei, ho fossin amb
el frau fiscal. I quan anuncien una amnistia fiscal de 2.500
milions també estaria bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ja es passa del temps.



SALUT / Núm. 20 / 16 de maig del 2012 235

 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... que no facin per llei o facin per decret com han fet ara.

I després per acabar, i en tot cas tendrem més ocasions, li
vull dir que aquestes crítiques, la més important jo crec, i no li
dic amb les nostres paraules perquè no digui que som uns
agitadors, que és del que ens caracteritza sempre que no estam
d’acord amb vostè, que són molts els consells generals
d’Advocacia diu que aquest reial decret és anticonstitucional. És
anticonstitucional perquè vulnera el títol 1 de la Constitució i
vulnera el dret a la salut i, per tant, en aquest sentit nosaltres no
podem estar d’acord amb aquest decret.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Catalina Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes. Bones tardes,
Sra. Consellera, li agraïm que vengui un dia més al Parlament,
vostè i el seu equip, a explicar les mesures que es prenen. Jo
crec que a ningú mínimament informat no se li escapa la
gravetat de la situació que té ara mateix Espanya i que té Europa
a dia d’avui i quan sentim parlar de Grècia, de la prima de risc,
de la borsa, doncs, per poc que entenguem d’economia jo crec
que a tots se’ns ompl el cor de preocupació i d’incertesa. 

Són cada dia més evidents els símptomes que la situació és
molt preocupant a tots els nivells i per això el Partit Popular des
que ha arribat al Govern, tant al Govern de l’Estat com a les
comunitats autònomes, no ha aturat de prendre mesures
d’austeritat i mesures per reduir el dèficit públic que s’ha trobat.
Un dels objectius de la política que apliquen els governs del
Partit Popular és garantir el funcionament dels serveis públics
més bàsics i més necessaris, com són la sanitat, l’educació i els
serveis socials. 

Pel que fa al Sistema Nacional de Salut ja sabem que té una
gran feblesa, una feblesa que són més de 15.000 milions de
dèficit. Aquesta quantitat ve del deute acumulat, també de la
caiguda dels ingressos fiscals que el sostenien i que van lligats
a la quantitat de població ocupada que, per desgràcia, cada dia
és inferior, i també pel volum dels interessos que paga Espanya
pel deute total acumulat i que durant enguany, durant el 2012,
és de 29.000 milions d’euros que hauran de pagar d’interessos
del que devem. 

Tot això comporta una situació vertaderament dramàtica. És
inconcebible que l’esquerra d’aquesta comunitat no ho entengui,
no ho ha entès quan han governat, tampoc no ho entenen ara a
l’oposició. Sí que veim que, per exemple, hi ha altres
comunitats autònomes que encara són d’esquerres, com és el cas
d’Andalusia, que tenen novament responsabilitats de Govern i
que ho han començat a entendre perquè en els primers dies de
govern d’aquesta legislatura que enceten són moltes les mesures
i les retallades que ja han anunciat. Per tant, es veu que quan són
al govern alguns sí que tenen una mica de seny, per desgràcia
alguns altres no. 

Totes les comunitats autònomes tenen problemes greus en
el seus sistemes sanitaris autonòmics, Balears també. Des de
2003 que tenim les competències arrossegam ja uns 280 milions
de dèficit i quasi 500.000 euros diaris de dèficit a l’ib-salut, 58
milions cada mes en nòmines, gairebé 18 milions mensuals de
despesa farmacèutica. Tot això és una bogeria i quan no tens
recursos per poder-ho pagar, per poder-ho assumir, certament
no es pot mantenir perquè és totalment inviable.

Per tant, l’únic que ha fet el Govern central és actuar amb
responsabilitat i valentia, per això la ministra Ana Mato reuní fa
més o menys un mes a totes les comunitats autònomes en el
Consell Interterritorial de Salut i amb les xifres damunt la taula
es van proposar solucions i es van proposar actuacions per
permetre sortir d’aquesta situació tan crítica i abocada,
inevitablement, a la fallida.

En conseqüència, s’han hagut d’abordar problemes
estructurals endèmics que durant dècades no s’havien volgut
afrontar. Per tant, tenim una necessitat de fer-ho, però també
tenim una oportunitat de fer polítiques innovadores de gestió,
que eliminin despeses supèrflues i acabin amb inèrcies que han
encarit innecessàriament el servei públic sanitari i els serveis
socials, fins a nivells que el nostre país -ho veim- no es pot
permetre.

