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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6871, 297 i 3762/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6871/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de
garantir la universalitat de la sanitat i l'assistència als
immigrants en situació irregular (urgència).

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 6871/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
necessitat de garantir la universalitat de la sanitat i l’assistència
sanitària als immigrants en situació irregular, té la paraula el Sr.
Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 1 de setembre va entrar en
vigor la retirada del dret a l’assistència sanitària a persones que
no tenen regularitzat el permís de residència al nostre país, una
mesura que ve condicionada pel Reial Decret Llei 16/2012.
Això ha suposat un canvi de model sanitari en el nostre país,
aquí recordar que la Llei general de sanitat de l’any 1986 va fer
titulars de dret a la protecció de la salut als espanyols i als
estrangers que tenguessin residència en el seu territori. La seva
finançació pública va quedar lligada amb el Reial Decret
1088/1989.

La Llei 16/2003, de cohesió, feta pel Partit Popular,
confirmava la cobertura universal i pública. També comentar
que la Llei 4/2002, d’estrangeria, deia que els estrangers podien
rebre assistència sanitària simplement amb la condició de
l’empadronament. I després hem de dir que, des dels
pressuposts de l’any 1998, se separen les fonts de finançament
entre el Sistema Nacional de Salut i el de Seguretat Social. I per
tant, ja passam a la Llei general de salut pública de l’any passat,
que connecta la titularitat universal del dret de protecció amb la
gratuïtat d’assistència sanitària, on ja s’inclouen una sèrie de
colAlectius, des dels aturats que haguessin esgotat el dret de
prestació de subsidi d’ocupació, fins altres colAlectius com
aquells professionals que feien feina per compte propi o que no
estiguessin inclosos dins un règim especial de Seguretat Social
per a autònoms.

Hem de dir que tenim tota aquesta trajectòria jurídica en el
nostre país que consagra o consagrava el nostre sistema com a
un sistema nacional de salut, finançat amb imposts, no vinculats
a la condició d’assegurat o beneficiaris, que és el que defineix
els sistemes per assegurament que són menys eficients al món,
i d’això hi ha abundant bibliografia.

Hem de dir que aquest canvi de model que el Partit Popular
sustenta en la necessitat de garantir la sostenibilitat, nosaltres no
compartim aquest concepte perquè, evidentment, el que ens
diuen és que canvien el model perquè unes persones tenguin
dret a assistència sanitària, com a dret de ciutadania, perquè

unes persones en puguin o no tenir en funció de la seva condició
d’assegurat o beneficiari.

I per una altra banda, tenim que és una norma que el Partit
Popular pretén incloure copagaments, disminuir cartera de
serveis i anar introduint la gestió privada a la gestió sanitària.

Políticament, hem de remarcar que això ho ha fet el Partit
Popular tot sol, sense cap tipus de consens amb cap grup
parlamentari, i que fins i tot diverses comunitats autònomes
s’han oposat a aquest reial decret i, fins i tot, com a mínim jo
tenc coneixement de tres d’aquestes, que han posat un recurs
davant el Tribunal Constitucional.

Treure la universalitat de l’atenció sanitària, com ha fet el
Partit Popular, és una mesura regressiva, discriminatòria i que
no ens conduirà a altra cosa que excloure persones de l’atenció
sanitària, però que no suposarà cap tipus de guany en terminis
de salut pública o de salut en general, i el possible o no estalvi
econòmic ja el veurem amb el temps, que nosaltres pensam que
no.

Un dels colAlectius més afectat per aquesta normativa són
aquelles persones immigrants en situació irregular, no perquè
estiguin empadronades, sinó pel fet que en aquests moments no
cotitzin davant la Seguretat Social. Hem de recordar que moltes
d’aquestes persones hem estat nosaltres que els hem anat a
cercar, que cuiden els nostres padrins, els nostres infants, fan net
les nostres cases o, quan hi havia construcció, feien feina a la
construcció, i ara ens molesten i per tant practicam l’exclusió
sanitària.

El Partit Popular ens ha posat damunt la taula uns convenis,
uns convenis que no són per a ells, perquè, entre d’altres coses,
necessiten estar un any empadronats abans de poder solAlicitar
un conveni; que aquest conveni només els garanteix la cartera
comú bàsica, és a dir, la suplementària i l’accessòria queden
fora, és a dir, no tenen dret a prestació farmacèutica ni
ortoprotèsica, ni dietètica, ni sanitària, ni tenen dret a una
targeta sanitària, etc. És un conveni per a altres tipus de
persones, probablement de països que no tenen res a veure amb
aquests immigrants, diguéssim, irregulars.

I després tenim que aquí la Conselleria de Salut ha emès un
document sense concretar sobre criteris, on trobam, no és que
ho trobem nosaltres, són els professionals que fan assistència
troben que hi ha moltíssimes coses que no hi estan concretades.
Per tant, se’ls està oferint un conveni de 711 euros o 1.862, en
funció d’edat, individual, o sigui, s’imaginin una família que
pugui tenir dos fills i un matrimoni, doncs s’aniran a situar en
què cada mes haurien de pagar 250 euros, quan estan en situació
irregular difícilment ho podran fer.

Per tant, ens trobam que aquests convenis no serveixen per
a aquestes persones i ens trobam, per una altra banda, amb uns
criteris que són absolutament indefinits, que en moltes
situacions no permeten tenir targeta sanitària, millor dit, cap
d’ells tendrà targeta sanitària; no s’especifiquen massa coses i
entre d’altres coses sí que es diu que en moltes situacions se’ls
presentarà una factura. En aquest país sabem que les factures
s’han de pagar i que a un moment determinat, quan un no paga,
l’administració doncs comença un recorregut administratiu per
mirar de cobrar, i aquestes persones necessitaran renovar el seu
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permís de residència i altres qüestions d’índole legal i es
trobaran que no la tenen.

Per tant, nosaltres pensam que ni una solució ni l’altra són
adients i a més volem constatar que altres comunitats autònomes
sí que han posat en marxa mecanismes per atendre aquestes
persones tal com abans de la publicació d’aquest reial decret i
l’entrada en vigor dia 1 de setembre, parlam d’Andalusia,
parlam de Galícia, parlam del País Basc, parlam de Catalunya,
etc.

Per tant, ens trobam amb un escenari d’un canvi de model
on, entre d’altres coses, hi ha un colAlectiu que, com que ja no
està garantida aquesta assistència sanitària amb caràcter
universal, doncs trobam que hi comença haver colAlectius que
queden exclosos. És per aquest motiu que nosaltres pensam que
això, per una banda, no suposarà una millora en qualitat
assistencial; que moltes persones tendran problemes de salut
perquè no acudiran al sistema sanitari; el sistema sanitari no
estalviarà doblers, perquè li arribaran més tard, i si acudeixen a
urgències el cost és superior.

Vull constatar també que això s’ha fet en contra del criteri
generalitzat de tot el sector professional, podríem parlar
d’Organización Médica Colegial, ColAlegi de Metges de
Balears, ColAlegi d’Infermeria de Balears, societats científiques,
sindicats, fins i tot el membre del Partit Popular d’Eivissa, la
Sra. Cava de Llano, exdefensora del Poble, que va manifestar
públicament, i així consta en els diaris d’aquesta comunitat, que
trobava que era un fet regressiu i que no s’havia de produir.

Remarcar també que el Comitè sobre drets econòmics,
socials i culturals de Nacions Unides va dir que no s’havia de
practicar aquesta exclusió sanitària i que s’havia de donar
atenció sanitària sense limitació fos quina fos la seva situació
legal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I és per aquest motiu que nosaltres hem presentat aquesta
proposició no de llei, amb dos punts: un, instant el Govern que
articuli un mecanisme per garantir a aquestes persones
immigrades en situació irregular el mateix dret de cobertura
establerta pel conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyoles.

Això ho han fet altres comunitats autònomes i entenem que
no hi ha cap impediment jurídic i legal perquè ho faci la nostra.

I un segon és que el Parlament insti el Govern d’Espanya a
recuperar, per llei, la universalització d’aquest dret a assistència
sanitària pública, desvinculant la sanitat de la Seguretat Social
i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut
amb fons públics. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots. I el nostre grup
donarà suport als dos punts que ha formulat el Grup Socialista
en veu del Sr. Thomàs. De fet la proposició no de llei, després
d’haver tramès una proposició de característiques molt
semblants a la que ha formulat el Grup Socialista.

Nosaltres estam d’acord amb bona part dels arguments que
ha exposat, som davant un canvi de model que és ver que, per
a la història d’un país, tres generacions, pràcticament no és res,
però per a les vides de les persones és la seva vida; per tant, amb
tres generacions vàrem aconseguir canviar en el nostre país, a
l’Estat espanyol i a la nostra comunitat autònoma un model
assistencial, vàrem passar de no tenir assistència sanitària, per
exemple els nostres padrins, a tenir assistència sanitària com a
condició d’assegurat i beneficiari, que podrien ser la generació
dels meus pares, a jo, com a ciutadana, tenir ple dret d’atenció
sanitària. Doncs ara tornam cap enrera, ara tornam a una
involució i ara tendrem assistència sanitària si està d’alta a la
Seguretat Social com a treballador, per tant, com a assegurada,
o ets beneficiari d’algun dels titulars de l’assistència sanitària.
Hem passat d’un model universal a un model que és
d’assegurança, que la condició per a l’accés a la sanitat la dóna
el treball, no la dóna el concepte de ciutadania, no la dóna el
passaport de l’Estat espanyol.

Perquè el Sr. Thomàs ha fet molta referència als immigrants,
però també hi ha ciutadans del nostre estat espanyol que no
tenen dret a l’assistència sanitària en aquests moments, de fet el
colAlectiu de familiars cuidadors, que tenien assistència
sanitària, a partir de l’1 d’octubre es varen trobar que quan
anaren al metge no eren titulars de targeta sanitària i varen
haver, tots ells, de cercar qualque beneficiari, que es va arreglar,
molts s’han arreglat, però varen tornar a concepció de
beneficiaris; és a dir, les dones cuidadores que cuidaven la seva
parella malalta d’Alzheimer, de ser titular de targeta sanitària,
varen ser els beneficiaris del seu marit; o les filles que cuidaven
les mares o els pares, varen passar de ciutadanes amb targeta
sanitària a ser beneficiàries de la targeta sanitària del pare i de
la mare. Els majors de 26 anys que no estaven assegurats, varen
anar, després que entràs en vigor aquest decret, al metge, i el
metge els va dir que no tenien la targeta sanitària; varen haver
d’anar a la Seguretat Social a inscriure’s com a beneficiaris
d’una cartilla de la Seguretat Social, que ho era del pare i ho era
de la mare.
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Això atempta radicalment contra el nostre Estatut
d’Autonomia. El nostre Estatut d’Autonomia, a l’article 26, 25,
estableix: “Es garanteix el dret a la prevenció i la protecció de
la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal.” I el caràcter universal, si vostès van a diferents
diccionaris de la llengua castellana o de la llengua catalana,
trobaran que universal s’entén a tots els éssers en generals, a
tots, remarca. Podríem incloure una concepció de gènere i dir “a
totes”, però a tots. Per tant, atempta aquest sistema contra el
sistema universal.

