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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí, Virtudes Marí substitueix Miguel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2761/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a quiròfans per als menors d'edat.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 2761/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, sobre quiròfans per als menors d’edat. Per
a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca la diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. A la nostra
comunitat autònoma, abans que es produís el trasllat de Son
Espases, existia l’hospital maternoinfantil, era un hospital, com
el seu nom indica, especialitzat en temes pediàtrics i en temes
de maternitat i quan es va fer el trasllat a Son Espases, tenim un
hospital general i de referència únic. 

Aquesta proposició no de llei va dirigida a instar el Govern
de les Illes Balears que hi hagi un quiròfan específic per als
pacients pediàtrics i sobretot i especialment el que es diu el
circuit d’accés i de sortida precisament al quiròfan. El lloc on el
nin o la nina rep l’anestèsia i el lloc on el nin o la nina es
desperta d’aquesta anestèsia. 

He mirat bibliografia i he trobat, des de l’any 2000 fins l’any
2011, que són diverses les revistes especialitzades en medicina
que fan estudis sobre l’impacte que té per a la recuperació
posterior a la intervenció quirúrgica que el menor estigui en una
situació de tranquilAlitat i no d’ansietat en el moment de dormir-
lo, d’aplicar-li l’anestèsia i sobretot en el moment de ser
recuperat de l’anestèsia. Els recoman que accedeixin a la revista
de cirurgia pediàtrica, que hi ha un parell d’aquest tipus
d’estudis. El Congrés Nacional d’Infermeria Quirúrgica, en el
darrer congrés una de les principals conclusions, perquè ho va
posar en primera instància, va ser la importància de la sala
adaptada per a nins i nines que hagin de passar pels quiròfans.
Explicava aquest article com les conclusions d’aquest congrés
nacional que l’impacte sobre determinades conductes quan el
menor no està en una situació de tranquilAlitat es nota, fins i tot,
després de la sortida de l’hospital, amb simptomatologia diversa
com pot ser neurosis o trastorns temporals de la son o trastorns
temporals de la ingestió alimentària.

A Son Espases no existeix aquest espai, tenim uns quiròfans
que són comuns per als adults i per als infants, però sobretot
l’espai on al nin o a la nina se li aplica l’anestèsia i on es
desperta és compartit amb adults. Per tant, no hi ha un espai
suficientment caracteritzat perquè els menors que hagin de ser
operats puguin rebre l’atenció que en aquells moments
requereixen per part dels pares, acompanyants o per part d’altres
professionals.

Aquesta proposta l’hem recollida de tota una sèrie de
demandes que proposen dos colAlectius importants amb relació
a aquest tema, un és el colAlectiu de professionals sanitaris
pediàtrics, que demanen insistentment que es facin aquest
circuit i aquests quiròfans, i després el colAlectiu de pares
afectats, pares i mare que han tengut l’experiència que el seu fill
hagi de ser operat consideren que és necessari que a la nostra
comunitat autònoma es creïn aquests espais. De fet hi ha una
pàgina a Facebook, a la qual vostès també hi poden accedir, que
té més de 3.300 seguidors que demanen a l’administració
pública que es realitzi aquesta inversió.

Hi ha un informe, de desembre de 2011, de la Defensora del
Pacient, que ja s’ha lliurat a la Conselleria de Salut,
malauradament en aquests moments ja no existeix aquesta
figura, que recomana d’una forma especial que la zona de
despertar sigui separada la dels adults de la dels menors. Ho diu
per tres motius: un, l’impacte visual és molt agressiu, és un
impacte que un menor no tengui cap tipus de decoració
específica perquè, tal vegada, sigui menys agressiu; per la
inquietud per mor de la quantitat d’aparells de tot tipus que
existeixen en aquella sala comuna que comparteixen amb els
adults que pot crear ansietat en els nins i fins i tot, a vegades, si
poden ser acompanyats pels pares també els genera ansietat; i
assenyalava com una cosa inquietant per a ella que nins i nines
han presenciat aturades cardiorespiratòries amb el moviment
que això genera de personal sanitari, és a dir, moviments que
generen molta angoixa i que el nin que en aquells moments es
recupera, normalment tot sol, sense pare ni mare, veu una
situació d’urgència que pot interpretar o que no pot interpretar,
però que en qualsevol cas és negativa per a la seva recuperació.

Són -insistesc- molts els estudis que es valoren des de fa deu
anys que justifiquen la importància d’aquest espai. La nostra
proposició no de llei va dirigida, per tant, que aquest govern creï
aquest quiròfan específic. Sabem que això és una voluntat
política, som molt conscients de la situació econòmica de la
comunitat autònoma i parlam d’una proposta que no suposa cap
inversió que pugui ser exagerada. Valoracions que hem pogut
obtenir de professionals ens han indicat que pot ser de 6.000 a
15.000 euros per deixar-ho molt digne el tema dels circuits,
d’anestèsia i de despertar de l’anestèsia. Per tant, no parlam
d’una quantitat absolutament exagerada i en canvi a la nostra
comunitat autònoma existeixen 190.000 menors entre zero i
setze anys que creim que es mereixen aquesta intervenció
econòmica per si a qualque moment necessiten una intervenció
quirúrgica.

Ens agradaria també que el tema del quiròfan pogués ser
aprovat perquè un trasllat, el trasllat a Son Espases ha suposat
una pèrdua amb relació a l’hospital de Son Dureta, però pensam
que la part més important d’aquesta proposició no de llei són els
punts segon i tercer.
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Finalment, el punt quart és que el Parlament de les Illes
Balears, de qualque forma, reconegui la feina que a vegades
realitzen entitats com, per exemple, Sonrisa Médica en la
millora de la qualitat de vida dels menors que estan no només en
un procés quirúrgic sinó que a vegades en un procés de malaltia
llarga hospitalitzats, o altres tipus de teràpies que utilitzen
també altres ONG, com per exemple la musicoteràpia. Això és
un reconeixement i demanam al Govern de les Illes Balears que
continuï donant suport econòmic a aquestes entitats perquè
puguin facilitar l’estada del menor a un hospital.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En el torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Socialista intervé el diputat Sr. Vicenç
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb relació a aquesta proposició
no de llei nosaltres volem recordar que, primer, és un projecte
d’hospital que va ser adjudicat pel Partit Popular d’acord a un
projecte funcional de l’any 2001 per a l’edifici de l’hospital de
Son Dureta. Dins l’època del Partit Popular va sofrir dues
adaptacions en el solar arquitectònicament i des de sempre, des
de l’any 2006, va ser adjudicat. Hem recordar que aquesta
adjudicació encara està en els tribunals de justícia, i va ser
adjudicada per 635 milions, valor actual net.

Evidentment a l’anterior legislatura, quan es decideix
continuar amb aquest projecte d’hospital a l’indret de son
Espases, es va decidir fer un modificat que, com que el Partit
Popular ho havia adjudicat amb un model concessional,
necessitava un reequilibri econòmic d’una estructura, a més,
molt complicada. Una estructura que és important remarcar com
es va fer, amb l’Advocacia de la comunitat autònoma, amb la
Intervenció de la comunitat autònoma i amb una sèrie
d’empreses externes, previstes i contractades en època del Partit
Popular com a oficina tècnica del projecte per fer el seguiment
del projecte, per valorar l’impacte econòmic i per assessoria
jurídica externa.