Per això les decisions polítiques han de buscar l’interès
comú i mirar al futur i, encara que a curt termini no s’entenguin
i que s’hagin d’afrontar a tot tipus de pressions, veim com tots
els colAlectius volen defensar els seus interessos i els seus
privilegis, això és normal, és comprensible, però els que estan
governant han de pensar en els ciutadans, han de pensar en el
futur i han de ser valents. No ens podem permetre retardar
decisions per por a quedar malament o per voler acontentar a
tothom. El Partit Popular està duent a terme un projecte
reformista necessari, prudent i responsable, amb l’objectiu únic
de garantir la sostenibilitat present i futura del nostre sistema
nacional de salut.

Sra. Conseller, vostè compta, ja ho sap, amb el suport
d’aquest Grup Parlamentari Popular, nosaltres estam agraïts per
la seva feina. Estam segurs que amb la responsabilitat que
vostès actuen, les coses milloraran i el sistema quedarà garantit.
I malgrat ara sigui una situació de present difícil, estam fent allò
que s’ha de fer, perquè és molt evident que si un sistema no es
pot pagar, no es pot garantir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contestar les intervencions que l’han
precedit, té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sr. Thomàs, la inseguretat la
va crear el president Zapatero i la preocupació als ciutadans
també, perquè no va voler reconèixer la situació de crisi que
vivia el país, no va actuar en conseqüència i la conseqüència
que vam tenir són els 5 milions d’aturats i els 16.000 milions de
dèficit en el sistema sanitari, això per començar.

Vostè diu que amb això s’acaba la cohesió i l’equitat. És tot
el contrari, aquest pla i aquest reial decret el que fan és
augmentar la cohesió i l’equitat entre tots els espanyols, perquè
unifica molts criteris que a les diferents comunitats autònomes
s’apliquen de diferent manera, com el tema del transport sanitari
no urgent. Hi ha comunitat on es paga, hi ha comunitats on no
es paga, a altres s’avança, a altres no. El mateix que farà la
cartera comuna bàsica d’assistència sanitària, augmentar la
cohesió i l’equitat, disminuir les diferències entre comunitats
autònomes.

I el copagament, jo comprenc que a vostès els encanti parlar
que el Partit Popular posa el copagament. Però no menteixin,
copagament ja n’hi havia, i el copagament del qual vostès parlen
és allò que hi havia, encara que a vostès no els agradi,
copagament farmacèutic, que sempre ha existit, un 40% per als
ciutadans actius, no és veritat? No?, idò escolti, deu ser que a
vostè no li cobren quan va a la farmàcia, vostè sabrà! El que és
clar és que la prestació de serveis mèdics és gratuïta, era gratuïta
i mitjançant aquest reial decret seguirà sent gratuïta, no hi ha
copagament en la prestació de serveis mèdics, el que es fa és
retocar els trams i l’aportació del copagament ja existent en el
servei farmacèutic.

A mi m’agradaria que vostès em diguessin si estan d’acord
que aquí vengui un ciutadà europeu, pel simple fet
d’empadronar-se aquí, tengui o no tengui recursos, se li doni
una targeta sanitària amb la qual es pot sotmetre a qualsevol
tipus de tractament en els nostres hospitals, pot tornar al seu
país d’origen i fer servir els seus serveis sanitaris del seu país
d’origen, a càrrec al nostre sistema sanitari, ... A mi m’agradaria
que vostès em diguessin si estan d’acord en això? O si estan
d’acord que una persona que ve aquí i té targeta sanitària pugui
dur tota la seva família a fer-se una operació i que després
aquests familiars tornin al seu país d’origen, perquè ni tan sols
resideixen aquí. A mi m’agradaria que em diguessin si estan
d’acord en això, perquè el que es fa amb aquest decret és
precisament evitar tots aquests fraus.

I el que vostès diuen que quedaran persones sense
assistència, .. Miri, cap ciutadà no quedarà sense l’assistència
sanitària. Vostè parla, Sra. Santiago, de l’assistència sanitària...,
parla d’atenció primària. Qualsevol ciutadà immigrant, que no
tengui targeta sanitària, que no treballi o que sigui ilAlegal, té
dret a l’assistència sanitària urgent per a qualsevol procés fins
que tengui l’alta -deixi’m acabar i potser si m’escolta no dirà
coses com ha dit que jo he dit a la meva intervenció, que llavors
li explicaré, i vostè ni tan sols no m’ha escoltat-; té dret a
l’assistència sanitària urgent fins que tengui l’alta. Si és menor
de 18 anys o és una dona embarassada, té dret a assistència
sanitària en tot moment. I si és una persona que té una malaltia
greu, com ara tuberculosi, VIH, supòs que es referia a algun
tipus d’infecció greu com aquestes, tindrà igualment dret a

l’assistència sanitària, el que no tindrà és una targeta sanitària
pel fet de tenir una d’aquestes malalties. Tindrà dret a
l’assistència sanitària, igual que fins ara, a través dels programes
poblacionals de salut pública. I tindrà dret a l’assistència
sanitària qualsevol persona amb aquests tipus de malalties.