La nostra comunitat autònoma té capacitat jurídica suficient
com per poder fer això. I per tant, com han fet altres comunitats
autònomes, el que pot dir és que es torni donar targeta sanitària
a totes aquelles persones que abans que entràs el reial decret llei
de l’Estat tenguessin targeta sanitària. Això perquè ho posa el
nostre Estatut, el nostre Govern hauria de vetllar perquè aquest
Estatut s’acomplís.

Però també, després hi ha criteris molt menys altruistes i
molt menys polítics, però sens dubte importants, com són
l’economista, aquest que ara està tant de moda. No garantir la
salut a tothom és el més poc intelAligent que pot fer un país, no
només perquè es puguin saturar les urgències, és que si hem
avançat en temes de sanitat pública és perquè tots hem tengut
accés als productes farmacèutics i a la sanitat; una malaltia
infecciosa no controlada és un focus d’infecció i això ens
perjudica a tots. I el que es poden estalviar amb una persona que
no tengui accés a sanitari, potser que sigui un problema
d’infecció important. Vull dir, no només hem avançat en sanitat
i en qualitat de vida, perquè tenim un sistema sanitari molt
important i tècnicament molt bo, sinó que ha estat per a tots,
perquè quan un tenia una hepatitis o quan un té un problema
d’infecció pot ser atès i, per tant, està controlat sanitàriament.
Doncs aquest control, que és de qualitat i de salut pública,
desapareix amb això, amb aquest reial decret. Per tant, no
només perquè atempta contra el nostre Estatut d’Autonomia,
sinó que a la llarga ens estalviarà doblers.

Per tant, nosaltres, i és ver que això ho hem repetit i ho hem
dit, ja s’ha discutit a altres fòrums i d’aquí a uns minuts
escoltarem arguments a favor i en contra semblants, però per a
nosaltres és molt important que consti al diari del Parlament,
d’aquí a deu anys, quan el Partit Popular s’empegueeixi del que
ha fet, que el nostre grup parlamentari haurà dit que no totes les
vegades que han estat necessàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquest tema que avui tractam, com s’ha dit, entra dins la
reforma sanitària recollida en el Reial Decret 16/2012. Una
reforma que va emprendre el Govern central, doncs consideram
que necessària i motivada, en primer lloc, per un dèficit de més
de 16.000 milions d’euros en el Sistema Nacional de Salut.

També per una legislació que afavoria el turisme sanitari i que
tenia com a conseqüència un sistema fallit, descontrolat, amb
disset comunitats autònomes que funcionaven cada una per
lliure i que tenien doncs disset sistemes de salut diferents, i totes
bastant caracteritzades pel despilfarro. Per tant, una reforma
que ja pensam que s’havia d’haver iniciat fa molt temps aquest
control, però el PSOE, doncs, que governava a Espanya no li va
interessar fer-ho, perquè hi havia eleccions prompte, i el mateix
que va passar aquí doncs no li interessava generar un debat
social i preferien tirar d’endeutament i irresponsablement
ocultar les xifres reals del problema econòmic que teníem
damunt.

Aquestes mesures que conté el reial decret garanteixen que
l’actual model sanitari, recollit a la Llei general de sanitat del
1986, és a dir, no hi ha cap canvi de model; la Llei de sanitat, en
el seu article 1.2, diu: “Son titulares del derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los
ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia
en el territorio nacional”. 

El que fa aquest reial decret del 2012, simplement es canviar
el procediment per tenir la condició d’assegurat. Els espanyols
ja estaven assegurats a través de la Seguretat Social, sistema
antic i consolidat a la nostra llei de cohesió del sistema nacional
de Seguretat Social, el que hem fet simplement és canviar un
procediment reglat per equiparar-nos també als països de la
Unió Europea.

Amb aquest reial decret es manté el sistema d’assegurança
que ja teníem i al mateix temps s’unifica el concepte d’assegurat
i es defineixen totes i cadascuna de les possibles situacions en
les quals un espanyol pot trobar-se en el moment en què realitza
el tràmit administratiu.

Aquest mateix procediment administratiu s’aplicarà als
ciutadans d’altres nacionalitats, als quals a més s’aplicaran les
normes europees, els convenis bilaterals i les exigències
d’estrangeria segons el cas.

Respecte a aquesta universalitat que sembla que existia i ha
deixat d’existir, sí voldria matisar que l’any 2011 sí que hi havia
molts d’espanyols sense dret a assistència sanitària pública, més
d’uns 300.000, els mutualistes, els advocats, els arquitectes, els
aturats de llarga durada, fins a la reforma de la Llei de sanitat,
que va entrar en vigor el gener del 2012, no tenien totes
aquestes persones dret a l’assistència sanitària, ara sí que la
tenen.

Pel que fa a la comunitat balear, el servei de salut ha
elaborat uns criteris generals que faran possible aplicar les
normes estatals i cercar les millors fórmules per generar el
menor impacte social. 

L’assistència sanitària bàsica a estrangers que es trobin en
situació irregular a Espanya està garantida i respon a
consideracions ètiques, deontològiques i humanitàries. Cap
persona en situació irregular quedarà desatesa o fora del Sistema
Nacional de Salut en casos d’atenció urgent.
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Tots els ciutadans estrangers en situació irregular rebran
assistència sanitària gratuïta en els següents casos: urgència per
malaltia o accident, assistència a l’embaràs, part i postpart i
menors d’edat en tots els casos, també hi estan inclosos els
possibles casos de protecció internacional i víctimes de tràfic
d’éssers humans amb permanència autoritzada a Espanya.

Vull remarcar que es garanteix la cobertura sanitària per a
totes aquelles patologies considerades de salut pública i els puc
assegurar -i vostès segurament ho saben tan bé com jo i si no es
pot mirar- que la llista de malalties que estan considerades de
salut pública és molt, molt llarga, per tant això que explicava ara
la Sra. Santiago crec que estaria més que cobert.

Aquesta assistència sanitària no es facturarà als usuaris, sí
que es facturarà als països amb els quals Espanya tengui signat
un conveni bilateral, que també són nombrosos. 

El reial decret llei estatal es basa en criteris similars als
aplicats als altres estats membres de la Unió Europea en relació
amb les prestacions a càrrec dels sistemes sanitaris públics. De
fet, a partir d’ara, les persones que no tenguin la condició
d’assegurat poden formalitzar convenis especials si ho volen fer
atesos per la sanitat pública.

Reiteram una vegada més que cap persona que ho necessiti
quedarà sense assistència sanitària. Aquest és el principi que
hem de seguir per aplicar la norma sempre minimitzant al
màxim l’impacte a la nostra societat. 

En aquest sentit, com molt bé ja saben, la Conselleria de
Salut ha creat una comissió destinada a l’estudi, seguiment i
avaluació dels casos i patologies concretes perquè es resolgui el
més aviat possible qualsevol tipus de problemàtica si es dóna...,
que el que està passant és que des que va entrar en vigor són
molt poques les incidències que s’han produït malgrat aquestes
previsions catastrofistes que vostès fan de llavors ençà, idò la
realitat no s’ajusta a això que vostès van anunciant des del
primer dia en què va entrar en vigor.

Per tant, no crec que ens puguem ajustar a la catalogació
com vostès fan cap al Govern del Partit Popular ni de xenofòbia
ni d’exclusió ni d’insolidaritat. 

Ara mateix cap país europeu té la protecció en urgències, la
protecció en salut pública i per tant, en vacunació, en lluita
contra l’VIH, en lluita contra les malalties infeccioses que té
Espanya per a tothom. Espanya continua essent el país europeu
més social des de la cobertura sanitària. 

També he de dir que els malalts crònics, tots els malalts amb
una malaltia greu, el manteniment d’una diàlisi, el manteniment
d’un tractament de càncer, d’una cronopatia obstructiva o
qualsevol altra patologia tenen tot el dret a continuar essent
atesos si així ho decideix el seu metge. És a dir, està imperant
el criteri mèdic per damunt de qualsevol altra cosa.

Pensam que... ja hem dit que era hora que es prenguessin
algunes mesures, que el Govern central reaccionàs ja que no ho
havia fet en la passada legislatura i que es tallàs una mica
d’arrel també la qüestió del turisme sanitari perquè... veim
moltíssims de casos on es produïa un cert abús i això, segons el
mateix Tribunal de Comptes... va xifrar l’any 2009 que es
perdia una quantitat de sous valorada en 1.000 milions d’euros.
Per tant, crec que són quantitats... per prendre-se-la seriosament
i actuar, cosa que abans no s’havia fet.

En definitiva, pensam que el ministeri actua d’acord amb les
comunitats autònomes, hi ha molt més consens del que volen
reconèixer i també amb les societats professionals.

Té una sèrie d’objectius professionals que són garantir la
universalitat, la qualitat i la cohesió del Sistema Nacional de
Salut, també que aquells ciutadans europeus que tenguin
assegurança i que tenguin poder adquisitiu paguin el seu
tractament, cosa que és normal i natural, i que els immigrants
irregulars en primer lloc regularitzin la seva situació, però que,
mentre no ho facin pel que sigui, continuaran tenint l’assistència
sanitària garantida en aquest país.

Ja centrant-nos en aquests dos punts que el PSOE ens ha
presentat en la seva proposta, ens demanen “instar el Govern a
articular un mecanisme per garantir les persones immigrants en
situació irregular que resideixen a la comunitat el mateix dret a
la cobertura sanitària que hi ha establerta per al conjunt dels
ciutadans i ciutadanes espanyols”. 

A veure, crec que, el mateix dret, el tenen, però se’ls exigirà
un pagament, igual que me l’exigeixen a mi i a qualsevol altra
persona espanyola, que en la seva cotització idò està pagant la
Seguretat Social. Ara hauran de pagar igual que vostè, que jo i
que totes les persones que cotitzen, abans no ho feien, ara ho
hauran de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, acab, Sra. Presidenta. 

El segon punt, instar el Govern a recuperar per la llei la
universalització del dret a l’assistència sanitària pública
desvinculant la sanitat de la Seguretat Social, bé, quant a la
universalització com ja he dit consideram que ara és més
universal que abans. 

Per tant, no donarem suport a aquests dos punts de la seva
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Thomàs per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair les
paraules de suport de la Sra. Fina Santiago. Evidentment, el
Partit Popular ja no té capacitat per sorprendre’ns perquè no
mou un dit al que diuen des de Madrid.