Evidentment quan es decideix continuar amb el projecte es
prenen determinades decisions i es prenen determinades
decisions a fer un modificat bàsicament en quatre eixos, la
justificació era per raons de necessitat, per mancances del
projecte que, com he dit, estava basat en un projecte de l’any
2001 per a l’edifici de l’antic hospital son Dureta. Hi havia
aspectes de millora d’entorn i patrimoni, un soterrament de
l’edifici industrial, una coberta enjardinada i també un respecte
cap a les troballes arqueològiques. Fruit d’aquest soterrament de
l’edifici, entre d’altres coses, va sortir una ampliació de quasi
500 places d’aparcament.

Un segon eix d’aquest modificat eren totes les mesures de
sostenibilitat, eficiència i seguretat de l’edifici perquè el Partit
Popular no havia aplicat una norma europea de codi tècnic
d’edificació sense la qual no s’hagués pogut obtenir la llicència
d’obertura ni d’activitat. Això que representa seguretat en
l’estructura vol dir instalAlació d’energia solar fotovoltaica,
temes de cobertura, cogeneració, central d’intercanvi,
acumulació de calor, etc. ,,, quaranta-dues mesures derivades
d’una norma europea que s’havia incomplert. Això suposarà un
estalvi energètic de 16 milions d’euros en vint-i-nou anys.

Un tercer eix era la qualitat i la comoditat de les persones
que haguessin d’estar i això, entre d’altres coses, va suposar el
canvi de mobiliari, l’adaptació en temes físics i el canvi per fer
els banys adaptats. 

També un quart apartat, el més important de tots, que eren
les millores assistencials i de recursos per a professionals, i aquí
podem parlar d’augment de quatre quiròfans, la creació d’una
unitat independent de cirurgia major ambulatòria; podríem
parlar de sales d’endoscòpies completament adaptades, de
l’ampliació en més de 1.200 metres quadrats d’urgències, l’àrea,
la unitat d’aïllament biològic, un augment qualitatiu molt
important de tot el servei de radiodiagnòstic, un PEC-TAC, el
primer dins el sistema públic, una ampliació de la unitat de
cures intensives cardiològiques i de cirurgia, una ampliació del
pavelló de psiquiatria perquè s’havien oblidat de la unitat de
trastorns alimentaris i de la psiquiatria infantojuvenil, una unitat
de patologia infecciosa, una unitat de fecundació in vitro, ...
mancances que pel camí s’havia oblidat el PP en el projecte. O
podríem parlar d’aquest quiròfan de cirurgia robòtica que ara hi
ha o d’un quiròfan amb TAC incorporat per a intervencions
quirúrgiques de la columna vertebral o d’un altre quiròfan amb
ressonància nuclear magnètica per a intervencions de tumors
cerebrals o (...). Podríem parlar molta estona del que va suposar
aquest modificat que afectava 61.000 metres quadrats. 

Tot això va ser justificat com a necessitat d’interès públic,
per causes sobrevingudes, plenament acceptades per la direcció
facultativa, tot fet segons el procediment legal i això va suposar,
entre altres coses, que aquest modificat suposàs un cost de 69
milions d’euros, que suposa un increment de l’11,17 respecte
del projecte original. Tot aquest procediment va tenir el
vistiplau tant de l’estructura jurídica de la comunitat autònoma
com de l’estructura d’Intervenció de la comunitat autònoma, un
modificat que suposa que aquest hospital és un dels hospitals
més barats de tota Europa.

Dic totes aquestes coses perquè, evidentment, ara parlam
d’una qüestió nova perquè quan es feia tot aquest modificat es
va consultar en diverses ocasions als professionals, i la veritat
és que personalment he de dir que hi va haver contactes tant
amb anestèsia com amb àrea quirúrgica com amb pediatria i a
mi, com a mínim a mi personalment, aquesta demanda no
m’havia arribat. 

Crec que de totes maneres hi ha un procés que no ho fa
comparable amb l’antic son Dureta pel fet que en un moment
determinat el Partit Popular decideix fer un únic edifici, un
hospital general, però que això teòricament no és cap problema
perquè pugui complir determinades condicions tècniques i
professionals. 
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El que aquí s’ha de dilucidar o parlar és si el circuit
funcional, diguéssim, és homologable o no i, evidentment, aquí
es desitja una separació de circuits, no necessàriament
d’estructures físiques, i, per tant, si en aquests moments, passat
el temps, fets tots els modificats que s’han fet s’entén que el
circuit funcional, per les raons que ha esmentat la Sra. Santiago,
s’estima que tant per part de famílies com dels professionals
pugui tenir sentit una millora del circuit funcional i que amb
relativa facilitat es pot atendre aquesta demanda, nosaltres hi
estarem d’acord.

Nosaltres estam d’acord amb aquesta proposició no de llei,
però volem fer una solAlicitud d’esmena in voce al punt primer.
No tenim cap objecció ni en el segon, ni el tercer ni en el quart,
però en el primer pensam que seria més correcte fer dues
modificacions, una, on diu “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a la creació d’un quiròfan
específic”, jo em permet suggerir canviar “creació d’un quiròfan
específic” per “l’assignació d’un quiròfan per a un ús preferent
per a pacients pediàtrics”. I en aquest mateix punt, la darrera
frase que diu “aquest quiròfan ha d’estar separat dels adults”,
crec que aquesta darrera frase es pot llevar, crec que tal i com
està muntat en aquest moment l’àmbit quirúrgic de Son Espases
crec que amb la redacció que, modestament, proposam seria
més fàcilment adaptable. 

La nostra proposta quedaria que el punt primer digués: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’assignació d’un quiròfan per a un ús preferent per a
pacients pediàtrics a l’hospital de referència de Son Espases”.
Aquesta seria la nostra proposta d’esmena in voce i amb els
altres punts no tenim cap tipus de problema. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé la Sra. Diputada Antònia Vallés, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La separació total dels nins
i dels adults en hospitals té moltes raons tant històriques com de
comportament social, d’oportunitats i econòmiques. A Espanya,
i concretament a la nostra comunitat, es prengueren les
decisions d’acord amb les infraestructures amb què en aquell
moment es comptava i es condicionà a un determinat
funcionament. A Europa, llevat dels països anglosaxons,
l’obstetrícia i la ginecologia s’estudien i s’exerceixen en comú,
una sola assignatura en la carrera, comparteixen metges, per
això es crearen els hospitals maternoinfantils en els quals
s’atenen les mares i els nins. Aquí ja tenim una mescla d’adults
i de nins obligant-nos a disposar de professionals amb habilitats
per a la gestió tant de nins com d’adults. 

Això ens passava en el maternoinfantil de son Dureta, per no
duplicar serveis i optimitzar recursos es construïren no molt
enfora dels hospitals d’adults, per raons econòmiques i
d’optimització. Per exemple, si un nin havia de ser operat per un
neurocirurgià amb el microscopi que tenien al general es
traslladava el nin a l’hospital general i després es tornava a
passar a la UCI infantil. És a dir, tenien una separació virtual en
urgències separades per mares i nins, com disposam també ara,
i les UCI separades igualment, que ara també hi són.

Ja veim una altra raó per no poder separar els infants dels
adults. També es veritat que pertanyem a una comunitat que no
té molta població, per a segons quines operacions hi haurà poc
casos, segons quines operacions més complicades hi haurà poc
casos i la duplicació d’aparell tecnològics pel seu cost o
complexitat no permeten aquestes duplicitats. 