Quan parlen vostès que es torna als anys cinquanta, ... Mirin,
el que s’ha fet, que també els ho he explicat, és aplicar l’article
7 a la transposició europea, un article que m’agradaria saber si
vostè, Sr. Thomàs, sap, ja que és del mateix partit polític, per
què el Sr. Zapatero no va voler aplicar aquest article 7?, per què
no ho va fer? És l’únic país que no ho ha fet, l’únic país
europeu. És l’article que defineix els requisits per ser atesos en
un sistema sanitari d’un altre país de la Comunitat Europea. I
per què el nostre país és l’únic que no aplica aquest article a la
transposició europea que es va aprovar? Seria bo saber-ho,
perquè això és el que ens ha suposat, com he dit, una despesa
molt important en ciutadans que estaven assegurats al seu país,
que tenien una assegurança privada i que, així i tot, gràcies que
el Sr. Zapatero no va voler aplicar aquest article, han vingut al
nostre país i han tengut assistència sanitària.

Quant als majors de 26 anys, quant a les persones
divorciades que no depenen ja del seu excònjuge, persones que
no treballen, aturats, totes aquestes persones, amb aquest reial
decret ..., per exemple, les persones que perden la condició
d’aturats tindran dret a prestació sempre que estiguin a la llista
de demandants de feina. Les persones majors de 26 anys, com
li deia, i les persones que ja no depenen de l’excònjuge, també
hi tindran dret mitjançant el desenvolupament reglamentari que
estableix l’article 1.1 d’aquest reial decret. Aquest contempla
diversos mecanismes que permetran solucionar situacions
concretes que potser no estan resoltes a la normativa. Es
determinarà el límit d’ingressos reglamentàriament i es
contemplaran totes les situacions concretes. Aquesta norma el
que contempla són totes les possibilitats, totes les situacions per
garantir que tots els espanyols i tots els estrangers amb
residència legal a Espanya, tindran garantida l’assistència
sanitària. Cap ciutadà espanyol o estranger amb residència legal
no quedarà descobert.

I li deia que vostè no m’escolta, perquè jo no li he dit
“agitadora”, jo ara li dic sorda, sí, perquè jo li he dit textualment
que en el termini de sis mesos es procedirà a regular l’adequació
dels envasos a les pautes i temps de tractament habituals,
d’acord amb els criteris de bones pràctiques mèdiques. Allò que
vostè m’ha mostrat és una unidosi i vostè comprendrà que això
no es pot fer extensiu a tota la població. Una farmàcia no té
capacitat per fer el cent per cent ...

(Remor de veus)

Jo estic molt contenta que vostès sàpiguen fer de tot i que
vostès siguin tan savis, però jo li puc dir que una farmàcia no
pot donar el cent per cent de la medicació en unidosis i que el
que es demanarà i el que per llei es fa és que els laboratoris
facin envasos en pautes i temps de tractament habituals. Quin
problema hi ha? Si un tractament dura 10 dies, que l’envàs que
sigui per a 10 dies, no com ara, que és per a 7 o 14. Això és el
que es farà. Si ja ni això els sembla bé, jo no sé quin sentit té ni
tan sols explicar les coses, perquè quan un té una idea
preconcebuda, és molt difícil que vulgui escoltar i, sobretot, que
pugui entendre el que se li intenta explicar.
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Quant a les propostes que farem per a la cartera de serveis,
hi ha una comissió que està treballant, on nosaltres estam
representats, estam definint la cartera comuna bàsica. Nosaltres
volem veure com queda aquesta cartera bàsica i també el que
volem és incloure prestacions dins el transport sanitari
programat i que siguin finançades amb fons públics. En principi,
tot això s’ha de definir amb totes les comunitats autònomes i el
que volem és que pràcticament sigui..., bé, encara és prest per
dir-ho, però que realment malalties greus, malalties que precisen
d’un transport habitual, no diari, però setmanal o molt sovint,
que sobretot en patologies greus, no estiguin incloses dins el
concepte de transport sanitari no urgent.