Miri, Sra. Palau, això és un tema de voluntat política. Si
varen prendre una decisió el mes d’abril, evidentment que no la
rectificaran, però és pel que han tengut..., l’excusa formal que
és la sostenibilitat, bé, posem per cas que és veritat la xifra de
16.000 euros, per a Bankia els han trobat i els pagarem entre
tots, eh?, els pagarem entre tots. Defensa, 27.000 euros per
pagar..., 27.000 milions d’euros, amnistia fiscal, vull dir, és
qüestió de voluntat política. Vostès no han tengut la voluntat
política que això continuï essent un dret lligat a la condició de
ciutadà. 

La nostra legislació des de l’any 86 sosté aquesta teoria, que
és la definició de Servei Nacional de Salut, dret de ciutadania,
finançament per impostos i cartera de serveis comuna de tots els
ciutadans i això és el que ha passat amb governs del Partit
Popular i del Partit Socialista fins l’any 2012. 

Ara vostès han aprofitat una determinada conjuntura
econòmica, que no han produït els ciutadans, i molt manco
determinats colAlectius de ciutadans, i vostès han pres la decisió
de modificar el model sanitari i ho he dit abans: ara només té
dret a assistència sanitària qui està assegurat o a aquell al qual
es considera beneficiari. 

No sé amb qui parla, però hi ha molts de ciutadans
espanyols que avui en dia estan molt enfadats perquè per
condicions econòmiques ja no tenen targeta sanitària, ara són
beneficiaris d’una segona persona i això li ho puc assegurar i si
no coneix cap cas, parli amb la gent, que la gent ho viu molt
malament. 

A vostès, els interessa posar copagaments, reduir cartera de
serveis a una cartera de serveis bàsica i comuna i anar introduint
altres procediments.

Ja fa mesos que li ho vaig dir, Sra. Palau, faci un poc de
feina, estudiï, totes les mesures d’eficiència surten d’aquest
document de l’any 2010, el mes de març. És curiós, han agafat
les mesures d’eficiència i això ho va subscriure PP..., totes les
conselleries amb el ministeri, han agafat les mesures
d’eficiència, aquí no es deia canviar de model ni introduir
copagaments ni reduir cartera de serveis, han agafat... central de
compres, posar al seu lloc les agències d’avaluació de
tecnologia, qüestions de política farmacèutica, tot això estava
aquí i hi havia un cronograma i el pot llegir, fa mesos que li ho
vaig dir.

Per tant, han decidit per voluntat política modificar, que ja
no sigui un dret de ciutadania, és més, s’han carregat la
disposició addicional que donava cobertura a uns petits
colAlectius que encara no quedaven... quedaven sense cobertura,
que havien quedat coberts amb la llei del 2011, també s’ho han
carregat.

Ha dit... ha situat un canvi conceptual que qualsevol persona
que té mínims coneixements d’administració i de gestió
sanitària sap diferenciar el que és un sistema nacional de salut
del que és un sistema per assegurament i ha dit que només ha
canviat un procediment administratiu. 

Sap què em recorda, això? Les paraules del Sr. Mesquida fa
una setmana quan va aprovar excloure 20.000 persones de la
nostra comunitat autònoma de tenir targetes i va dir que era un
gesto de gestión y administrativo, una declaració que a mi, com
a persona, em sembla deplorable, vostè s’ha situat exactament
al mateix nivell.

Les persones en situació..., immigrants no irregulars, que
són persones que paguen impostos perquè compren el pa, agafen
l’autobús i fan transaccions econòmiques, paguen imposts.
L’únic que no tenen és un contracte perquè molts de ciutadans
espanyols no els volen contractar, els va molt bé que cuidin la
padrina, que cuidin els nins o abans, que fessin feina sense
facturar en la construcció, no els asseguraven, però ara ens fan
nosa. Això és d’un cinisme extraordinari i que vostè vengui aquí
a dir que el paperot que ha donat la conselleria damunt criteris
assistencials està donant resposta és que desconeix el que passa
a dia d’avui a les consultes de les nostres illes i a centres de
salut. 

Què vol que li conti quan un ciutadà va anar la setmana
passada al Camp Redó amb un diagnòstic de trastorn mental
greu i no li varen poder fer una recepta perquè no està previst
que es faci una recepta? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquí, o firmes un conveni o et faig una factura i en aquest
país si vols fer tanta norma jurídica, quan un té una factura
l’Administració li fa darrere i quan necessites el permís de
residència si no estàs... en comptes amb la Seguretat Social o
Hisenda, te’n vas. 

Que és que a les embarassades els donen targeta sanitària o
als nins? No. Quan una embarassada es rompi una cama,
l’atendran? No. No. Que és que té alguna ordre del servei de
farmàcia de qualsevol hospital de donar medicaments a aquestes
persones? No. No es cregui tot el que li diguin. Demani,
demani. 

Que vostès no hi estan d’acord? Perfecte, no esperava res
més. Ara, sí que els deman que s’informin una mica, que hi ha
altra gent que té altres opinions, que són respectables, però que
quedi ben clar que vostès han vulnerat l’Estatut d’Autonomia,
article 25.1, que hi ha tres comunitats autònomes que han posar
un recurs d’anticonstitucionalitat perquè vulnera el seu estatut
d’autonomia i que vostès permeten que l’Administració central
trepitgi les competències sanitàries d’aquesta comunitat i no
vetllen ni la prevenció ni la protecció a la salut dels nostres
ciutadans, que l’Estatut d’Autonomia diu que ha de ser
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
6871/12.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 

Ah, sí, perdoni... 5. 

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6871/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 297/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
per a intervenció quirúrgica.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
297/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d’espera per a intervenció quirúrgica. 

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Vicenç Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tornam a debatre un tema
trist, al qual també ens hi ha conduït el Partit Popular, que és el
tracte que els mereix el conjunt de ciutadans de les Illes Balears
en un dels aspectes més importants de l’assistència sanitària.

Vull començar llegint el programa del Partit Popular, crec
que es va redactar al principi del 2011, del 2011 quan dúiem tres
anys de crisi econòmica. Diu: “Con independencia de la
situación económica en la que se encuentre nuestra comunidad
tenemos el deber y la obligación de prestar unos servicios en
términos de universalidad, equidad y excelencia, una atención
sanitaria cercana. Disminuiremos las listas de espera -
disminuiremos las listas de espera- en todos los niveles”. Ja
s’ha vist amb el pas del temps com entén el Partit Popular el que
prometé als ciutadans en el seu moment.

Aquesta proposició no de llei, presentada dia 18 de gener
d’enguany, avui és dia 10 crec recordar, 10 del 10 del 2012, idò
evidentment a l’exposició de motius hi ha dades que no són les
mateixes, però el motiu i la situació és pitjor encara que el mes
de gener. Posàvem una sèrie de xifres, ara els en donaré unes
altres. 

El primer és que evidentment hi ha una certa dificultat per
conèixer la realitat, però evidentment si hi ha dificultat és
perquè el Partit Popular té por, té vergonya, li agrada la foscor,
no vol llum, no vol taquígraf, no vol informació i ens trobam
que des del mes de desembre de l’any passat no dóna xifres de
llistes d’espera, deu ser la consciència, no la tenen clara i tenen
problemes per dir les coses com cal.

Fa menys d’un mes, a principi de mes, un exemple, Hospital
Son Llàtzer. Hi havia més de 1.000 persones que esperaven feia
més de sis mesos, més de 1.000 persones més de sis mesos a
Son Llàtzer d’intervenció quirúrgica. I vull recordar que en tota
la legislatura anterior no hi va haver cap persona a la comunitat
autònoma que esperàs més de 180 dies. Per tant podríem donar
altres xifres: un TAC a Son Espases ara està a 12 mesos, una
ressonància entre un any i un any i mig, una ecografia envoltant
els sis mesos, etc., etc. Podrem parlar d’altres coses: una
colonoscòpia, hi ha hospitals que tarden un any a fer-la, i això
té repercussions en la salut de les persones.

Com que en aquesta vida hem de comparar, idò les darreres
xifres de l’anterior legislatura són les xifres del mes de març del
2011, on hi havia 11.900 persones en llista d’espera quirúrgica
amb una demora mitja de 51 dies, i a consultes externes, 40.000
amb una demora mitja de 30 dies. Les úniques xifres que ha
donat la conselleria de salut actual ens situen en el desembre;
persones que esperen per a una intervenció quirúrgica, 14.000;
persones de més de 180 dies, 466; demora mitja, 74,3.
Consultes externes, desembre, 61.000 persones, 60 dies de
demora, és a dir, es dobla.

Bé, duim mesos que el Partit Popular, dins aquesta tasca de
foscor i d’amagar les coses, s’ha dedicat a, entre altres coses,
via decret llei, derogar el decret de demores, que era un
compromís de l’administració que venia de la Llei de salut del
2003 que va desenvolupar la consellera Castillo l’any 2006, que
simplement era un compromís de l’administració de la
Conselleria de Salut amb el conjunt de ciutadans en què els
donava una garantia de 180, 60 i 60 dies en funció d’intervenció
quirúrgica, consulta amb especialista hospitalari o prova
complementària. 

Doncs bé, a pesar de la derogació d’aquest decret, a pesar
que el decret llei els donava quatre mesos per desenvolupar un
nou decret que encara no tenim, el Sr. Mesquida fa pocs dies es
va sentir amb força i des del faristol del Parlament ens va dir:
“Vol que li digui dades?”, i ens diu 17.000 persones en llista
d’espera quirúrgica i 68.000 en espera de consulta externa.
Qualcú creu que si de març a desembre havia augmentat la
consulta externa en 21.000 persones en nou mesos només n’ha
pujat 7.000? I qualcú creu que si estàvem a 11.900 i puja a
14.000 en nou mesos, ara en nou mesos més només puja a
3.000?, amb disminució d’activitat quirúrgica, sense peonades
i sense activitat quirúrgica? És que no s’ho creu ningú! A més
això no són les dades de llista d’espera, això són dues xifres per
sortir del pas i dir que un dóna informació. 
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Per tant ens trobam que el Partit Popular continua amagant
la informació, ha perdut aquell àmbit de compromís i garantia
cap als ciutadans. També aquí ens trobam que torna a vulnerar
l’Estatut d’Autonomia, article 25.3, que diu que és un dret dels
ciutadans que viuen a les nostres illes, que tenen dret al
coneixement i a l’exigència de compliment d’un termini màxim
perquè els sigui aplicat un tractament, a ser informades de tots
els drets que els assisteixen. Això és el que diu el nostre Estatut
d’Autonomia. Idò el Partit Popular deroga un decret, no
assumeix cap compromís i tampoc no dóna cap garantia. 

Aquesta és la nostra realitat. La realitat és que les llistes
d’espera són d’escàndol, que vostès les amaguen i que, com va
quedar demostrat l’altre dia en el plenari, quasi podríem dir que
ni els sap greu, ni els sap greu. Han posat un criteri econòmic,
d’estalvi econòmic, per això han tancat més quiròfans que mai
per exemple en els hospitals durant més temps, han baixat
activitat quirúrgica, no peonades, no activitat extraordinària. I
no ho diu aquest diputat, avui mateix ho hem pogut llegir a la
premsa, ho hem pogut escoltar per la ràdio dels professionals
sanitaris; sindicats, associacions professionals i ciutadans ho
estan patint. 