Una vegada que es decidí la construcció unificada de
l’Hospital Son Espases, de nins i adults, es feren modificacions
funcionals que separaven les urgències dels nins i les dels
adults, es disposa d’hospitalitzacions separades i sempre que
l’arquitectura ho permet s’intenta separar els adults dels infants.
No sempre es pot aconseguir quan s’ha d’utilitzar equipament
tecnològic que no estan duplicats als hospitals.

Abans de la construcció definitiva es va solAlicitar que dos
o tres boxs de la part de reanimació es tancassin amb plafons
rígids per poder ser utilitzats per als nins, però la solAlicitud va
ser desestimada, no es va considerar apropiada per raons de
seguretat per al malalt, ja que es poden produir més
freqüentment incidents en la recuperació del malalt, per això es
construïren amb accés fàcil i ràpid tant per al personal com per
a qualsevol aparell que s’hagués de posar.

Quant al tractament dels infants, fa 30 anys, quan es va obrir
el maternoinfantil de Son Dureta, es va crear un grup de
persones que es dedicaven preferentment a l’atenció dels nins,
infermeres, tant infermeres en l’àrea quirúrgica com en l’àrea de
despertar. Així mateix al llarg d’aquest anys hem disposat d’un
grup d’anestesistes establert que han i continuen fent una eficaç
i amb estimació la feina amb els alAlots, però com hem dit
anteriorment també atenen adults, la unitat de mama i la de
ginecologia, per exemple.

Això es tradueix que els anestesistes d’aquest, quan
exerceixen la seva especialitat en els quiròfans se’ls podia
separar per a adults o per a nins, però quan les guàrdies no es
dupliquen, els havien d’atendre a tots, per la qual cosa ens
convé més que disposin de l’habilitat de poder atendre tant nins
com adults.

Es varen donar ordres, els serveis quirúrgics, que no es
mesclassin en les sessions quirúrgiques, dintre del possible, els
nins i els adults, per poder colAlocar personal més ben dotat
tècnicament i humanament amb els alAlots, però això a vegades
no és possible quan les patologies amb baixa incidència no ens
permeten posar només nins i per no retardar les intervencions es
programen sessions mixtes. Té difícil solució, per no dir quasi
impossible, per més que fan tot el possible per minimitzar-ho
colAlocant els nins sempre els primers a l’hora d’haver-los
d’operar.
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L’àrea quirúrgica del nostre hospital està separada en dos
grups de quiròfans, hi ha el grup de quiròfans de cirurgia major
ambulatòria, on els especialistes visiten les consultes alternes,
les remeten a les preanestèsiques, diguem, els fan l’analítica, ho
fan tot el mateix dia, els envien a casa seva i després el dia que
tornen a l’hospital només han de presentar els papers i els
operen. En aquest cas, la mare o la persona designada en aquest
cas per la familia entra amb el nins fins abans d’haver-los de
posar l’anestèsia, quan els han de posar l’anestesia, se’ls enduen
i la mare pot estar a la recuperació amb ells a... és a dir, és
veritat que els han habilitat dos boxs amb detalls infantils i
separats un poc amb cortines, però no... això de fer-los separats,
diferents... encara no ho contemplen. Tampoc no se n’han fet
massa, perquè també s’empren per adults, és a dir, han fet una
cosa mixta.

Després hi ha el grup de quiròfans generals i d’especialitat
on, és clar, la tecnologia que s’empra allà és una tecnologia molt
complexa que implica a vegades haver d’acostar el malalt a la
tecnologia i no a la inversa perquè els aparells no es poden
moure i són de difícil...

Per això també tenen un..., com ho diríem?, una atenció
especial amb els alAlots, no?, on també la mare acompanya el
nin, es posa una bata verda, està amb el nin fins que li han de
posar l’anestèsia i quan l’operen, a la mare li toca pujar a
l’habitació i al despertar el nin també pot estar amb la mare fins
que passa a la UCI o passa...

És per tot això i també en els moments en què ens trobam,
amb el deute que hi hagut en la sanitat, és a dir, aquí diuen que
hi va haver un sobrecost de 69 milions d’euros, a nosaltres ens
consta que el sobrecost va ser de 280 milions d’euros, de les
darreres modificacions. És a dir, el sobrecost ara d’un quiròfan
per... el sobrecost de tot això és impossible, és veritat que a tots
ens agradaria que els nins poguessin estar amb La Sonrisa
Médica i que els pallassos els acompanyassin al despertar,
passen per les habitacions com fins ara i s’intenta tenir sempre
una cura especial amb els alAlots.

Aquí diu, per exemple, que aproximadament al pavelló
maternoinfantil de Son Dureta al 2009 es varen atendre 2.200
nins i 2.700 adults. És a dir, suposa de cada deu un que és alAlot.
És veritat que ens agradaria que els nins estiguessin separats,
amb els papàs sempre devora, però crec que econòmicament i
amb els aparells que s’empren, avui dia és molt difícil complir
això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair al Sr. Thomàs les propostes
que ens fa. En els punts 2, 3 i 4 coincidim. 

Al punt 1podríem acceptar que en lloc d’una creació fos una
assignació amb un tracte preferent perquè pensam que un
quiròfan amb elements específics, amb formes específiques pot
facilitar molt tota aquesta baixada d’ansietat als menors. 

Sí consideram que és una pèrdua qualitativa passar d’un
hospital infantojuvenil a un de general, vostè sap que nosaltres,
com a BLOC en aquell moment, no vàrem estar d’acord en el
tema de Son Espases, que sempre vàrem defensar la reforma de
Son Dureta, però també som conscients que en aquest moment,
com deia vostè, tal vegada la creació específica d’un quiròfan
genera potser dificultats a causa de l’espai funcional que ja està
establert i que el que hem de prioritzar és aquesta separació de
circuit. Per tant, acceptaríem les propostes de modificació que
proposa.

He de dir a la Sra. Vallés que cada vegada ens sorprèn més.
Diu que hi ha 2.100 intervencions quirúrgiques, 2.100 persones
que no es mereixen tenir una anestèsia adequada i un despertar
adequat, 2.100 persones, calculi per dia quantes persones,
quants d’infants són operats, són anestesiats a la nostra
comunitat autònoma en 365 dies que hi ha a l’any. Parlam d’una
inversió entre 6 i 15.000 euros. És que no parlam d’una inversió
de 2 milions d’euros, entre 6 i 15.000 euros, en un espai que té,
perquè no s’ha de crear l’espai, només s’ha d’habilitar. 

L’informe de la defensora del pacient ho diu: “En uno de los
dos bloques quirúrgicos de la planta segunda se mantiene
cerrada y sin uso la mitad de la unidad de despertar”. Tenim
una unitat de despertar buida i tenim una necessitat que, jo no
sé qui li ha fet l’informe, però que tots els pediatres, tots els
anestesistes i tots els infermers que fan feina a pediatria
demanen que es faci aquest espai, demanen que es faci aquest
circuit, ens consta 7.000 euros, tenim l’espai de la unitat del
despertar i tenim un parlament que no li vol donar suport. 

Això és el que passa en aquest moment, però, això sí, el
Partit Popular, el Govern del Partit Popular pot llogar aquests
quiròfans i pot llogar aquestes unitats del despertar a les
clíniques privades, això sí que ho pot fer i, en canvi, no podem
tenir un circuit específic per atendre els menors. 