I bé, jo crec que això és el que volia dir. La sanitat en el
nostre país sempre ha estat vinculada a la Seguretat Social.
Vostès ara s’espanten que ara es parli d’assegurament, però això
sempre ha estat igual. De fet, a la Llei de salut pública de 2011
tot estava regulat, com li he dit, el tema dels aturats i sempre ha
estat vinculat a la Seguretat Social i això sempre ha estat així.
Si no és així, estan vostès d’acord que pugui venir aquí
qualsevol ciutadà europeu i simplement pel sol fet
d’empadronar-se, sense saber si té o no mitjans, com ha succeït
en moltes ocasions, que han tengut mitjans, pugui fer ús dels
nostres serveis sanitaris sense pagar, tenint un servei privat o
estan assegurat en el seu país. I això és el que tracta d’impedir,
entre altres coses, aquest reial decret, i el que fa, a pesar que a
vostès tampoc no els agradi, és assegurar que el sistema sanitari
continuï endavant, que el sistema sanitari continuï sent
universal, gratuït i continuï sent i serà solidari, perquè amb 5
milions de parats que va deixar el Sr. Zapatero, com vostès
comprendran, el sistema sanitari no s’aguanta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica els grups
tenen cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem escoltat la paraula “bogeria”,
“colAlectius amb privilegis”, arguments que per a mi són
demagògics, en fi, Sra. Consellera, vostè té l’obligació de
comparèixer, es pot o no compartir els criteris. Jo em reafirm,
el Partit Popular i vostè mateixa vol fer creure que el sistema
només és sostenible incorporant copagaments nous, ja ho vàrem
dir, la Sra. Fina Santiago ha tret el document, vostè ho va negar
aquí mateix on està seguda i després ha estat realitat, a través
d’incorporació de copagaments, privatitzacions i disminució de
la cartera de serveis.

Vostè no comparteix el que nosaltres li deim. Miri, jo ara
utilitzaré paraules d’altres persones, que són respectables, com
a mínim per part meva. Professors de l’Escola Andalusa de
Salut Pública, “hemos pasado de la titularidad que daba el
derecho a la asistencia sanitaria ante cualquier enfermedad,
por nuestra condición de ciudadanos, a otro sistema en el que
el derecho a la asistencia sanitaria está relacionado con
nuestra afiliación o no al sistema de la Seguridad Social. Es
decir, con la condición de asegurado y/o beneficiario”.
Podríem dir més coses.

Vostè és metgessa. Dues de les principals revistes mundials,
Lancet i Britisch Medical Journal. Una editorial: “el asalto a la
universalidad, cómo destrozar el estado del bienestar”. Lancet
“el sistema sanitario español puede crear un problema
humanitario”. Les dues revistes de més impacte al món, al món!
Tal vegada jo no sigui ningú, o la Sra. Santiago, però hi ha gent
al món que opina qüestions diferents a les seves.

Jo ara li agrairia que apuntàs perquè he fet una sèrie de
preguntes i m’agradaria que em contestàs. Per quin motiu vostè,
Sra. Consellera, dóna el seu suport a aquest canvi de criteri per
tenir dret a l’assistència sanitària com a ciutadans i no per
condició d’assegurament o beneficiari que vostè propugna?
Vostè va dir i va decidir modificar la cartera de serveis sanitaris
i desgraciadament ja tenim coneixement del que són les seves
condicions de criteris bàsics. Aquí per exemple, vostè ha
eliminat garantistes com és el defensor de l’usuari o derogant el
Decret de garanties de demora, deixant abandonats els
ciutadans. Quines prestacions sanitàries de la nostra comunitat
autònoma quedaran fora de la cartera de serveis bàsics? És a dir,
què sobra ara, que és el que no s’hauria de fer? Una pregunta
molt clara, deixarà de finançar la reflexoteràpia? Vostè ha fet
comunicats, ha manifestat i a mi em preocupa perquè
m’agradaria saber quin és el seu concepte de transport sanitari
urgent i de transport no urgent?

Per altra banda, per què la cartera de serveis suplementària,
estam parlant d’ortoprotèsica i de productes dietètics, a més dels
criteris generals de copagament, s’introdueix l’afegitó: “..., sin
que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”.
Què vol dir això? M’agradaria que em contestàs.

Per altra banda, ha demanat vostè la modificació de la Llei
de medicament perquè les comunitats autònomes tenguin
capacitat per decidir quins medicaments tenen finançament
públic o no? I d’aquesta manera deixar que sigui una facultat
única del ministeri, perquè nosaltres pagam la factura i uns
altres decideixen. Per tant, m’interessaria saber si vostè com a
consellera de Salut de les Illes Balears, ha demanat aquesta
modificació de la Llei del medicament?