I com deia, a més, els ciutadans es troben sense aquest
compromís i sense aquesta garantia amb l’excusa, i amb un
cinisme extraordinari, que alAleguen un decret, un reial decret de
l’any passat on simplement es marquen uns criteris marc, article
1, i on l’article 3.2 diu que aquesta garantia de temps màxim
d’accés no..., en ningún caso excederá de lo previsto en este
real decreto, i l’article 4.2 diu que los servicios de salud de las
comunidades autónomas concretarán en su ámbito territorial
las garantías previstas en este real decreto estableciendo unos
tiempos máximos de acceso para la atención sanitaria
programable. Per tant torn a dir que allò que marca l’estat és el
màxim, i per sota del màxim cada un es pot situar on vulgui.
Nosaltres des de feia sis anys estàvem per sota d’aquest marc i
el Partit Popular el que fa és desemparar el conjunt de ciutadans
d’aquesta comunitat.

Per tant, senyors del Partit Popular, vergonya. Els ciutadans
estan patint, estan patint en salut de manera important; els
professionals estan fent feina en unes condicions no desitjables;
ja no és que no es gastin doblers, és que s’estan tudant doblers
perquè quantitat de preoperatoris, per exemple, s’han de tornar
a repetir perquè quan arriben al cirurgià i a l’anestesista, per
exemple, després de sis mesos, vuit mesos, un any, aquest
professional ja no els pot acceptar. 

Per tant nosaltres hem presentat aquesta proposició no de
llei, que en el primer punt és que el Parlament lamenta
l’augment del temps d’espera, és a dir, ja sabem que les llistes
d’espera no són presentables, però ho lamentam perquè es tracta
d’un servei públic sanitari als ciutadans; consideram prioritari
que es modifiqui aquesta llista d’espera; instam a iniciar amb
urgència un pla de xoc per evitar aquest deteriorament
progressiu assistencial, i evidentment la Sra. Fina Santiago ha
presentat una esmena de modificació, de substitució dels punts
4, 5 i 6 dels que havíem presentat nosaltres el mes de gener que
nosaltres acceptam en els termes que ha presentat la Sra.
Santiago, i que obliguen la Conselleria de Salut a que en un
termini d’un mes elabori un nou decret de garanties establint un
temps de 180, 60 i 60, tal com es deia anteriorment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per defensar l’esmena RGE
núm. 7620/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup donarà suport als tres
punts inicials d’aquesta proposició no de llei i després,
escoltades les paraules del Sr. Thomàs, sembla que accepta la
nostra proposta de modificar o de substituir els punts 4, 5 i 6 per
un de sol perquè els fets han estat, des que aquesta proposició
van entrar, em sembla, el mes de gener, que la realitat sigui una
altra i ara en aquest moment tenguem aquest decret que es
demanava que s’aplicàs derogat, i per tant se n’ha d’elaborar un
altre.

Jo crec que, el primer punt, no el podem deixar d’aprovar.
No sé els altres, però, el primer punt, no el podem deixar
d’aprovar perquè em pareix que fa escassament dues setmanes
en el plenari es va discutir un tema molt semblant a aquest, en
el qual tots els grups parlamentaris varen reconèixer que hi
havia una llista d’espera; ho va reconèixer el mateix conseller,
que va reconèixer 17.000 persones, va reconèixer que fa un any
eren 12.000, i per tant nosaltres no podem deixar de lamentar-
ho, i aquí crec que no entram ja en valoracions, si és la
sostenibilitat del sistema, si és falta de voluntat, si hi ha altres
coses, aquí posam que lamentam, i aquest parlament no pot
deixar de lamentar que això es produeixi, no ens pot deixar
indiferents. No podem ser conscients que la llista d’espera ha
augmentat i ens pareixi bé o ens resulti indiferent. Nosaltres
hem de lamentar que això succeeixi. El Govern és una altra
cosa, i després aquí no entrarem en anàlisis, aquest punt no entra
en anàlisis, però ho hem de lamentar.

El segon punt, s’ha de prioritzar. I tant, que s’ha de
prioritzar la salut. Si no què és més important? Ara ja hi ha tres
elements bàsics en aquesta comunitat autònoma, com a la resta:
la salut; la ingesta d’aliments, que comença a ser un problema
de primer ordre; i després, sens dubte, l’educació. Però s’ha de
prioritzar. “El Parlament de les Illes considera prioritari millorar
el temps d’espera quirúrgic”. No deim en quins terminis ni tal.
Pens que, el segon punt, també l’hem d’aprovar.

El tercer punt ja és més conflictiu. Nosaltres hi donam
suport. Pensam que el Govern té encara capacitat per poder
treballar dins els pressupostos actuals per fer un pla de xoc i
intentar arribar a final d’any amb un llistat de llista d’espera
molt menys reduït.
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L’altre punt, que és que els punts 4, 5 i 6 serien substituïts
per aquesta esmena que hem presentat, és que, tal com va dir la
Sra. Castro i tal com va dir el Sr. Mesquida, és que s’havia de
fer un decret de demora propi de la comunitat autònoma.
S’havia de fer en quatre mesos, els quatre mesos ja estan
superats, i confii, o confiam en el nostre grup parlamentari, és
que no sigui un copy paste del decret estatal, perquè per això ja
en tenim un, i supòs que no serà per damunt del de l’Estat
perquè seria absolutament ilAlegal, per tant ha d’estar per davall.
Per tant nosaltres tenim aquest proposta de 180 dies, 60 i 60, i
podem estar disposats a negociar, perquè sigui aprovada,
augmentar aquests dies, però efectivament complint amb el
nostre Estatut d’Autonomia, que diu que totes les persones amb
relació amb els serveis sanitaris tenen dret al coneixement i a
l’exigència del compliment d’un termini màxim..., perquè els
sigui aplicat un tractament; no cinc tractaments que diu el decret
de l’Estat, no cinc tractaments, els tractaments, tots els
tractaments. Vull dir que si jo m’oper d’un problema..., no ho
sé, de genoll, de qualsevol cosa, jo he de saber si he d’esperar
180 dies, 200 dies, i pugui reclamar a l’administració si en
aquest termini no ho ha fet. No pot quedar a l’arbitri del
conseller o del director d’hospital quan un ciutadà ha de ser
operat. Tenim un estatut que diu que hi ha d’haver un termini.
Nosaltres pensam que 180 dies, 60 i 60 són prudents. Si el Grup
del Partit Popular considera que s’han de modificar aquests dies
negociem-ho, però hem de dir al Govern que compleixi amb
l’Estatut d’Autonomia. 

Nosaltres som el poder legislatiu, nosaltres hem de vetllar
per aquest estatut. Va ser aprovat no amb els vots de la nostra
coalició però sí amb els vots del Partit Popular i del Partit
Socialista. El Partit Popular ha de ser valedor d’aquest estatut,
i paradoxalment ara nosaltres hem de ser més complidors que
vostès. Posa que hi ha d’haver un termini, doncs diguem quin
termini, demanem al Govern que faci aquest esforç.

Ens dirà allò del decret. Té raó el Sr. Thomàs que ens diran
una vegada i una altra allò del decret, però el decret és un marc
de referència. El decret diu que cinc tipus d’operacions han
d’estar resoltes en 180 dies, però si una comunitat autònoma diu
que en lloc de 180 són 160 estarà d’acord amb aquest decret; el
que no pot dir és que siguin 200, això no ho pot dir, el decret. I
si en lloc de cinc operacions són 200 tipus d’operacions aquest
decret estarà en vigor, si és de la comunitat autònoma. Per tant
nosaltres el que hem de fer és millorar. Això s’entendria molt
bé, i em permetran la comparació, si fossin els sous dels
parlamentaris; si en els sous dels parlamentaris hi hagués un
referent estatal que digués que tot parlamentari de comunitat
autònoma com a mínim ha de cobrar entre 1.500 i 1.300 tots
diríem, tots, perquè tots estam afectats, tots diríem “no, això és
una referència; el Parlament està per damunt, paga per damunt
els parlamentaris i és legal perquè això és un mínim”. En això
tots estaríem d’acord. Idò per als ciutadans el mateix, aquest
decret diu que cinc operacions han de tenir menys de 180 dies
o han d’estar dins els 180 dies, però les altres operacions és
obligació de la comunitat autònoma perquè ho posa el nostre
estatut, que hem de dir quants de dies ha d’esperar.

Per tant la nostra proposta és que es faci aquest decret.
Insistesc, si han de ser 200 dies o 190 dies ho podem negociar,
però hi ha d’haver un termini. Igual que el motiu per a la
interrupció d’un termini màxim de resposta, perquè hi pot haver
situacions individualitzades o de casos concrets que determinin
que una persona ha d’esperar més temps o en llista d’espera més
llarga. I el registre, un registre que el ciutadà sàpiga, que no
sigui opac, en quin moment està de la seva llista d’espera, en
quin moment està, vull dir si està en el número 2.000 o està en
el número 4.000; això és informació que han de tenir els
ciutadans. Doncs nosaltres fins ara teníem un decret que
permetia això i es va derogar aquest decret.

Per tant nosaltres donam suport a això, demanam al Partit
Popular que faci aquest esforç, perquè pensam que una prioritat
en aquest moment entre les tres més importants, una és la salut
de les persones. Gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de fixació de
posicions dels grups que no han presentat esmenes, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada
Antònia Vallés, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara fa només una setmana
que aquest mateix tema es va dur al Parlament, i com és de
suposar les coses no han canviat molt.

Volem tornar a repetir i ens sap greu que el Sr. Thomàs
digui que nosaltres no sentim que hi hagi llistes d’espera, perquè
crec que cap ciutadà de les nostres illes pot estar content que hi
hagi llistes d’espera, és a dir, tant el Govern com tots els que
formam part del Partit Popular sentim que els nostres ciutadans
hagin de patir aquestes conseqüències. Som conscients de la
sensibilitat d’aquest tema i no és del nostre gust. 

Ens agradaria que no haguessin d’esperar, però també és
vera que a vegades deim que la sanitat nostra és gratuïta, i això
no és així, és a dir, mantenir el servei sanitari ens costa a tots els
ciutadans molts de doblers. Tenim una de les sanitats jo crec
més bones i eficients jo diria de tot el món, i és per això i perquè
els nostres descendents puguin gaudir dels mateixos serveis de
què nosaltres hem gaudit i gaudim que ara ens toca fer un
esforç. 