Costa poc, hi ha l’espai i vostès es justifiquen en temes de
caràcter econòmic... i sense donar explicacions de com es fan
les coses. Ja sabem com es fan les coses, els tècnics apliquen el
que poden, el que demanen en política és canviar com es fan les
coses. Això és per dir que no, és que no hi ha cap argument
sòlid pel qual pugueu dir que no. Els professionals ho demanen
i si no, posi’s al Facebook i veurà tots els professionals que hi
estan implicats. Els pares que han tengut una experiència
d’aquest tipus ho estan demanant. No existeix, no costa doblers,
tenim l’espai, idò no, tenim un parlament que diu que no.

És que hi insistesc perquè, pensava que amb la modificació,
tal vegada, que havia fet el Sr. Thomàs, que era demanar una
creació de quiròfan, nosaltres anàvem més enllà, podríem
arribar a un consens, doncs no podem arribar a cap consens. 
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Nosaltres ja no sabem com fer les proposicions no de llei
perquè puguin ser consensuades amb el Partit Popular, ja
rebaixam allò a què aspiram, un quiròfan..., no un quiròfan, un
circuit per a menors perquè quan siguin anestesiats i quan es
despertin de l’anestèsia estiguin bé, que costa 6.000 euros a
aquesta comunitat autònoma!, no ho podem fer? No podem
instar el Govern a fer-ho en aquest parlament? Tanta por li
tenen, a aquest govern, que els diu el que han de fer
contínuament? No li poden dir en algun moment “escolti, per
favor, en aquest cas, que són 6.000 euros, que hi ha l’espai, que
són les criatures d’aquesta comunitat autònoma, intervenguin”?
Ni així. 

Jo ho lament, però avui... confiava que aquesta proposició
no de llei sortís, perquè havíem rebaixat moltíssim les nostres
aspiracions en aquest sentit i ni així. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2761/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3167/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a copagament sanitari.

Tot seguit passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 3167/12,
presentada pel 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-Entesa i Més per Menorca la Sra. Fina Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Si no s’ha aprovat l’anterior, aquesta
ja... podem abreujar els discursos.

Tenim un sistema sanitari públic a l’Estat espanyol que ha
estat reconegut com un dels millors del món per la seva
eficiència i per la seva eficàcia i a més a més dels més barats,
del que seria el món modern, el món occidental, dels més
econòmics. Per tant, seria un sistema el qual hauríem quasi
d’estar orgullosos de mostrar-lo, d’explotar-lo, que venguessin
a estudiar com ho feim i d’intentar invertir-hi més, perquè amb
cada euro que nosaltres invertim en el sistema sanitari feim que
la població tengui més salut, visqui més anys, perquè el nostre
sistema afortunadament és molt eficient i molt eficaç.

Avui tenim aquesta proposició no de llei perquè el nostre
grup parlamentari considera que el decret aprovat pel Consell de
Govern de 20 d’abril és un atemptat directe a aquest sistema
d’atenció a la sanitat. A més, el calendari parlamentari ha
propiciat que aquest debat d’aquesta proposició no de llei es faci
en un moment oportú, quinze dies després de la compareixença
solAlicitada per la mateixa consellera on volia explicar-nos i

convèncer-nos de les virtuts d’aquest decret llei. Els he de dir
que no ens va convèncer. A més el calendari ha possibilitat o ha
permès que en un moment en què un govern decidirà que dóna
a Bankia 23.000 milions d’euros, aquest mateix govern ha
decidit reduir 6.000 milions d’euros que permetrien mantenir la
qualitat d’aquest servei sanitari.

És una coincidència, però -insistesc- com podem explicar als
ciutadans que un govern té 23.000 milions per invertir en una
empresa privada i no té 6.000 milions d’euros per mantenir la
sanitat a tots els ciutadans. Hem creat una societat tan
complexa, tan difícil d’entendre per als ciutadans amb aquests
elements d’anàlisi, que no ens ha d’estranyar que cada vegada
es desentenguin més de la política, perquè si els polítics estan
per resoldre i per explicar aquests temes i som incapaços
d’explicar-los... idò, ens dóna aquesta desafecció política.

No estam d’acord en aquest decret per distints motius: un,
perquè romp la universalitat del sistema, tenim un sistema que
fins que aquest decret llei o.... vaja, s’aprovi o es modifiqui la
llei que s’ha d’aprovar, tenim un sistema sanitari que és per a
aquest ciutadà de l’Estat espanyol i com a ciutadà de l’Estat
espanyol té dret a la sanitat pública espanyola, i aquest decret
llei ens proposa tornar al sistema d’assegurat, tornam al sistema
del servei del franquisme que quan tu estaves donada d’alta a la
Seguretat Social tenies sistema sanitari. Aquest model es va
modificar, amb els Pactes de la Moncloa es va decidir anar cap
a un model universal i es va anar progressivament cap a aquest
model universal. Per tant, rompem la universalitat del sistema,
que pel fet de ser ciutadà tu tens dret a la sanitat,
independentment del fet que la teva situació sigui laboral, etc.

Segon, perquè castiguen els més malalts. Aquest decret llei
castiga els més malalts, les persones més malaltes, les persones
que necessitin més medicació, per exemple, hauran de pagar
més que aquelles que no estiguin malaltes i que no necessitin
més medicació. Aquest és el sistema, per exemple, dels
productes farmacològics. Les persones que fins ara no pagaven
productes farmacològics, els pensionistes majors de 65 anys ara
els hauran de pagar. És veritat que amb un límit de vuit euros,
hauran d’abonar, per una altra banda, tot el que superi aquests
vuit euros i l’Estat ja els ho retornarà, les comunitats autònomes
ja els ho retornarà, però castigam els més malalts, a un grup de
població que de per si ja té més possibilitats d’estar malalt per
un problema d’edat. Per tant, romp aquesta solidaritat
intergeneracional que tenia el sistema anterior o que té encara
actualment el sistema, que és ser solidaris amb les persones que
poden ser més vulnerables a la malaltia, que són els menors, per
una banda, i les persones majors de 65 anys, i els adults érem
solidaris amb ells, nosaltres pagàvem les medecines i, a ells els
les donaven de manera gratuïta.

Perquè també limita el caràcter redistributiu i solidari que ha
de tenir qualsevol servei públic, com que ja no és universal, ja
no és solidari, ni és redistributiu. Sé que el Partit Popular està
molt obsessionat que doni el servei, però un servei públic no
només ha de donar el servei, ha de procurar que aquest donació
de servei tendeixi a fer una redistribució de la riquesa i això,
aquesta redistribució de la riquesa la feim a través del pagament
dels impostos, quan tots pagam segons les nostres possibilitats
i rebem segons les nostres necessitats. Un tendrà necessitats
sanitàries, un altre les tendrà educatives i altres les tendran de
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transport, però tu en reps segons les teves necessitats i pagues
depenent de les teves possibilitats.

Perquè exclou colAlectius, perquè en el moment en què ja no
ets un ciutadà, sinó que ets un assegurat, exclou colAlectius.
Exclou el colAlectiu de majors de 26 anys, en una societat, en un
moment econòmic on el 50% dels nostres joves estan en
situació d’atur al Govern del Partit Popular se li ocorre excloure
del sistema sanitari als majors de 26 anys o els majors de 26
anys hauran de passar la vergonya d’anar a explicar a algú,
encara no sabem a qui, que és pobre de solemnitat, que no té
doblers i per tant, com a pobre, l’Administració li donarà salut
pública.