Vostè també ha decidit un nou procediment de copagament
sanitari. La Sra. Santiago avui ha tret, què s’entén per
progressió, que paga el mateix un que guanya 18.001 euros que
un que en guanyi 99.999? I com ho farà per tornar els doblers
que els ciutadans hauran d’avançar per a la seva prestació
sanitària? Què suposarà per a aquelles persones que van a
recollir medicaments a la farmàcia hospitalària?
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Vostè ha parlat d’immigrants i estan fent molta demagògia.
A mi m’agradaria saber com pensa vostè aquí plantejar aquests
convenis amb les ONG per donar assistència sanitària, que va
comentar la Sra. Ministra que va dir que hi estaven treballant
per fer uns convenis les comunitats autònomes amb les ONG,
per donar assistència sanitària a aquests colAlectius.

I tres darreres preguntes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ja li he demanat abans i no m’ha contestat, però això ho torn
a repetir: ha demanat vostè que aquest reial decret llei sigui
tramitat com a projecte de llei? Considera vostè, Sra.
Consellera, que ha complit amb la defensa de les competències
autonòmiques? I si, com consideren altres comunitats
autònomes, vostè considera que aquest decret llei és
constitucional o no.

M’interessaria saber la seva opinió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo he dit “agitadora” perquè és ver que
avui no ho ha dit, però en altres plenaris sí que ens ha titllat en
aquests termes o en termes semblants. I que sigui sorda o no,
una persona sorda pot tenir capacitat d’anàlisi molt bona. La
sordesa no limita la capacitat d’anàlisi de la realitat. Per tant, si
és un insult, no em consider insultada si em diu sorda. No, no,
ja m’ho imagín, m’ho imagín, però ho diu; si diu que som sorda,
idò miri, puc ser sorda però puc tenir la meva capacitat d’anàlisi
de la realitat intacta.

Jo li he demanat què opina, quina cartera du, i vostè em diu
que hi ha un grup, una comissió. Doncs aquesta comissió quines
propostes du a Madrid? No em digui que hi ha una comissió que
du propostes, digui’m quines propostes du aquesta comissió,
dels tres nivells. No em digui que hi ha un grup que ja ho fa;
supòs que sí, perquè està a punt de..., s’ha de publicar d’aquí a
un parell de setmanes. Per tant quines propostes està duent el
Govern a aquestes reunions que vostè avui ens ha dit que es fan.

Després el decret llei també estableix que els pensionistes
que hagin de pagar més de 8 euros, que seran pràcticament tots,
que paguin més de 8 euros, se’ls haurà de reemborsar
posteriorment la diferència d’aquesta quota, si paguen 10 euros,
11 euros. Doncs com ho pensen fer?, quin instrument
administratiu utilitzar?, i si pensen utilitzar o esgotar el màxim
de sis mesos que diu el decret llei o si pensen fer un reembors
mensual o bimensual, perquè les pensions a la nostra comunitat
són molt baixes.

Vostè ens ha fet una pregunta. Jo no tenc cap problema a
contestar, jo diferencii el que és un resident a la nostra
comunitat autònoma del que és un turista sanitari, i vostès ho
mesclen. No és el mateix una persona que du vivint aquí cinc
anys, sis anys, set anys, que ha fet feina quan n’ha trobat i que
ara està en una situació que no té permís de residència perquè
no té feina, perquè també li afecta la crisi, i que vostè aquí la
tracti com a turista d’un altre país europeu o no europeu que ve
aquí a abusar del sistema sanitari, i vostès tracten igual aquestes
persones, vostès tracten igual aquestes persones. No és el mateix
un turista sanitari que abusa, d’una persona que resideix a la
nostra comunitat autònoma, i moltes persones que en aquest
moment han estat generant riquesa en aquest país ara estan en
situació d’irregularitat, i vostè mateixa ho ha dit: no els dóna
assistència primària. Em dirà per què no li vol donar assistència
primària el govern del Partit Popular, a un resident de la nostra
comunitat autònoma que fa deu anys que és aquí?, però que no
té feina i per tant no té papers d’estrangeria legalitzats? Per què
no li vol donar assistència primària? Expliqui-m’ho, per què ha
d’anar a un hospital si té un grip, perquè el que farà serà obstruir
el servei hospitalari, que és molt més car que l’atenció primària.
Per què? És que no... Són preguntes que un es fa, i no ens les
feim nosaltres, només, el Sr. Thomàs ha fet tot un llistat de
persones coneixedores del sistema sanitari que es fan la mateixa
pregunta.