És difícil parlar de nombres, i pareix que quan parlam
d’economia no pensam en els temes socials, però és que tot està
vinculat, és a dir, parlam de fet que ens deixaren un deute de
830 milions d’euros, i és molt fàcil desviar les llistes d’espera
a la sanitat privada, com va passar la legislatura passada, que
varen augmentar un 36% els contractes amb les clíniques
privades, varen passar de gastar 38 milions en el 2009 a 52
milions en el 2010, i també augmentaren les peonades, que
gastaren 24.743.000 milions d’euros des del període 2007 al
2011. 
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I tot això, clar, per ventura no hagués estat tan important o
no hagués tengut tanta repercussió si els ingressos a la nostra
comunitat s’haguessin mantingut, haguéssim pogut per ventura
pagar això, però com vosaltres diguéreu, repetiu un pic i un
altre, els ingressos a la nostra comunitat baixaven anualment
1.000 milions d’euros cada any. A posta no veim, és a dir, és de
lògica, no veim, si minvaven tant els ingressos, com és que les
despeses no es reduïren; és a dir, se seguia gastant com si no
passàs res, com si els ingressos del primer fossin iguals que els
del darrer any, i clar, el deute ha estat molt gros, 830 milions.

És a dir, a nosaltres el que ens agradaria és poder invertir
més en sanitat, no haver de tenir llistes d’espera, que tothom
pogués gaudir d’habitació individual, com aquell que diu, i si
fos necessari pagar la sanitat privada, els metges tenir més
peonades; això, nosaltres no estam en contra d’això, però és que
no ens ho podem permetre. Hem heredat una gestió de les llistes
d’espera basada en l’endeutament de l’ib-salut i en aquest
moment no és possible, no podem continuar gastant el que no
tenim, no ens ho podem permetre. Els bancs ja no ens donen i
els proveïdors no volen suportar el deute, ni volen ni tenen per
què suportar-lo. 

Per això, aquest govern ha fet diferents mesures per reduir
les llistes d’espera, una és que es fa feina amb les agències per
optimitzar agendes i quiròfans; es millora la gestió de les llistes
d’espera prioritzant les patologies més greus perquè pugin ser
atesos de manera immediata i les que no són tan greus esperaran
més temps; es fa feina, també, per augmentar la colAlaboració
entre atenció primària i atenció hospitalària; realitzar
recordatoris al pacient per disminuir els percentatges de no
assistència a les visites; l’inici de la jornada de 37,5 hores
setmanals que suposa, més o menys, un 7% d’augment de la
jornada setmanal dels professionals, i derivar a l’hospital Sant
Joan de Déu pacients pendent d’intervenció de pròtesis, de
genoll i de maluc per ser operat allà sense més despesa afegida.

Respecte dels punts del Partit Socialista és veritat que
podríem arribar a un acord en els tres primers punts, és a dir,
nosaltres en el primer diríem que el Parlament de les Illes
Balears lamenta l’augment del temps d’espera per accedir a una
intervenció quirúrgica a una consulta amb un especialista
hospitalari o una prova diagnostica. Fins aquí podríem estar
d’acord i acceptaríem aquest punt. El segon punt, el Parlament
de les Illes Balears considera prioritari millorar... també hi
estam d’acord, és a dir, el Partit Popular no s’oposarà que es
millorin les llistes i que es faci tot el possible per minoritzar
això. I, en el tercer, el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a iniciar amb
urgència; en lloc de dir "iniciar amb urgència un pla de xoc",
voldríem posar "a seguir fent feina per minvar les llistes
d’espera sanitàries aprofitant al màxim els medis tècnics i els
recursos humans al seu abast i dins el marc que fixa... -bé, això
del marc ja no perquè està derogat. Els altres punts com que fan
referència al decret llei que està derogat tampoc no hi entraríem.

I referent al punt del PSM-Iniciativaverds-Entesa en aquest
moment la Conselleria de Sanitat redacta un altre decret i a
nosaltres ens agradaria deixar aquests punts fins que surti el
decret llei, se suposa que en un parell de mesos sortirà i després
sí que podríem parlar d’arribar a un consens en temes de dies i
veure les llistes d’espera perquè els ciutadans coneguin així com
estan les coses.

La veritat és que la dramàtica situació que vivim per mor de
la situació de les arques de la comunitat ens obliga a fer
reformes i a adquirir compromisos per fer viable la sanitat i
protegir i enfortir la societat del benestar. No tenim res més a
dir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. El grup proposant supòs que vol
fer ús de la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo em reafirm que el Govern, amb
la seva actuació, no demostra sensibilitat cap als ciutadans.
Conec massa casos que el pronòstic, en termes de salut, ha
empitjorat per als ciutadans d’aquesta illa, i això se sap i ho
saben els nostres gestors i no fan res. Això és qüestió de
voluntat política, cercar els recursos econòmics si fan falta
d’altres bandes. Vostès, tot allò que recriminen que es va fer
l’anterior legislatura, es feia per donar servei als ciutadans,
perquè hi havia un compromís i una via de garantia amb els
ciutadans. Vostès confonen les coses. Vostès, clar, estalvien,
estalvien perquè no fan la feina que s’ha de fer. Si jo no don
assistència sanitària, estic estalviant; si jo tenc tancats vuit
quiròfans de Son Espases durant quatre mesos, estalviï molt de
doblers, efectivament, però li és igual.

Miri, fa dues o tres setmanes vaig comentar un cas des del
faristol d’un senyor que duia catorze mesos pendent d’això que
vostès per escrit, i vostè ho ha tornat a dir, no té importància, és
banal, no es prioritza, un senyor d’uns setanta anys amb un
problema de columna pendent d’intervenció quirúrgica, catorze
mesos. Segons vostès, patologia banal, catorze mesos assegut a
una cadira amb mal, consumit. Mirin, sap quina alegria, supòs
que és fruit de l’atzar, ahir el vaig poder veure i ja està operat fa
una setmana. L’han tengut catorze mesos. 

Els que els voten a vostès poden tenir una assegurança
privada i se’n van a una altra banda, però hi ha molta gent que
està de baixa laboral per això, i això és despesa, això és despesa.
Clar, li puc contar moltíssims casos on ha empitjorat la
condició, a més, es dóna la curiosa circumstància que tot això
que vostès, i en aquesta sala hi ha algú que votava i exigia un
pla de xoc immediat per a les llistes d’espera a l’anterior
legislatura del Partit Popular i votaven per això i pitjaven per
això i ara no va amb ells això. Parlam de persones, jo parl de
persones, vostès parlen de doblers, però jo parl de persones i de
situacions sanitàries, clar que sí, clar que sí.

No compartim el mateix criteri? Em pareix perfecte. Ja els
ho he dit diverses vegades, la Sra. Castillo en època d’expansió
econòmica va desviar la despesa sanitària un +12% l’any 2007.
Nosaltres ho vàrem deixar amb un -2%. És veritat que hi havia
deute, perquè no hi havia finançament, però era de gestió,
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malbaratament cap ni un, cap ni un. Una altra qüestió és donar
serveis, si un no dóna serveis evidentment jo també estalviï. I no
em diguin que prioritzen, dues quinze mesos sense fer la feina
i ho sap tot el sector sanitari, tot el sector sanitari. No ha escoltat
la ràdio avui? No ha llegit els diaris? O la setmana passada?
Demora mitjana d’una colonoscòpia, sap què vol dir això? Un
any. Pot estar segur que ni vostè ni jo aguantaríem estar-hi un
any perquè això, a més, té condicions en termes de salut.

De totes maneres, és un termini que si vostès es volen acollir
a un decret estatal, que jo vaig ser-hi personalment a la
discussió i que ningú no obliga a posar-se al màxim, són vostès
que han vulnerat l’Estatut d’Autonomia i són vostès que no
volen assumir el compromís de 180, 60 i 60, perquè això vol dir
donar compromís i donar garanties al ciutadà, i no el volen
donar. Per tant, vostès situen el conjunt dels ciutadans en un
àmbit sense garantia jurídica, que és la situació en la qual ara es
troben els ciutadans, no poden anar a cap banda a reclamar, ni
al servei de salut ni als jutjats, no hi poden anar, perquè vostès
no donen ni compromís ni garantia.

Per tant, jo no tenc cap problema per retirar la part final del
primer paràgraf del punt que considera especialment (...) la xifra
de 466, bé, és que avui en dia parlam de milers de persones, no
de 466. Per tant, el concepte és que el Parlament lamenta
l’augment de temps d’espera per accedir a una intervenció
quirúrgica o una consulta amb especialista hospitalari o una
prova diagnostica, he entès que quedava així, nosaltres no tenim
cap problema.

Entenc que el segon punt quedaria igual. I el tercer punt, jo
he de reafirmar, és veritat que es pot llevar la darrera part, però
nosaltres hem d’insistir que s’ha d’iniciar amb urgència un pla
de xoc. El que vostè ha llegit, que és la circular d’ib-salut, ja ens
ho va contestar fa més d’un any la consellera de Salut i no ho
han fet. Per tant, nosaltres podem retirar la part del final, però
hem de mantenir el concepte bàsic del principi que és que el
Parlament insta la conselleria a iniciar amb urgència un pla de
xoc contra les llistes d’espera sanitàries. Punt. Ens podem
quedar aquí si vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

L’altre, doncs, evidentment està sobrepassat pel temps i
efectivament nosaltres acceptam les esmenes de modificació del
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No sé si volen un minut per aclarir un poc com ha quedat
això, si es volen asseure els portaveus.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sra. Presidenta, el primer i el segon punt l’acceptaríem, però
el tercer no el podem acceptar així com diu el Sr. Thomàs
perquè la Conselleria de Sanitat ja ha començat amb un pla de
xoc i seria... per això dèiem de continuar fent feina amb això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, si us pareix bé votaríem el primer i el segon per
separat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, simplement que ja va quedar clar l’altre dia en el
Parlament, que pla de xoc no en coneixem. Per tant, que no
vulguin votar, però que no diguin en seu parlamentària
"continuar amb un pla de xoc" perquè no existeix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està debatut això, ara és una qüestió de votació. Crec que
si estan d’acord...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Dins l’aclariment del punt, ha dit que no estava d’acord amb
"iniciar", afirmant que hi havia un pla de xoc, el desconeixem,
ho varen negar fins i tot en el Parlament l’altre dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, primer i segon punt, hi ha assentiment per part de
tots els grups i l’altra part es votaria per separat.

Punt tres, vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9.

El punt quart, que és del PSM.

Vots a favor? 5

Vots en contra? 9

Llavors queden aprovats els punts 1 i 2 i rebutjats el 3 i el 4.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3762/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a rebuig del Reial Decret Llei
16/2012.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa al rebuig del Reial Decret
Llei 16/2012. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Avui ha volgut la Mesa que es tractin
dues proposicions no de llei molt semblants, una ja debatuda,
presentada pel Grup Socialista i una altra nostra, presentada pel
Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa, i les dues tracten sobre la
problemàtica en salut i en salut pública que genera el Reial
Decret Llei 16/2012.

Hauré de repetir alguns dels arguments, nosaltres rebutjam
aquest reial decret tot i que podem entendre que hi ha aspectes
concrets que puguin estar bé, però en general és un reial decret
que canvia el model i per molt que vostès diguin que no i per
moltes vegades que diguin que no canvia el model, canvia el
model. Un model que passa de ciutadà amb dret a sanitat a un
model que diu que has d’estar assegurat és un canvi de model.