Exclou els immigrants no regularitzats -i quan jo dic
“exclou”, vull dir que els exclou del sistema sanitari d’Atenció
Primària. Record una pregunta que li vaig fer a la consellera,
que m’explicàs per què una persona immigrada en situació
irregular administrativa amb simptomatologia de, per exemple,
grip pot anar a Urgències i no pot anar a Atenció Primària i no
me la va saber respondre, perquè és que no té resposta aquesta
pregunta, des d’un punt de vista del sentit comú i de la sanitat
pública, només des de la voluntat política de fer diferent
l’immigrant. Per cert, amb això es vulneren no sé si són 6 o 7
convenis internacionals. 

 I aquí hi mesclam el tema del turisme sanitari quan el
turisme sanitari és un altre problema, que efectivament hem
d’abordar i hem d’aconseguir que si un alemany s’opera aquí
ens pagui l’Estat alemany la seva operació, però no ho hem de
confondre amb persones que viuen entre nosaltres a la nostra
comunitat autònoma.

Perquè introdueix el copagament, són aspectes pels quals no
estam d’acord amb aquest decret. Introdueix el copagament, del
que ara teníem una cartera de serveis comuns, ara en tendrem
tres: la bàsica, la suplementària i l’accessòria. En la bàsica
sembla que no hi haurà copagament; en la suplementària i en
l’accessòria sí que hi haurà copagament i ja ho ha dit ell: les
pròtesis, els trasllats no urgents i temes de dietètica. 

Quan vaig mirar això del tema de dietètica, vaig recordar,
vaig tenir un flaix de... l’Informe ib-salut 2020, no sé si vostès
se’n recorden, que deia que s’havien de castigar les conductes
dels ciutadans, i una de les conductes que s’havien de castigar
era la obesitat, idò ara la castigam, ara feim pagar a una persona
que és obesa o que té problemes de trastorn alimentari, li farem
pagar temes alimentaris.

Vostès ens diuen que és per evitar els abusos. El Partit
Popular del Govern central ens diu que és per evitar els abusos.
Quasi en el mateix mes en què ens fan aquest decret llei per
evitar els abusos, ens informen d’una amnistia fiscal per a
aquells que han abusat contínuament no pagant els imposts que
els pertocaven i és curiós, això ho fan en forma de reial decret,
l’endemà de la seva publicació entrarà en vigor, i la lluita contra
el frau fiscal que han anunciat, ho fan en forma de llei. Vol dir
que això entrarà d’aquí un parell de mesos, o un any. Però el
frau fiscal sí que el podem amnistiar. Doncs mirin, si hi ha
hagut abusos, primer els hem de perseguir, perquè no n’hi ha
d’haver, però també amnistiïn aquests que abusen i donin
targetes sanitàries a tothom i serà la forma més clara que no hi
hagi abusos i la més intelAligent, perquè excloure persones del

sistema sanitari és molt poc intelAligent, perquè tendrem
persones que pateixen malalties infeccioses i no estaran
controlades, una cosa que la sanitat pública hauria de tenir com
a objectiu prioritari, facilitar l’accés de qualsevol ciutadà que
presenti símptomes d’una malaltia.

Nosaltres estam molt preocupats per aquest decret llei
perquè creim que estam davant d’un canvi de model, un canvi
de model que progressivament anirà cap a una opció de doble
assegurança, que no sabem com evolucionarà, però anirà cap a
una assegurança privada i una assegurança pública. A la pública
hauràs de tenir la condició d’estar donat d’alta a la Seguretat
Social, i a la privada hauràs de tenir la condició de poder-la
pagar. Anam cap una opció de doble assegurança per a la
majoria de persones. I això quedarà així, per a temes greus
tendran la sanitat pública i per a persones que no tenen la
possibilitat de poder pagar la privada, i a la privada hi accedirà
la majoria de població que pugui pagar, però per a temes menys
greus...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. És un canvi de model perquè va cap aquí i tendrà dues
conseqüències bàsicament. Una és la reducció de la qualitat del
servei públic, perquè tendrem ràtios de professionals més baixes
per a tots tipus de pacients i perquè ens fan canviar la mentalitat.
Ara nosaltres teníem la mentalitat europea de pagar imposts per
rebre segons les nostres necessitats i ara vostès introdueixen
aquestes noves fórmules de pagar pels serveis. I això,
afortunadament, almanco ja s’expressa i tenim el Sr. Aguiló i el
Sr. Bosch que darrerament ja ho diuen. El Sr. Aguiló diu que
ens hem d’acostumar a pagar els serveis i el Sr. Bosch ens diu
que ens hem d’acostumar a pagar les taxes dels serveis
educatius. Per tant, estam davant d’un model de canvi d’allò que
fins ara havia estat l’estat del benestar a Europa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Vicenç Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies Sra. Presidenta. Passem a discutir aquesta
proposició no de llei, que com molt bé deia la Sra. Santiago,
bàsicament fa referència al Reial Decret 16/2012. Bé, la
conclusió és molt fàcil, el Govern del Partit Popular ha aprovat
d’una manera unilateral i amb el vot en contra de tots els grups
parlamentaris, un reial decret que suposa un canvi de model
sanitari. Per què?, perquè es retallen prestacions, drets dels
ciutadans en matèria sanitària i entre altres coses, s’exclouen
determinats colAlectius d’aquesta cobertura sanitària.
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Crec que som en un àmbit polític i, per tant, hem de
remarcar que això ho ha fet el Partit Popular tot solet, sense un
segon de diàleg, rebutjant qualsevol diàleg, no tan sols amb els
grups parlamentaris o partits, sinó sense cap tipus de suport
professional, d’associacions de malalts, de la ciutadania, dels
grups parlamentaris, etc., i dels sindicats ja ni en parlem. A més,
diuen mentides perquè diuen que ho han aprovat amb el suport
de les comunitats autònomes, qüestió que no és certa, perquè ni
Andalusia, ni Catalunya, ni País Basc, ni Canàries, ni Astúries
no li donaran suport, excepte en els aspectes en què no els quedi
més remei jurídicament.

Per tant, tenim que el Partit Popular ja passarà a la història
d’aquest país per acabar amb el sistema nacional de salut que
hem conegut des dels anys vuitanta. Hem de dir també que
tècnicament és una chapuza jurídica un reial decret que va
necessitar cinc correccions senceres a nivell de BOE, 20 dies
després i ara fa quatre dies ha necessitat una segona correcció.
El canvi de model sanitari d’un sistema dels més eficients del
món i que, sobretot, a més que es canvia, es canviarà per un
sistema menys eficient, perquè perjudica la salut dels ciutadans.

Deim que és un canvi de model perquè clarament aquest
país havia decidit que ens dotaven d’un sistema nacional de
salut, que vol dir cobertura universal per raó de ciutadania, no
per ser assegurat, o beneficiari d’una assegurança, sinó un dret
per ser ciutadà. I evidentment finançament pels imposts que
paguen els espanyols, amb una cartera única i comuna i sense
discriminacions, que lluitava i que era un element molt
important per a la cohesió social d’aquest país. És més, això va
quedar reflectit a la Llei general de sanitat de l’any 86, a la Llei
de cohesió de l’any 2003, liderada pel Partit Popular, per la Sra.
Ana Pastor, i per la Llei general de salut pública de l’any passat.
I tot això ho ha canviat el PP tot solet, unilateralment i
mitjançant reial decret. I amb un objectiu, que no és la
sostenibilitat del sistema nacional de salut, és amb l’objectiu
d’aconseguir l’objectiu de dèficit que imposa BrusselAles. No hi
ha un altre motiu, no és un reial decret que s’hagi generat per a
la sostenibilitat sanitària. I, de fet, tenim prou exemples, si
volem posar exemples a nivell estatal podem parlar de Bankia,
podem parlar de l’amnistia fiscal o podríem parlar de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, on es prefereix tancar
hospitals i al mateix temps bonificar amb milions d’euros
determinats colAlectius si contracten un pòlissa d’assegurança
privada.