El mateix succeeix amb allò dels 26 anys. Quin interès té a
posar que no podran ser beneficiaris aquells que sean menores
de 26 años o que tengan una capacidad en grado igual o
superior al 65%, per després dir que se regulará? Idò
modifiquin això i diguin que tots els fills dels titulars, mentre no
tenguin un número de Seguretat Social... M’escolta? Gràcies.
...mentre no tenguin un número de Seguretat Social seran
beneficiaris els pares; per què?, per què ho han de canviar?
Perquè una filla que té 26 anys, que no té feina, que fins ara
estava com a beneficiària dels pares i tenia feina, ara què haurà
de fer?, demostrar que té pocs ingressos a l’Estat espanyol, que
ho sap, que no té ingressos?, perquè ara informàticament se sap
tot el que cobram. Per què ho fan això?, (...) gratuïts. Potser
vostè ho pensa, Sra. Consellera, però darrere això hi ha
interessos econòmics per facilitar la privatització de la sanitat.
No, ja pot bufar, perquè jo he bufat molt quan he vist això, quan
he vist aquest decret he bufat, i he suat. Sí, ja pot bufar, perquè
vostè tendrà bones intencions, però darrere això hi ha intencions
de privatització i no podem ignorar-les, i el que em sap greu és
que els nostres representants, els nostres governants creguin que
això és una cosa positiva. I vostè ve aquí i diu que no hi haurà
problemes amb els majors de 26 anys; idò n’hi haurà, ja veurem
com n’hi haurà.

I efectivament jo estic d’acord amb la Sra. Palau que hem
d’estar tots mínimament informats, però, miri, aquesta crisi
econòmica no l’ha generada l’estat de benestar, aquesta crisi
econòmica és una crisi financera, de mala gestió, de l’economia
especulativa...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. ...que varen fer els bancs, que això va generar una crisi
de consum i, en conseqüència, una reducció d’ingressos a les
arques públiques, i el resultat d’això és que el que ha de patir tot
això és l’estat del benestar. Això és una mesura injusta, i per
això l’esquerra no està d’acord amb aquesta mesura injusta, i
pensam que es poden prendre altres mesures per efectivament
mantenir aquest sistema sostenible.

M’agradaria, Sra. Consellera, que ens contestàs quines
propostes de cartera du aquest grup que va a Madrid a discutir,
i com pensa fer aquest pagament de reembors a les persones
pensionistes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Catalina Palau per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo en
principi li vull fer una pregunta: voldríem confirmar..., perquè
aquest decret llei sobre temps d’espera per a intervencions
quirúrgiques al qual el seu govern s’ha acollit, que és d’àmbit
nacional, és el que va fer la Sra. Pajín, la darrera ministra del
govern Zapatero, no? Bé, idò no sé quin neguit causa a alguns
diputats, però, bé, fins i tot...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Respeten el turno de palabra, por favor.

LA SRA. PALAU I COSTA:

...fins i tot el que fa l’esquerra no els va bé.

Bé, miri, jo no som metge, no tenc altre coneixement del
sistema sanitari que el que em dóna la meva condició d’usuària,
però una cosa sí que tenc clara, i és que Espanya no ha
d’assumir la sanitat pública de mitja Europa, ni tampoc la
sanitat de tot el que vulgui passar per aquí i fer-se tot allò que es
vulgui fer, i crec que el temps del gratis total i els temps de la
barra lliure ja han acabat, simplement perquè no ho podem
pagar, no ens ho podem permetre, i perquè hem estat oferint el
que no ha ofert cap altre país d’Europa; ja no vull parlar del
món, però és que a cap altre país d’Europa hi havia les
condicions que hi ha hagut a Espanya, i per això estam com
estam, i per això ara s’han de prendre mesures tristes, difícils,
desagradables, com és per exemple aquesta d’incrementar el
copagament sanitari als pensionistes, que a mi no m’agrada i em
dol, i estic segura que a les persones que governen i han tengut
la responsabilitat de prendre aquestes mesures tampoc no els
agrada, però si estam així com estam és perquè s’ha gestionat

malament, i s’ha enganyat, i s’han dit mentides, i a Balears
se’ns van dir mentides quan es va deixar el govern anterior, i a
Espanya se’ns han dit mentides perquè la ministra va sortir del
Govern amb l’anunci d’un dèficit d’un 5 quan la realitat és que
era d’un 8,5%, i per això tenim les dificultats que tenim.

I estam cansats de sentir aquí cada dia que el Partit Popular
vol un canvi de model i que el que vol fer és privatitzar la
sanitat pública. El Partit Popular ha governat moltes legislatures
a Espanya, i també aquí, i mai no s’havia plantejat això. Sempre
havíem apostat i s’havia invertit en benestar social, en serveis
socials i en sanitat pública el màxim, tot el que s’havia pogut.
Aquest problema es dóna ara per unes circumstàncies i per una
crisi que pateix tot el món i que per desgràcia també pateix el
nostre país.