És un canvi de model, no és un procediment en el qual vagis
a la seguretat social i diguis jo som una ciutadana i vull targeta
sanitària, no es canvia el procediment administratiu, com hem
escoltat avui a les intervencions inicials quan es debatia la
proposició no de llei del Partit Socialista, es canvia una llei,
perquè, efectivament, des de la voluntat política expressada en
la transició que la sanitat havia de ser pública i universal s’han
anat fent lleis i sempre quedaven colAlectius que no quedaven
coberts i un dels colAlectius ha estat el que ha mencionat
l’anterior portaveu del Partit Popular, que és el colAlectiu
d’aturats, i com que quedaven colAlectius es va fer la
modificació de la llei en els termes de s’estén el dret a l’accés
de l’assistència pública a tots els espanyols residents en territori
nacional, a tots els espanyols residents en territori nacional,
independentment de la seva situació d’atur, de la seva situació
personal, de qualsevol. I ara això ho ha canviat el decret, el reial
decret ho canvia i diu que són els que estan assegurats, els
beneficiaris dels assegurats i algunes excepcions.

Per tant, sí que estam davant un canvi de model, un canvi de
model que no està permès en aquesta comunitat autònoma
segons el nostre estatut, perquè el nostre estatut parla d’una
sanitat pública de caràcter universal i de caràcter universal és
per a tothom igual, no és per a uns d’una manera i per a uns
altres d’una altra manera. 

Tampoc no és veritat que l’assistència sanitària estigui
garantida per a tots els colAlectius en situació d’urgència, posa
el decret, però no la normalitzada, l’assistència de salut primària
no està garantida per a tots els colAlectius de persones que viuen
a la nostra comunitat autònoma. No hi està. No hi està, per
exemple, per a les persones immigrades de caràcter irregular,
per a les persones immigrades que no tenen feina i que no es
poden acollir a cap beneficiari; per a tots els colAlectius de joves
que no tenen feina, a no ser que tenguin un pare o una mare que
estigui en situació de titularitat de la targeta sanitària, però fins
i tot per a les persones immigrants regularitzades que no tenen
feina tampoc no estan acollides.

Per tant, hi ha sectors. Un que es va descobrir fa poc va ser
el dels cuidadors familiars. Els cuidadors familiars que
pensàvem que tenien targeta sanitària es varen anar quan es va
acabar la Llei de dependència i es varen trobar que no tenien
targeta sanitària. Varen haver de cercar dins la seva família
qualque titular de la targeta sanitària per ser beneficiaris,
beneficiaris d’una targeta sanitària, no titulars d’una targeta

sanitària com a ciutadà de l’Estat espanyol, no, no, beneficiaris
d’algú. Això és un canvi de model, diguin-ho com ho vulguin
dir. I no és la crisi, senyors del Partit Popular, no és la crisi.

Vostès vagin-se’n, perquè tal vegada ho desconeixen, vagi-
se’n , perquè nosaltres hem fet aquestes lectures, a l’any 2002
i a l’any 2003, Congrés dels Diputats, secretari de Salut del
president Sr. Aznar, i veuran frases que són premonitòries. Una
d’elles molt clara, la va repetir i, de fet, va generar un debat
públic, se han acabado las medicinas gratuitas para los
jubilados. L’any 2002. L’any 2002 ho deia el Partit Popular. 

Una altra de les coses que deia en el Congrés dels Diputats,
quan anava el ministre explicava que s’han d’iniciar processos
de copagament, que les persones que lo tienen todo gratuito, i
això de tot gratuït és un concepte que ha introduït el Partit
Popular, mai l’esquerra perquè l’esquerra hem dit que pagam
imposts per tenir serveis, un intent de confondre la població
com si la sanitat fos gratuïta i l’educació fos gratuïta i no, ho
pagam a través dels imposts, que también se tenía que
modificar. Això és a l’any 2002.

El que passa és que efectivament és difícil posar això sobre
un programa electoral perquè si no la gent no els votaria. I
vostès en els programes electorals posen tot allò que no es
creuen i han esperat aquesta tempesta perfecta, que és la crisi,
per introduir conceptes que fa deu anys que defensaven i no
s’atrevien a donar la passa. Entre d’altres coses, aquest tema,
que sí que ho varen dur fins pràcticament a finals, no es va
aprovar perquè no tenien majoria absoluta en aquell moment, la
primera legislatura del Sr. Aznar, CIU s'hi va oposar, perquè, si
no, tal vegada, ja estigués implementada. 

Després ens diuen que hi ha poques incidències, que aquest
canvi de model ha generat poques incidències. És que no ho
deim nosaltres, ho diu Metges del Món, ho diu Unicef. La
setmana passada vàrem aprovar aquí un punt d’una proposició
no de llei on demanàvem que es millorassin tots els processos
sanitaris, no només als infants, als pares dels infants, perquè, de
què ens serveix que un nin, un menor, tengui sanitat si els seus
pares no en tenen? Metges del Món, Unicef, Amnistia
Internacional ens diuen que hi ha situacions greus. Avui han
sortit més de cent metges, infermeres i altre personal sanitari a
les portes del nostre hospital de referència dient que és
insostenible el que passa a la sanitat pública, insostenible, que
les llistes d’espera no es poden aguantar, que la qualitat del
servei baixa fins a situacions..., que ells estan disposats a
denunciar-ho al ColAlegi de Metges, al Servei d’Ètica, o el nom
que tengui aquest servei d’ètica, perquè no es volen fer
responsables del que passarà. I nosaltres insistim en aquest
parlament, absolutament autista, que no hi ha res, que no passa
res, que la sanitat està igual que fa tres anys. No, senyors del
Partit Popular, i no, senyores del Partit Popular.

És mentida, també, quan diu la diputada del Partit Popular
que ara els immigrants que   hauran de pagar 700 euros
cotitzaran igual que nosaltres. La sanitat no es paga de les
cotitzacions, la sanitat es paga dels imposts generals i quan un
immigrant va a comprar una botella de llet, una barra de pa o un
quilo de patates paga IVA i, per tant, paga imposts que van a la
sanitat pública. Paga imposts i nosaltres els negam la sanitat
pública. El mateix, un jove de 26 anys que no té assegurança,
paga imposts quan fa un viatge, paga imposts quan compra un
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jersei i no cotitza, perquè la sanitat pública es paga dels imposts,
això des dels pactes de Toledo. I, per tant, tots els consumidors
pagam imposts a través de l’IVA i a través d’altres coses. Idò
bé, a aquesta gent vostès els neguen la sanitat pública.

Estam davant d’una capacitat de voluntat política, cap altra
cosa i vostès no la tenen. Vostès, el Partit Popular, almanco el
del Govern de l’Estat, està d’acord amb aquest model
d’assegurança, no del concepte de ciutadania, que les persones
per ser ciutadans i per pagar impostos per diverses vies, tenim
dret a una sanitat. 

A més, l’altre tema que hem discutit quan el Sr. Thomàs ha
presentat la seva. És que ens interessa a tots, que els problemes
de salut individuals, especialment tots aquells que tenguin
caràcter d’epidemiologia i que puguin tenir problemes de
transmissió, estiguin controlats. I en aquest moment no tenim
aquestes garanties. Si hi ha un problema de qualsevol tipus que
es pugui contagiar, no està garantit. Per tant, ens interessa a tots,
perquè això a la llarga suposa menys inversió en problemes de
salut individual, més reducció en temes hospitalaris, que és la
medicina més cara, i després per un tema econòmic, perquè ens
interessa que la sanitat primària estigui a l’abast de tothom,
perquè és molt més econòmica que la sanitat hospitalària. 

I no em diguin, per favor, que en el segle XXI donarem
serveis d’urgències, que tenim garantits els serveis d’urgència.
Faltaria més! Què passa, que un senyor que no tengui targeta
sanitària si li pega un atac de cor o té un problema d’apendicitis,
no l’operarem? Crec que és d’urgència això, no l’operarem en
el segle XXI, faltaria més! A part que això atemptaria contra
qualsevol protocol internacional firmat per l’Estat espanyol.
Estam parlant de l’assistència sanitària normalitzada.

Per tant, nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. Per tant, nosaltres defensam aquest primer
punt, que el Parlament de les Illes Balears rebutja, perquè també
estic cansada de sentir als parlamentaris del Partit Popular i
altres polítics del Partit Popular que els sap molt de greu fer
això, però que ho han de fer, Idò com a mínim rebutgem-ho,
després ja discutirem si s’ha de fer o no s’ha de fer, com a
mínim rebutgem-ho, perquè si tenen tanta mala consciència, que
hi hagi algun document que pugui dir que vostès en un moment
determinat ho varen rebutjar. Ja no deman retirar, jo hagués
pogut demanar que el Parlament de les Illes Balears demani que
es retiri aquest decret. No posam "retirar", posam "rebutjar".

I després els dos punts, perquè són els dos punts a què el
nostre Estatut d’Autonomia ens obliga: a tenir una sanitat
pública i de caràcter universal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des de fa mitja hora no ha
canviat res i, per tant, continuarem intentant donar arguments
que puguin ser escoltats i atesos per la sensibilitat dels
parlamentaris del Partit Popular. 

Ja dèiem que la Llei general sanitària de l’any 86 és la que
consagra l’atenció sanitària en el nostre país com un sistema
nacional de salut, lligant dret a la protecció de la salut a aquelles
persones que tenguin la seva residència en el nostre país. Ja hem
dit que això es confirma amb la Llei del 2003 de cohesió i
qualitat, que va fer l’actual ministra de Foment, Sra. Ana Pastor,
quan era ministra de Sanitat del Partit Popular; que la Llei
d’estrangeria que també va fer el Partit Popular lligava que
estrangers tenien dret a l’assistència sanitària si estaven
empadronats; i també ja hem dit que la Llei general de salut
pública de l’any passat, ampliava i connectava la titularitat
universal del dret a la protecció de la salut, amb la gratuïtat de
l’assistència sanitària. I tots n'estaven contents perquè per fi
arribava a un conjunt de població espanyola petita, però que
encara no li havia arribat. 