Per tant, un altre element, ningú no pot assegurar que el que
es pugui aconseguir amb euros, serveixi per finançar el sistema
sanitari. Jo som de l’opinió, primer, que ni compliran les
mesures d’estalvi que han anunciat en sanitat i que ens veurem
d’aquí pocs mesos amb noves retallades de tipus sanitaris,
perquè totes aquestes mesures que vostès unilateralment han
decidit, no aconseguiran el control del dèficit públic, tal vegada
ho arribin a aconseguir, però evidentment no són mesures per a
la sostenibilitat de la sanitat.

Hem dit que vostès han modificat el model, passa de ser un
dret de la ciutadania a condició d’assegurat i, per tant, tornam
a aquell fet d’un concepte de beneficència per a qui no tengui
recursos o no cotitzi a la Seguretat Social. Deixa de ser, per tant,
universal el nostre sistema, perquè a més hi introdueixen altres
conceptes com són el copagament i introdueixen copagaments
nous, amb una cartera de serveis complementària. I ningú no
creu que aquestes mesures siguin per fer una sanitat pública
sostenible, perquè com expliquen els moviments de capitals
d’empreses privades de sanitat que volen quedar-se precisament
amb la gestió de la sanitat? Això no ho entén ningú,
especialment des de l’àmbit privat. Per tant, un segon camí que
persegueix el Partit Popular és privatitzar la gestió de la sanitat.

I evidentment la part de les retallades als drets dels ciutadans
trobam que aquest reial decret perjudica específicament els
malalts, pensionistes, malalts crònics o aquells que tenen
malalties rares. I no em serveix que em comentin temes
d’herència, perquè hem tengut prou informació de com
s’amaguen els deutes a la comunitat de Madrid, a la Comunitat
Valenciana, o aquest forat, que ja no és un forat, no sé com dir-
ho, de Bankia, gestionada històricament pel Partit Popular. 

Per tant, vostès no prenen decisions per a la sostenibilitat del
sistema, sinó per introduir un canvi de model, entre altres coses
el Partit Popular el que ens està dient és que aquest sistema
nacional de salut no és sostenible. Si ho vols fer sostenible, has
d’introduir copagaments, gestió privada i has de disminuir la
cartera de serveis, perquè reduir cartera de serveis és el que està
passant actualment amb les llistes d’espera quirúrgiques i de
proves complementàries a la nostra comunitat autònoma. Això
és llevar prestacions, és llevar qualitat assistencial i és llevar
drets sanitaris dels nostres ciutadans. I si no els agrada el que
diu aquest diputat, escoltin els professionals, ja siguin sindicats
o siguin professionals de la sanitat pública.

Jo he introduït abans el plantejament de l’exclusió de
colAlectius. I ja no parlam ni d’estrangers, ni d’immigrants
regulars, parlam de ciutadans espanyols que es veuran exclosos
de l’assistència sanitària. Amb un plantejament molt poc
intelAligent perquè es crearan problemes de salut pública i es
crearan canvis d’utilització de serveis sanitaris cap a urgències.
Per tant, aquests canvis no seran eficients ni sanitàriament ni
econòmicament. Si els immigrants que hi ha ara passaran a estar
en situació irregular, han d’anar a les urgències dels hospitals,
multiplicaran el cost de la seva assistència sanitària. És, com he
dit, és una mesura no per a la sostenibilitat nacional de salut, és
una mesura per canviar un model i entre altres coses introduir
copagaments i reduir cartera de serveis. 

A la proposició no de llei se parla específicament de temes
de farmàcia, parlem del copagament de farmàcia. Diuen vostès
que és progressiu, però quina progressió hi ha? Podríem parlar
de la declaració de renda d’aquest país. Però quina progressió
hi ha entre una persona que guanya 18.001 euros i una altra que
en guanya 99.999? És que no ho entén ningú! Ara també
exclouran medicaments que diuen que són per a mals menors.
N’hi ha molts que s’utilitzen per a malalties cròniques, o també
ara els malalts crònics pagaran més del límit que tenien abans,
per no parlar de totes aquelles persones que van a un servei de
farmàcia hospitalària, que abans no pagaven i ara els inclouen
el copagament com si anassin a cercar el medicament a una
farmàcia. Això vol dir, tractament oncològics, tractaments de
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VIH, sida, tractaments d’hepatitis crònica, de fertilitat, d’artritis
reumàtica i de moltes altres malalties que necessiten de
medicaments no precisament barats. 

Jo no parlaré d’aquesta aportació d’usuari per trams, ja és
més o manco coneguda per a tothom, però el que queda ben clar
és que els pobres padrins i padrines tenen un problema nou...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... perquè (...) que l’aportació de l’usuari es farà en el moment
que es retiri el medicament de al farmàcia i l’administració es
deixa sis mesos per reintegrar o no els doblers, perquè diu que
se li donarà si ho demana. O sigui, els nostres padrins i padrines
ja tenen un altre problema. 

Per tant, crec que queda molt clar que si ets una persona
major ara pagaràs més, si estàs malalt ara pagaràs més. I que no
és cap mesura progressiva. Nosaltres donam suport a aquesta
proposició no de llei que planteja la Sra. Santiago i crec que
s’hauria de fer una correcció d’errates al punt 2, perquè on posa
“entre 22.000 i 100.000 euros”, és 18.000, el que diu el BOE. I
jo faria una esmena in voce en el punt 3, on la Sra. Santiago
demana que es modifiqui l’acord pres en el Consell de
Ministres, jo directament demanaria que en lloc de “modifiqui”
es posi “derogui”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marga Duran, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo em limitaré a
contestar la iniciativa presentada el dia d’avui, iniciativa
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca i que feia referència al copagament sanitari,
relatiu al copagament farmacèutic. Jo no entraré en el tema de
Bankia, si entràssim en el tema Bankia, també entraríem en el
funcionament del Banc Central, i de moltes altres més coses i
crec que m’he de centrar en la iniciativa avui presentada.

Bé, primer de tot dir que des del Partit Popular consideram
necessària i indispensable, fins i tot urgent, la reforma sanitària
presentada pel Govern de l’Estat, per tal de garantir el sistema
sanitari espanyol. Hem mirat arreu del món i tots els espanyols
valoram i apreciam i precisament per això, és imperatiu fer-lo
sostenible, perquè d’això és tracta i no d’altra cosa. Es tracta de
sostenibilitat.

Quan el Partit Popular arriba al Govern de l’Estat, es troba
que, a part que el dèficit real no era el que s’havia dit per activa
i per passiva, amb una diferència de més de 2 punts, hi havia un
deute sanitari de 16.000 milions d’euros, deute que genera
anualment 2.000 milions d’euros amb interessos just en
productes farmacèutics. 