El que no podem fer és ignorar la realitat de les xifres, que
es poden ocultar o maquillar, però al final sempre s’acaben
imposant i sempre acaben caient i acaben tenint conseqüències.
I si quan el Partit Socialista, que ja fa anys que tenim crisi,
l’hagués assumit i hagués començat a prendre mesures tal
vegada no haguéssim arribat a la gravetat de la situació que ara
tenim i que ens fa anar tan estrets com hem d’anar.

L’objectiu, com molt bé ha dit la consellera, com molt bé ha
dit la ministra, és aconseguir un dèficit zero en el Sistema
Nacional de Salut si volem que es mantengui, si volem garantir
que continuïn les prestacions bàsiques i que en el futur tenguem
les prestacions d’aquest sistema nacional. 

Nosaltres, com ja he dit a la consellera, li donam el nostre
suport, li agraïm aquesta feina i aquest esforç que fan perquè el
vaixell de la sanitat pública no s’enfonsi. Sabem que ara mateix
estan portant una feina feixuga, difícil, ingrata, però compten
amb el nostre suport, i també els vull dir que la societat sap que
estan fent el que s’ha de fer i que la situació i les xifres són
reals, ningú no se’ls està inventant per canviar models ni per
privatitzar res, perquè tampoc això de privatitzar...; la darrera
legislatura és quan més s’ha gastat en sanitat privada, és quan
més s’hi ha invertit. Quin doi, no?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Guarden un poco de silencio.

LA SRA. PALAU I COSTA:

La disminució de les llistes d’espera es va aconseguir l’any
2010 amb una desviació brutal...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Un poquito de silencio porque si no, no... Guardemos el
orden. Respetemos el turno de palabra.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només vull recordar, i ara no me’n
record de la xifra, però és que l’any 2010 hi va haver una
despesa privada des del Govern balear en sanitat privada, com
no hi havia hagut mai, per reconduir el tema de les llistes
d’espera. Aquest pla de xoc que varen fer llavors i que ara ens
demanen cada any que facem contínuament, ara no tenim sous
per fer-lo, però vostès sí que el van poder fer, l’anterior
conseller. Per tant no sé aquesta privatització que ara els dóna
tant de mal de cap, fa un any i mig o dos no els en feia mica,
perquè els anava molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ja acab. Només per reiterar que jo crec que estam passant
el pitjor moment de la història de la democràcia a nivell
econòmic, tant a Balears com a Espanya; que els que governen
tenen una empresa molt difícil, però que el que s’ha de fer és
tenir els peus en terra, ser valent, prendre les mesures i les
reformes que s’han de prendre si no volem que tot caigui per
avall i que el sistema sanitari públic se’n vagi al carall.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Pel torn de contrarèplica té la
paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Palau, per les seves
paraules, que abans no li he contestat, li demano disculpes.

Quan parla de privatització la Sra. Santiago, jo comprenc
que no s’ha de pecar d’innocent, però potser vostè es passa de
malpensada i, no ho sé, en tot veu la privatització, el que li deia
la Sra. Palau. Jo li asseguro que, ni aquesta consellera ni el meu
equip, no tenim cap intenció de privatitzar l’assistència
sanitària. Jo no sé si vostès entenen per privatització la
concessió administrativa que hi ha a Son Espases, la concessió
administrativa amb la qual el seu govern va començar la
construcció de l’Hospital de Can Misses, que privatitza serveis
no sanitaris; jo no sé si això és bo o és dolent per a vostès.
Vostès ho van fer i així van gestionar i així està feta la concessió
per al nou hospital de Can Misses, quan li puc assegurar que,
com li dic i li repeteixo, la meva intenció no és privatitzar cap
servei sanitari.

Vostès parlen contínuament de l’assistència, de
l’assegurament... Mirin, és que l’assistència sanitària a Espanya
sempre ha estat vinculada a la Seguretat Social. Què fa una
persona quan té un fill?, què fa?, apuntar-lo a la Seguretat Social
perquè estigui a la targeta sanitària; o no és així? Aquí hi ha
advocats que potser ens ho poden aclarir, jo crec que és així,
almenys jo ho he fet així. Quant a això, la Llei de sanitat, li ho
deia abans, el 2011 inclou una disposició addicional en la qual
l’assistència als aturats de llarga durada..., els assegura
l’assistència. Si ja estava assegurada, per què ho ha de posar
aquesta disposició addicional?, per què l’han de posar? Idò
perquè sempre, sempre ha estat lligat, com li deia, i vinculat a
la Seguretat Social, si no per què s’ha d’incloure això?