I és en aquest punt on el Partit Popular -i ho torn dir,
unilateralment, tot solet, sense el suport de cap grup
parlamentari, de cap grup parlamentari- aprova un reial decret
que canvia el model sanitari d’aquest país. I a més, és curiós,
això no ho havia recordat abans, quantes coses ens diuen que
són temporals? Estam en una situació extraordinària que
necessita mesures extraordinàries. Idò bé, feim una amnistia
fiscal per a un període temps. Quantes coses feim? Abaixam el
sou als funcionaris, ho feim per un temps. En canvi això, que és
un canvi de model sanitari no introdueixen temporalitat, si fos
per a una qüestió econòmica, tal vegada haguessin introduït una
temporalitat, però no ho han fet, és perquè volen canviar el
sistema i passen d’uns drets de la ciutadania finançat mitjançant
imposts, a una condició d’assegurament i beneficiari. No té res
a veure i ho he dit abans, totes les persones a què vostès han
exclòs paguen imposts indirectes a la nostra comunitat, tots,
perquè agafen un bus, compren el pa i fan transaccions
econòmiques en la seva vida habitual. I vostès han decidit
canviar el model. Ningú no els obligava a introduir
copagaments, a modificar la cartera de serveis o a introduir
elements de gestió privada. Són vostès que ho han decidit. 
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Un concepte molt clar del canvi de model, la salut només
per a qui la cotitza, qui no la cotitza no té dret a la salut. Per
tant, estam dins un procés de demolició programada de la salut
pública. Ningú no els obligava a introduir el copagament
farmacèutic per a pensionistes, que ara paguen un 10%, i els
hauria de caure la cara de vergonya d’obligar a un pensionista
a la nostra comunitat autònoma hagi d’avançar els doblers per
damunt del seu límit mensual. Si un pensionista necessita
medicaments per 400 euros i ha de pagar un 10%, l’obliguen a
pagar 40 euros per mes. I si el seu límit és de 8, no sabem quan
li tornaran els 22 que el pensionista els ha avançat. Amb el
sistema de recepta electrònica que nosaltres tenim, els hauria de
cara de vergonya que els nostres pensionistes hagin d’avançar
els doblers.

I ara vostès també han decidit que modifiquen la cartera de
serveis. No sabem la bàsica on quedarà. El que és ben clar és
que la cartera comuna suplementària ja és tributària de
copagaments. Parlam de la farmacèutica, però també parlam de
la de transport sanitari. Transport sanitari, aquí tenen l’ordre,
l’ordre que va ser retirada del consell interterritorial de la
setmana passada. Per què ho varen retirar? Perquè hi ha
eleccions autonòmiques a Catalunya, al País Basc i a Galícia. I
què faran després? Quan a la padrina de Campos li han dit que
ha de fer rehabilitació perquè li han posat una pròtesis de genoll,
li diran cada dia 2 euros per anar i 2 euros per tornar. Bé, la seva
pensió ha perdut poder adquisitiu, però ella cada dia ha de pagar
coses noves. Ja no és només que posin copagament, és que han
exclòs 400 medicaments de finançament públic i aquests es
paguen al cent per cent, independentment de la condició. A
vostès els sembla bé que la padrina amb una demència senil,
enllitada, que té un problema d’estrenyiment crònic, perquè no
pot fer exercici, no pot dur una dieta equilibrada, ara vostès li
fan pagar el cent per cent del laxant que necessita. 

Són situacions reals i dramàtiques de cada dia. I això ho han
fet vostès! Ja veurem el tractament ortoprotètic o el tractament
dietètic. I tot això com hem dit diverses vegades, ja consta a un
document del Partit Popular de l’any 2010, on diu simplement
que s’ha d’esperar el moment perquè la societat espanyola no
tengui capacitat de reacció. Parlam de vacunes per a nins, de
sondes uretrals, de les tires reactives del diabètic. Parlam
d’atenció bucodental als nins, de tractaments dietètics. Parlam
dels serveis hotelers bàsics relacionats amb l’hospitalització.
Parlam de l’oxigen que necessiten els bronquítics crònics a ca
seva. Parlam de reproducció, de lligadura de trompa, de
vasectomia, de material ortoprotètic. Parlam d’aquestes coses,
no m’ho estic inventant. Document oficial de la conselleria de
Madrid. I clar, un ho denuncia, li diuen que no, però després a
un reial decret llei surt que el transport sanitari no urgent té
copagament, o que els medicaments, o que el tractament
ortoprotètic, o el tractament dietètic. I dius, cony, això ho diu
aquell document que em diuen que no és ver i després surt al
BOE. 

Per tant, senyores del Partit Popular, deixin de dir més
mentides. Fan el contrari que varen prometre. Clar, aquí després
tenim colAlectius d’immigrants i vostès es queden tan amples
dient que bé, que s’atendrà a tothom, com deia la Sra. Santiago.
Home, el que no esperam en el nostre país que els deixin morir
a la porta dels hospitals. Però evidentment, aquest document
amb què el Partit Popular s’hi troba molt tranquil, no és així.
Circular d’ib-salut. “Cuando una persona solicita de asistencia
sin recursos sanitarios, se emitirá un impreso sin nombre de
médico. Este documento sólo da opción a urgencias si tiene
peligro. Si tiene médico asignado tiene derecho a todas las
prestaciones. Este tranquilo, Sr. Médico, todo estará
bloqueado”. Circular d’ib-salut, no sé de què se’n riu! Són
persones, eh? És el que passa avui en dia. I ja li he dit abans, no
es poden fer receptes, es factura, l’administració si a més
factura, els ha de donar un curs legal i no estan en moltes
situacions.

Això d'“asistencia urgente”, embarassades i nins, ho diu la
Llei d’estrangeria de l’any 2002. Ho diu la Llei d’estrangeria de
l’any 2002 que anava vinculat a l’empadronament dels
ciutadans, nacionals o estrangers. Però vostès no els donen
targeta sanitària a les embarassades i ja li ho he dit. Una
embarassada que es romp una cama o que necessita un altre
dispositiu assistencial terapèutic o diagnòstic, que no estigui
directament relacionat amb el seu embaràs, queda fora del
sistema. Els nins no tenen targeta sanitària, només els
assignaran un metge i un pediatre. No s’han assabentat que
neguen vacunes als centres de salut a aquests nins?, perquè això
és el que està passant. Aquest diputat va entrar al Parlament 77
situacions concretes, que no estan correctament contestades en
aquest document de criteris. Jo esper que tenguin com a mínim
la decència de contestar aquest document, perquè hi ha persones
darrera. En tenim molts que no ens contesten. 

Conveni, ja ho he dit abans. Primer només donen assistència
a la cartera comuna bàsica, la resta queda fora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

A més, miri, l’altre dia a Madrid un pasquí a la plaça de
Malasaña, dues asseguradores oferien convenis a aquestes
persones per 30 euros. “Doy más servicio que la Seguridad
Social”. Vostès per què pensen que hi ha mútues que ofereixen
això a persones joves, no a persones majors? Perquè hi ha
negoci. Això és el que vostès proposen per a aquestes persones.

Per tant, ni en terminis de salut pública, ni en terminis
d’eficiència, ni especialment en terminis de dret, com hem dit
abans, vostès tornen vulnerar el nostre Estatut d’Autonomia,
que vostès mateixos varen votar. Nosaltres consideram que
evidentment acceptam plenament en tots els seus termes els tres
punts de la proposició no de llei que ha presentat el PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Assumpció Pons, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Totes les mesures i les iniciatives que en matèria de salut
pública ha aprovat el Govern del Partit Popular, han anat
dirigides a garantir tres grans objectius. Primer, la sostenibilitat
i continuïtat del sistema de què gaudim avui. Preservar els drets
dels ciutadans per a una bona i eficaç atenció sanitària, amb uns
serveis moderns i eficaços. Cohesió i qualitat del sistema
nacional de salut. I aquests són precisament els objectius del
Reial Decret Llei 16/2012, dia 20 d’abril, aprovat pel Govern
d’Espanya. 

El Grup Parlamentari Popular vol manifestar d’entrada el
seu rebuig i la seva discrepància per uns plantejaments erronis,
que demostren desconeixement de la realitat i perquè no tenen
en compte la necessitat d’aportar els recursos imprescindibles
per al bon funcionament del sistema sanitari públic. Aquest
decret llei que avui pretén rebutjar el partit nacionalista, forma
part d’un paquet de mesures que ha aprovat el Partit Popular,
per solucionar la gravíssima situació en què el Partit Socialista
va deixar la sanitat pública. Amb un deute de 16.000 milions
d’euros, que posava en risc de fallida el conjunt de la sanitat,
fruit d’una irresponsable gestió.

La primera reforma del Govern Rajoy ha consistit a garantir
el subministrament de medicaments, pagant les factures
pendents als proveïdors. S’han pagat més de 12.200 milions
d’euros que sumaven aquestes factures. Així es manté un
subministrament que fins ara perillava. Amb la modificació de
la participació en el pagament dels medicaments, la despesa
farmacèutica ha baixat més d’un 24%. Aquells que més tenen
aporten més, per garantir el subministrament de medicaments a
un cost menor i fins i tot gratis per a les persones que no
disposen de recursos. Per primera vegada els envasos dels
antibiòtics s’adapten a la durada del tractament, per frenar un
abús molt estès. D’aquesta manera l’ús de medicaments
genèrics ha tornat créixer, després del retrocés registrat l’any
2011. També la compra centralitzada de vacunes suposen un
estalvi de més de 31 milions d’euros en dos anys. I vull destacar
també que s’ha intensificat la regulació per detectar i frenar els
abusos del sistema sanitari. Gràcies a aquesta tasca, s’han
detectat més de 150.000 targetes sanitàries de persones que
havien mort i que es continuaven emprant. També s’ha advertit
l’existència de 800.000 persones que constaven com a
beneficiaris d’altres ciutadans. 

Totes aquestes mesures i actuacions, Sra. Santiago, tenen
una única finalitat, preservar i mantenir l’estat de benestar. El
Grup Popular fa una valoració molt positiva i satisfactòria dels
resultats obtinguts amb aquest reial decret que sorprenentment
per a vostès constitueix un retrocés, quan el Partit Popular pot
argumentar que constitueix una garantia de present i futur per
mantenir la nostra sanitat pública. Aquesta reforma sanitària, a
més, és fruit d’un gran acord entre el Govern d’Espanya i les
comunitats autònomes. En cap cas no vulnera l’Estatut
d’Autonomia,  en cap cas no vulnera l’Estatut d’Autonomia.

Calia actuar i prendre mesures i així ho ha fet el Govern del
Partit Popular.

En matèria d’assistència sanitària, i tal com va manifestar la
presidenta d’aquesta comissió en el ple del passat 11 de
setembre: “res ha canviat pel que fa a extensió d’aquest decret.
Encara més, hi ha una clara aposta per la universalització de la
sanitat. Es clarifiquen i s’unifiquen els procediments d’accés,
per evitar que qualsevol persona sense complir el requisit legal
i pel simple fet d’empadronar-se en el nostre país, tingués accés
a una targeta sanitària”. 

En una paraula, ens hem equiparat als països del nostre
entorn i evitam els abusos sobre el Sistema Nacional de Salut,
tal com va posar de manifest el Tribunal de Comptes. En només
un any, el 2009, Espanya va deixar de facturar 1.000 milions
d’euros a altres països per l’assistència sanitària a més de
700.000 persones. Era necessari adoptar decisions per evitar
greus perjudicis i sobrecosts que provocava l’anomenat turisme
sanitari, amb un gran nombre de persones que venien
expressament a aquest país per ser atesos i intervinguts
quirúrgicament a la sanitat pública.