Del sistema sanitari n’estam orgullosos, però no del seu
deute. No es pot començar per la reforma sanitària que s’ha vist
obligat a fer el Partit Popular, amb la responsabilitat que això
du, sinó explicam d’on venim. El Partit Socialista va incomplir
obertament els seus compromisos de reforma del model de
finançament de la sanitat i el millor exemple és la seva herència
de 16.000 milions d’euros de deute sanitari. Després de vuit
anys de Govern socialista, la morositat en el pagament de les
factures a proveïdors sanitaris es va situar en gairebé 600 dies
de mitjana, arribant a 800 dies segons a quines comunitats.  

Quant a farmàcia, al Govern socialista li ha mancat una
política estable i definida en matèria de farmàcia. Va suprimir
i després va recuperar el sistema de preus de referència que
havia implantat el Partit Popular, diluint els seus efectes i
perjudicant els comptes públics sanitaris. Va implantar una
rebaixa lineal del 4% en els preus dels medicaments, ignorant
les seves diferents utilitats terapèutiques i els seus efectes sobre
els pacients. Va congelar el Pla estratègic de política
farmacèutica i posteriorment es va negar a fer cap tipus de
balanç o valoració en el Congrés dels Diputats. Es va negar
reiteradament a incorporar les comunitats autònomes al
procediment d’incorporació de nous fàrmacs al nomenclàtor. Va
practicar una política basada en la improvisació per retallar la
despesa farmacèutica, aprovant tres reials decrets lleis en només
any i mig.

La baixa quota de genèrics a Espanya s’explica pels retards
en les autoritzacions i perquè el mercat no protegit no està
suficientment explotat. La primera vegada des que existeixen els
genèrics a Espanya, el seu creixement ha estat per sota del
medicament de marca. El govern socialista els darrers anys,
conscient de l’augment del deute del sistema sanitari i de la
inviabilitat de l’actual model, que posava en perill la continuïtat
dels serveis sanitaris, ja estudiava la introducció de qualque
tipus de copagament. Sort que tenim les hemeroteques!

La Sra. Trinidad Jiménez, ministra de Sanitat, el juny de
l’any 2010 va dir: “si lo que queremos es disuadir a la gente
que vaya a los centros de salud cuando no haga falta, lo que
tenemos que pensar es si necesitamos introduir algún tipo de
tasa para aumentar la recaudación y hacer más sostenible el
sistema”.
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En la mateixa línia, el secretari d’Estat d’Hisenda el Sr.
Carlos Ocaña, el mes de maig del 2010 va dir: “el copago se
planteó también para ser incluido en el real decreto, -més
conegut com decretazo- de reducción de déficit aprobado el
pasado viernes. Pero finalmente no se hizo porque para
reducir el gasto de sanidad se aprobó otra medida como la
rebaja en los precios de medicamentos”. També el Sr. Ocaña
el gener de l’any 2011 va dir: “en este momento no está en la
agenda inmediata el copago por más que se utiliza en muchos
países. No será este el momento, pero sí algo que se tendrá que
considerar de cara al futuro”.

Al final, moltes paraules però va faltar la valentia i el
coratge per emprendre mesures efectives perquè el deute no
continuàs creixent i garantir així la sostenibilitat del sistema. El
deute a les empreses de fàrmacs és tan preocupant que ja les
companyies de més referència internacional han advertit que es
podria tancar el subministrament de medicaments, com ja
s’havia fet a hospitals de Grècia. La patronal de laboratoris
Farmaindustria va informar a principis d’enguany que el deute
de les comunitats era de 6.300 milions d’euros i que podia
haver-hi risc de certs problemes de subministrament habitual, ja
que ja hi havia actualment petites companyies que eviten
subministrar certes comunitats per risc d’impagament, fins a
800 dies.

La despesa farmacèutica a Espanya suposa més de la quarta
part de la despesa sanitària total, en concret un 25,5%. Aquesta
xifra es composa d’un 19,2% de despesa per receptes,
medicaments que es financen públicament prescrits pels metges
i que l’usuari adquireix a la farmàcia, i amb una aportació
econòmica, amb un copagament farmacèutic, i un 6% de
farmàcia hospitalària, medicaments que només s’administren en
centres sanitaris sota control mèdic i sense aportació extra de
l’usuari. S’ha de dir aquí que, així com a Espanya la despesa
farmacèutica representa el 25,5 del total de la despesa sanitària,
a la resta d’Europa la despesa farmacèutica representa el 15%.

Espanya compta amb un ampli catàleg de medicaments amb
finançament públic, entre els quals es troben els més
innovadors, l’entrada dels quals en el sistema s’agilita sempre
que aporten un benefici terapèutic extra, especialment a les
malalties més greus o de prevalença com pot ser el càncer. La
majoria d’aquests medicaments es dispensa a través de la
farmàcia hospitalària i no requereixen aportació extra de
l’usuari. 

Les persones actives fins ara, en aquests moments, paguen
el 40% del preu de les medecines amb independència de la seva
renda o de la seva situació laboral, tant siguin persones atures
com persones que treballen en actiu. Els pensionistes estan
exempts de pagar en tots els casos, inclosos també amb
independència de la seva situació econòmica. El sistema s’ha
posat en qüestió en nombroses ocasions perquè no es progressiu
i per tant planteja dubtes de si podria considerar-se just.

No obstant això, la situació ha canviat, no només
l’econòmica sinó sobretot la demogràfica i sanitària. Espanya és
un dels països més envellits de la Unió Europea, d’acord amb
dades de l’Eurostat. Especialment notables són les xifres de
població molt major, en concret és el segon país amb més
població per sobre dels 80 anys, és a dir, una espanyola mitjana,
una dona espanyola mitjana, quan compleix 65 anys li queden

22 anys de vida i a un espanyol 18. Com a conseqüència
d’aquest fet, així com dels avanços mèdics que han aconseguit
cronificar tota una sèrie de malalties, la prevalença de les
malalties cròniques ha augmentat, i una gran part dels pacients
d’aquestes dolences són majors de 65 anys, pensionistes en la
seva majoria. La influència d’aquest fet en la despesa
farmacèutica es fa patent quan, d’acord amb l’últim butlletí
terapèutic del ministeri, si es pretén en termes globals
l’aportació de l’usuari en despesa en fàrmacs aquesta no arriba
al 6%, a pesar que totes les persones actives, com s’ha dit abans,
paguen el 40% de cada medecina. Com es pot intuir la major
part dels fàrmacs és consumida pels pacients majors.

S’ha de dir també, i no és una anècdota, que a Espanya es
calcula que es tiren a l’any 3.700 tones de medicaments pagats
per la sanitat pública i que un 24% de la població reconeix que
té a ca seva medicaments que no utilitza i que estan acumulats
als calaixos. 

La reforma sanitària presentada pel Partit Popular ha estat
estudiada al màxim i en tots els àmbits per assentar les bases
d’un sistema sanitari sostenible, ja que continuar com si res ja
no és una opció, no és una alternativa. La reforma garanteix que
l’assistència sanitària continuarà essent gratuïta; continuaran
essent gratuïts els serveis de prevenció, diagnòstic, tractament
i rehabilitació que dispensen els centres sanitaris o
sociosanitaris. És una reforma que protegeix els més
desfavorits, especialment els aturats de llarga durada, els
pensionistes, els pensionistes que tenguin pensions no
contributives, els malalts crònics i, en general, aquells als quals
manquen els recursos. Els aturats sense prestació, que abans
pagaven el 40% dels seus medicaments, ara no pagaran res; els
perceptors de rendes mínimes d’inserció, pensionistes amb
pensions no contributives i en situacions anàlogues, tampoc no
pagaran; els pacients de malalties greus i els pacients crònics
tendran una aportació reduïda del 10% amb un límit màxim
d’aportació actualitzada a l’IPC. 