Ho torno a repetir: la prestació de serveis mèdics és gratuïta;
el copagament farmacèutic ja existia, es retoquen els trams, i a
partir d’ara els treballadors actius, que fins ara pagaven tots un
40%, pagaran un 60% els de més de 100.000 euros, els que
guanyin més de 100.000 euros, i un 50%, un 10% més del que
pagaven, un 10% més del que pagaven, i un 40% els de fins a
18.000 euros, que és el que es paga ara, és el que s’està pagant
ara mateix; i els pensionistes tindran un 10%, però els
pensionistes de menys de 18.000 euros tenen un límit de 8 euros
al mes, els de més de 18.000 euros, 18 euros al mes. Com es
farà el reintegrament? Idò es volen fer unitats de reintegrament
el més àgils possible, que som conscients que les pensions són
escasses i que qualsevol tipus de reintegrament que quedi
pendent serà un cost important per als pensionistes, i per això es
tornarà el més aviat possible. Com li dic es faran unitats de
reintegrament el més àgils possible; si es pot passar directament
al compte del pensionista es farà així perquè ho hagi de demanar
el reintegrament.

El que es vol és un ús racional dels fàrmacs, és una mesura,
això dels trams i de canviar els trams i el tema dels pensionistes,
és una mesura dissuasiva. No és possible que s’estiguin tirant
3.700 tones de medicaments als punts de reciclatge, això és una
barbaritat, això són molts de milions que recauen sobre el nostre
sistema sanitari. És una mesura dissuasiva, no recaptadora. 

Quant al transport, ja li he dit que s’està treballant encara a
definir el que és el transport sanitari no urgent, que el que
intentarem és que no inclogui malalties greus i malalties que
precisen d’un transport en pacients que tenen importants
patologies.

Pel que fa al tema de les malalties infeccioses, em demana
quins convenis es faran. Idò els mateixos que es fan fins ara:
amb Metges del Món i amb la Creu Roja. Jo crec que quan
vostè era conseller ja es feien aquests convenis. Ah, no es
feien?, ho hem fet nosaltres ara?, idò bé, ho hem començat
nosaltres... Eh?

A veure, la ministra el que ha dit és que, com fins ara, les
malalties infeccioses greus es tractaran a través de salut pública,
i quan sigui necessari a través de convenis... Miri, jo comprenc
que no els agradi el que els dic, vostès no escolten i no només
no escolten sinó que riuen del que es diu aquí. Jo trobo que són
temes prou seriosos com per escoltar si es té algun interès en el
que s’explica, i si no es té interès idò..., bé, riguin i facin el que
vulguin. Jo li dic que els malalts d’infeccions greus, com VIH
i tuberculosi, seran atesos en el sistema sanitari, i quan sigui
necessari es farà a través de convenis que actualment estan en
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vigor amb Médicos del Mundo i amb la Creu Roja, com s’ha
estat fent fins ara, que són fons que arriben del ministeri del Pla
de sida, i són els programes de salut pública que es fan per a la
prevenció i el tractament de la tuberculosi. Si això no els agrada
perquè els contesto i perquè es queden sense arguments, idò bé,
com que vostès segurament continuaran dient el mateix els digui
els que els digui...

Jo a l’únic que he vingut aquí és a explicar el reial decret del
Govern de l’Estat espanyol que reforma el sistema sanitari
públic, que el fa sostenible i que no inclou cap copagament a
l’assistència sanitària, i que assegura un sistema sanitari més
cohesionat, amb més equitat, en el qual es disminueixen les
diferències entre comunitats autònomes, i que regula l’atenció
sanitària també als ciutadans d’altres països comunitaris o no
comunitaris. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Ara tenim un darrer punt de l’ordre del dia que... Ja s’ha
esgotat el torn de paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, m’agradaria que constàs en acta que he fet 17 preguntes
concretes i no consider que se m’hagin respost, a pesar que la
Sra. Consellera tengui temps ilAlimitat per contestar. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò en deixam constància.

Molt bé, ara acomiadarem la consellera i el seu equip i
passarem a votar el darrer punt de l’ordre del dia. Moltes gràcies
per haver vingut.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 2824/12, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió de
Salut, mitjançant la presidència del Parlament, recapti la
presència de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social, per tal d'informar sobre les mesures que prendrà el
Govern de les Illes Balears de conformitat amb l'acord de
la reunió del Consell Interterritorial de Salut mantinguda
el passat 18 d'abril.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en l’escrit RGE núm. 2824/12, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual solAlicita la mateixa compareixença.

Supòs...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Donam per resposta la petició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Idò una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de la consellera.

S’aixeca la sessió.
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