Sortosament seguim essent el país d’Europa més social des
d’una perspectiva sanitària, perquè cap altre país del nostre
entorn no ofereix avui un conjunt de serveis tan ampli com
Espanya, i gratuïtament, senyors diputats.

Gràcies al reial decret que avui ens ocupa s’han aconseguit
grans avantatges i s’han donat passes decisives per mantenir el
sistema sanitari públic. Primer s’ha reduït la despesa
farmacèutica. Espanya era un dels majors consumidors
mundials per volum de medicaments, aquesta despesa superava
el 20% del conjunt dels recursos públics sanitaris, quan a la
majoria de països de la Unió Europea no arribava ni tan sols al
15%. S’ha revisat la participació i l’aportació dels ciutadans,
s’ha cercat una fórmula més justa i més equitativa per tal que
aportin més els que més tenen, mentre que els que no disposen
de recursos propis o no paguen res o aporten molt manco. Vull
destacar la incorporació de nous colAlectius als quals s’ha eximit
la seva aportació, concretament els aturats de llarga durada; ara
no paguen el 40% dels medicaments que fins ara sí havien
d’abonar, i no ho pagaran fins que trobin un lloc de feina. S’ha
impulsat i es promou, com he dit, l’ús dels genèrics, que a
Espanya suposen el 33%, mentre que altres països s’empren
entre el 40 i el 50%. 

Totes aquestes mesures donen uns bons resultats, com ja
s’ha comprovat. El percentatge d’estalvi s’ha mantingut durant
el segon mes d’aplicació, i per tant s’ha previst aconseguir un
estalvi anual de 1.700 milions d’euros, tal com va explicar
aquest passat divendres la secretària general de Sanitat i
Consum. En els dos primers mesos d’aplicació de les noves
mesures de política farmacèutica l’estalvi aconseguit només en
les receptes del Sistema Nacional de Salut ha superat els 400
milions d’euros.
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El Grup Popular manifesta el seu ple suport a aquest reial
decret, perquè constitueix un exercici de responsabilitat i de
rigor per donar resposta als greus problemes de la sanitat
espanyola, i garanteix la viabilitat i la sostenibilitat del sistema
sanitari espanyol sense imposar el copagament de l’assistència
sanitària. 

Com ha manifestat la ministra de Sanitat, la Sra. Ana Mato,
en el Congrés, es van trobar amb uns comptes públics que
havien fet fallida, amb unes polítiques socialistes que van tenir
com a conseqüència que hi hagi 300.000 dependents sense
atendre en llistes d’espera. Nosaltres, Sra. Santiago, hem fet el
contrari, hem igualat les prestacions a tot Espanya i hem
prioritzat els que més ho necessiten, o sigui els grans
dependents, els 175.000 dependents severs que el PSOE tenia
en llista d’espera. Hem posat en marxa reformes que són difícils
però que sense cap dubte també són imprescindibles, i els seus
efectes s’aniran constant a mig i a llarg termini. 

Per tant, Sra. Santiago, no aprovarem aquesta proposició
perquè tornaríem a caure en els mateixos errors que van conduir
a la insostenibilitat del sistema sanitari en el nostre país, i, Sra.
Santiago, la primera vegada que es va sentir parlar de
copagament per l’assistència sanitària va ser pels exministres
socialistes. Nosaltres no hem introduït el copagament, no hem
introduït el copagament. 

He de dir també al Partit Socialista, i que m’ho permeti el
Sr. Thomàs, que a nosaltres potser ens cauria la cara de
vergonya per unes altres qüestions, però entrant en el tema
d’aquest reial decret vull deixar constància que suposa més
control, més optimització, més eficàcia i més eficiència. Per
exemple, el Consell Interterritorial de Salut es va reunir l’altre
dia; primera decisió: una central de compres de medicaments i
material sanitari que suposa un estalvi de 1.500 milions d’euros
per any. Per què no ho va fer el Partit Socialista quan
governava?, per què no ho va fer el Partit Socialista? Jo li ho
diré: perquè es estimar més incrementar el dèficit fins a la
irresponsabilitat més absoluta, i després ells parlen de persones.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té l’ús de la paraula la Sra. Fina Santiago,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. A la portaveu del Partit Popular no sé
com dir-li que no és gratuït...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. No és gratuït, ho pagam a través d’imposts. L’Estat
no regala res als ciutadans, els ciutadans paguen, paguen
impostos i el Govern els gestiona. No és gratuït, no hi ha cap
servei gratuït, els pagam a través dels imposts.

Cohesió. Vostè diu que és cohesió si ara hi haurà ciutadans
que tendran targeta sanitària i altres que no en tendran?, a això
vostè, a la separació, li diu cohesió? La qualitat. Miri, ja no li ho
diré jo, escolti el que han dit avui els metges, ja no l’oposició
perquè ja no ens fan cas, escolti el que han dit els metges avui
de Son Espases; on és la qualitat des de l’aplicació d’aquest
decret i les retallades d’aquest govern en temes sanitaris?

L’Estatut d’Autonomia. Com tradueix vostè que no
s’incompleix? “Es garanteix el dret a la prevenció i a la
protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic i de
caràcter universal”; perquè ja no haurem de canviar l’Estatut
d’Autonomia, segons les seves paraules, és que haurem d’anar
als diccionaris, perquè el diccionari posa que una cosa és
universal quan s’entén a tots els éssers en general d’un
determinat conjunt. Per tant és universal per a totes les persones,
i vostès diuen: “no hi ha universalitat, aquí; n’hi ha uns que són
persones amb dret sanitari -targeta sanitària-, i altres que no ho
seran, que l’hauran de pagar a part”. Però nosaltres li hem dit
que la sanitat es paga pels imposts indirectes i pels imposts
directes, i quan un va a comprar pa paga sanitat, i quan un va a
comprar dos quilos de taronges paga sanitat, paga sanitat.

Doncs..., bé, no, ho dic perquè vostès, a aquests senyors que
paguen els fan pagar una altra taxa per poder tenir l’assistència
sanitària.

Vostès només es refereixen a les comunitats autònomes de
les Illes Balears. I València?, i Múrcia?, i Madrid? No tenien
dèficit sanitari? Perquè estan mal finançades, les comunitats
autònomes estan mal finançades; les comunitats autònomes, que
donam sanitat, educació, serveis socials i transports, no estam
ben finançades, i en lloc de mirar quin problema tenim totes les
comunitats autònomes, a veure si aconseguim una solució,
vostès es dediquen només a cercar les de les Balears. Què
passava a Múrcia, València i Madrid?, tenien el problema
resolt?, no han mostrat xifres en vermell?

No és la sostenibilitat, és la seva ideologia. No només és
aquest document, Sr. Thomàs, de Madrid; és l’any 2002 i l’any
2003 en el Congrés dels Diputats, que explicaven com volien fer
això, l’any 2002 i l’any 2003 en el Congrés dels Diputats, ho
ficàvem. És un reial decret que castiga els malalts, que castiga
els malalts. Les persones que estan malaltes hauran de pagar...,
per exemple les persones jubilades que estan malaltes hauran de
pagar més medicació; fins ara no la pagaven, i no pagaven
perquè ens basàvem en un criteri intergeneracional, de
solidaritat intergeneracional que vostès s’han carregat. Quan
una persones és més vulnerable sanitàriament?, quan és vella,
i per tant els medicaments consideràvem que havien de ser
gratuïts, i vostès ara ho fan per un model economicista i fan
pagar a tots, a tots, a tots els jubilats una quantia per malaltia, i
les persones majors que estiguin més malaltes hauran de pagar
més. Vostès castiguen els que estan més malalts.
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I si vostè considera que és igualitari que una persona pagui
un 50% dels seus productes farmacèutics entre els 18.000 i els
100.000 euros, si això és progressiu...; el mateix, ha de pagar el
mateix un cobra que 18.000 euros a l’any que un que cobra
100.000 euros? No, no, el que més té; és el mateix tenir 18.000
que 100.000? Eh que no? Idò bé, el seu decret que vostè està
defensant diu que hauran de pagar un 50% igual el que cobra 18
que el cobra 100.000, com si fos el mateix cobrar 18.000 i
100.000.

Estam davant un atac a tot el que és el sistema públic, i el
sistema sanitari en aquest moment és el que és prioritari per al
govern del Partit Popular perquè té interessos de privatització,
i si no ho demanin al senyor..., o al marit de la Sra. Cospedal, si
no té interessos que es privatitzi el sistema sanitari públic.
Demani-li-ho, que li contesti on té inversions, per exemple, el
senyor de la Sra. Cospedal, a veure qui gestionarà a partir del
2013, les clíniques valencianes. Com pot defensar una senyora
que està en el Partit Popular la sanitat pública quan té interessos
privats que això es privatitzi? Clar, és que són preguntes que un
es fa; com hem facilitat que les coses es privatitzin?, baixant la
qualitat de la sanitat pública, baixant el cost de la sanitat
pública, que després és facilitar la seva gestió privada. Això és
el que està passant en aquests moments, això és el que està
passant.

I ho fa un partit que està parlant de prioritats i que està
parlant de sostenibilitat, i està fent aquesta política sanitària de
carregar-se la sanitat pública quan permet que hi hagi una
despesa en temes de defensa de 2 milions d’euros, de 2 milions
d’euros diaris, per mantenir les tropes a Afganistan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per mantenir les tropes a Afganistan el Partit Popular està
consentint pagar 2 milions d’euros diaris, i en canvi, davant
això, permet que els jubilats de l’Estat espanyol paguin per
primera vegada, per primera vegada, els seus medicaments. A
això vostè li diu prioritat? Senyora, no hi estarem d’acord, ni
amb les propostes ni amb les solucions.

I volem agrair al Partit Socialista el seu suport a aquests tres
punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

Passam a la votació de la proposició... Ah! Jo consider que
no hi ha hagut alAlusions, així que no té torn de paraula. És una
consideració de la Presidència.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No m’ha deixat parlar, encara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja m’ho havia demanat abans, ja sé de què va.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és que no li donaré torn de paraula perquè no consider
que hi hagi alAlusions.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si no em deixa parlar..., perquè ni he expressat el que volia
dir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues expréselo, si quiere...

(Remor de veus)

Ah, pues que lo diga. Yo lo he oído... Pues dígalo.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Evidentment volia demanar, en funció de l’article 76.1 del
Reglament del Parlament, poder intervenir per alAlusions, perquè
se m’ha fet una alAlusió directa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Jo consider que això no són les alAlusions a què es
refereix l’article, que parla de quan..., parla de quan es facin
alAlusions que impliquin judici de valor o inexactitud sobre la
persona d’un diputat, i s’ha fet una consideració respecte de la
seva intervenció. O sigui que jo consider que això no són
alAlusions.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquest diputat no comparteix el criteri que utilitza la
presidenta de la Mesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em pareix bé. 

Passam, idò, a la votació de la proposició.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9. No, es que se ha ido.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3762/12.

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