És una reforma solidària i equitativa, ja que aportaran més
aquells que tenguin rendes superiors. Els valors o graus
d’aportació per al pagament de medicaments s’estableixen en
funció de tres criteris: renda, edat i grau de malaltia. Es manté
la diferència entre persones actives i pensionistes, i queda de la
següent manera: els perceptors de rendes mínimes d’inserció,
pensions no contributives i aturats no pagaran res pels
medicaments, com fins ara pagaven el 40%. Les rendes inferiors
a 18.000 euros, les persones que estiguin en actiu, pagaran el
40%, el mateix que pagaven fins ara, i els pensionistes un 10%
amb un límit màxim de 8 euros al mes. Les rendes entre 18.000
euros i 100.000 euros, les persones en actiu pagaran el 50%, un
10% més que abans, i els pensionistes un 10% amb un límit
màxim de 18 euros al mes. Les rendes superiors a 100.000
euros...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

...les persones en actiu pagaran un 60% i els pensionistes un
60% amb un límit de 60 euros al mes.

Per tot l’esmentat queda patent que la reforma sanitària
engegada pel Govern de l’Estat és ampla i no es limita a canviar
el copagament farmacèutic, sinó que pretén amb totes les
mesures preses racionalitzar la despesa i optimitzar els recursos,
enfocats i encaminats al fet que, sense que hi hagi un
copagament per serveis sanitaris, el sistema sanitari públic de
l’Estat espanyol continuï essent un orgull per a tots els seus
usuaris.

Moltes gràcies. He de dir que no donarem suport a la
iniciativa avui presentada per la Sra. Santiago.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Té la paraula la Sra. Santiago
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Començaré per contestar a la Sra.
Duran. Vostè ha dit a l’inici de la seva intervenció “em centraré
en els punts de la proposició no de llei”, i ha parlat de tot menys
dels dos punts, perquè m’ha explicat beneficis, coses en les
quals jo estic d’acord, d’aquest reial decret. Per això jo dic
modificar, i no anulAlar. Jo estic d’acord, per exemple, que els
aturats que no tenen cap tipus de prestació no paguin
farmacologia, i vostè m’ha parlat d’aquest tema, i m’ha parlat
de les pensions no contributives, que ara tampoc no ho paguen,
però, efectivament... I li ho dic perquè en el seu temps m’ha
donat arguments, m’ha parlat de coses positives d’aquest decret,
que nosaltres hi estam d’acord, per això insistesc que no
demanam la seva derogació sinó la seva modificació.

I m’ha parlat de declaracions d’altres polítics, però no m’ha
explicat per què el Partit Popular considera que una persona
major de 65 anys que cobra 18.000 euros ha de pagar 8 euros,
encara no m’ho ha explicat. Perquè aquest sistema actual és un
sistema de suport intergeneracional, que els joves ajudam les
persones que estan més malaltes i més necessitades, o que estan
potencialment en situació de més vulnerabilitat de malaltia, que
són les persones majors, perquè, si no, un aturat que cobra
menys de 18.000 euros no ha de pagar 8 euros. Si el criteri és
econòmic, per què un aturat que rep subsidi ha de pagar un 40%
i no 8 euros, si és el criteri és econòmic? Per què? Idò perquè
vostès, el Partit Popular, es carreguen el model actual de
solidaritat i de compensació. Perquè si és econòmic, que canviï
aquest criteri: tots aquells que cobren menys de 18.000 euros,
siguin jubilats, siguin aturats, siguin joves, siguin adults, que
només paguin 8 euros, i no ho canvien, aquí mantenen el 40%.

I després diuen que de 18.000 a 100.000 -vaja progressió!-
pagarem el 50%. Casi na!, un 10% més, casi na! Castiguen els
malalts, castiguen els malalts perquè els que estan més malalts
necessitaran més medicació.

I no m’ha donat cap argument que em pugui justificar aquest
canvi de model. No, jo no ho he sentit. M’ha dit declaracions
d’altres polítics que volien canviar i no varen ser valents per
canviar. I m’ha dit coses amb les quals jo estic d’acord d’aquest
decret, insistesc, que els pensionistes no contributius no paguin,
que els aturats que no tenen cap tipus d’ingrés perquè se’ls ha
acabat el subsidi no paguin..., però no m’ha explicat per què allò
altre. Per què si ho volen fer progressiu no ho fan per trams?, de
18.000 a 25.000, de 25.000 a 50.000... No. Per què?, perquè és
el total de la població, pràcticament. Vostès, a tota la població
pràcticament, li han pujat aquest 10% que, insistesc, castiga les
persones més necessitades.

I jo ja ho crec, Sra. Duran, que vostès no vol entrar en el
tema de Bankia, perquè és difícil explicar..., és difícil explicar
que estam amb reduccions sanitària i que aquest govern està
disposat a donar 23.000 milions, i no sabem encara com els
recuperarà, però està disposat a donar-los.

Vostès han començat per canviar, i per això darrere això hi
ha un rerafons ideològic i polític, vostès han aprofitat la crisi
sanitària i estan aprofitant al crisi econòmica, perdoni, per
canviar el model sanitari d’aquesta comunitat autònoma, i
d’Europa en general, però d’aquesta comunitat autònoma i de
l’Estat, en aquest cas concret, tendent cap a la privatització, que
ens acostumem a pagar per serveis, que ens acostumem a pagar
per sanitat. Perquè si vostès volen defensar el sistema del qual
tan orgullosos diu que vostès estan, hi ha altres mesures abans
que aplicar aquest reial decret: una lluita decidida contra el frau.
L’Estat mateix reconeix que hi ha un frau, una bossa de frau de
25.000 milions, i diu “bé, idò, els amnistiarem”, 25.000 milions;
els tècnics d’Hisenda diuen que 40.000 milions. Abans d’aplicar
aquest reial decret no podrien fer mesures decidides contra el
frau fiscal? Reduccions de pressupostos militars, 2 milions
anuals, perdoni, 2 milions diaris mantenir les tropes a
Afganistan, 2 milions diaris; no es pot reduir això abans d’haver
de fer pagar els pensionistes?, o que un immigrant no tengui
sanitat en el sistema d’atenció primària?, o que un jove de 26
anys que no ha cotitzat no en tengui? 

IRPF a les rendes més altes. Curiós; l’IRPF a les rendes més
altes l’ha apujat 2 punts el Partit Popular, i cada vegada que surt
un ministre recorda que aquests 2 punts són temporals, però
ningú no diu que aquest reial decret sigui temporal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Aquest reial decret és ja mentre duri el Partit
Popular. Patrimoni, SICAV, paradisos fiscals... Si vostès
haguessin aplicat tot això abans de reduir el sistema sanitari
públic potser ens ho podríem creure, que vostès defensen la
sostenibilitat, però vostès van cap a la privatització i cap a la
reducció de la qualitat del sistema públic, i en això, Sra. Duran,
no coincidirem mai.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sí, ens ha de dir si accepta l’esmena del PSOE.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, perquè nosaltres en aquest sentit pensam que aquest
decret té coses bones, com per exemple el tema que els aturats
sense subsidi no paguin a l’Estat espanyol per primera vegada.
Per tant... A efectes pràctics no servirà de res. No, no ho
acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3167/12.

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