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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sra. Presidenta, Esperança Marí substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions.

Passam idò a l’ordre del dia d’avui que consisteix en les
proposicions no de llei RGE núm. 5819, 5941 i 6223/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5819/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les
seves prestacions.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5819/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
copagament farmacèutic del Reial Decret Llei 16/2012, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves
prestacions, intervé el diputat Sr. Thomàs per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei va ser
presentada dia 9 de juliol de l’any passat, però evidentment
encara manté tota la seva vigència. Al nostre país des dels anys
vuitanta, més especialment des de l’any 86 quan es va aprovar
la Llei general de sanitat, l’any 2003 es va fer una llei de
cohesió per part del Partit Popular i finalitzant amb la Llei
general de salut pública de l’any 2011, vàrem arribar a assolir
un dels sistemes nacionals de salut més eficients del món, i estic
parlant en termes de despesa, de resultat de salut i de satisfacció
dels ciutadans.

Ens vàrem trobar amb la desagradable sorpresa, ara farà
aviat un any, que el Partit Popular va treure un Reial Decret de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut, que va aprovar per tramitació d’urgència, ho
va aprovar unilateralment, això vol dir tot solet, sense consens
ni diàleg i evidentment sense definir temporalitat, la qual cosa
suposa que el Partit Popular volia i ha modificat el model
sanitari del nostre país. Un canvi de model que se sustenta entre
altres coses, en nous copagaments, reducció de cartera de
serveis, pèrdua de qualitat assistencial i, com es veu a
determinades comunitats, amb una entrada progressiva de la
gestió privada dins la sanitat pública.

Aquest Reial Decret 16/2012, entre altres coses modifica
l’aportació dels beneficiaris de la prestació farmacèutica
ambulatòria, l’anomenat copagament farmacèutic, que ja existia
en el nostre país, però que es modifica a l’article 4.13 d’aquest
reial decret. Entre altres coses, per primera vegada el
copagament farmacèutic afecta els pensionistes i entre altres

coses, això suposa un incompliment del programa electoral del
Partit Popular. O sigui, que ara estam en una situació en què els
pensionistes de la Seguretat Social paguen el 10% dels
medicaments, amb l’excepció, també s’ha de dir, de determinats
colAlectius, com persones perceptores de pensions no
contributives, persones perceptores de rendes d’integració
social, afectats de la síndrome tòxica, determinades persones
afectades d’alguna discapacitat, aturats que han perdut el dret a
percebre el subsidi d’atur i persones amb tractaments derivats
d’accidents de treball o malalties professionals. 

També hem de dir que els actius ara paguen un 25% més del
que pagaven i que en el cas de les persones pensionistes, que ara
tenen un copagament farmacèutic, tenen uns màxims
d’aportació en funció de renda: un inferior a 18.000 euros que
tenen un límit màxim d’aportació mensual de 8 euros, aquells
amb una renda superior que se situa entre 10.000 i 99.999 euros
tenen un límit màxim d’aportació mensual de 18 euros, i aquells
que tenen prestacions superiors a 100.000 euros a l’IRPF, tenen
un límit màxim d’aportació mensual de 60 euros. Sembla ser
que ara el ministeri està a punt de modificar aquesta situació,
per fer trams intermedis entre 18.000 i 100.000 euros, perquè
s’han adonat que és un tram absolutament ineficient.

Per tant, una de les altres qüestions que diu el reial decret, a
l’article 4.13, és que l’aportació de l’usuari la fa en el moment
que retira el medicament de la farmàcia i l’administració es
dóna a si mateixa un màxim de sis mesos per reintegrar aquelles
quantitats que superin el màxim d’aportació que els pensionistes
tenen establert en funció de la declaració de renda.

Ens hem de situar a les Illes Balears, on tenim un excelAlent
programa de recepta electrònica, que té un desplegament a tots
els territoris insulars, a qualsevol punt assistencial i a qualsevol
oficina de farmàcia de la nostra comunitat autònoma. I, a més
a més, tenim ja una experiència d’ús de quasi dos anys. Posam
damunt la taula que Andalusia, una de les comunitats
autònomes que també té un programa de recepta electrònica
avançat i plenament implantat, ja va decidir el mateix juliol de
l’any passat, hem de recordar que aquest copagament als
pensionistes s’iniciava a partir de l’1 de juliol de l’any 2012,
doncs Andalusia va decidir ja el juliol de 2012 que els seus
pensionistes no pagassin per avançat els preus de medicaments
que superaven els límits. I això ho va fer amb una simple
modificació del programa de recepta electrònica. Hem de
comentar que és la mateixa empresa que va fer el programa de
recepta electrònica de les Illes Balears. D’aquesta manera a
Andalusia s’aconsegueixen dues fites: una, que els pensionistes
no paguin un cop arribats al seu màxim; i una segona, que és un
estalvi de gestió administrativa per part de l’administració, i ara
veurem que ha estat demostrat. 

Com que ja han passat set mesos des que vàrem presentar la
iniciativa, ara ja sabem determinades coses en relació amb
aquesta mesura. Una, el copagament farmacèutic del 10% dels
pensionistes suposa que n’hi ha un 17% que no retiren tots els
seus medicaments i que, precisament, aquells amb pensions més
baixes, aquesta xifra arriba a un 27%. Sempre hem de recordar
que la pensió mitjana de les Illes Balears és poc més de 700
euros al mes, una de les més baixes de tot Espanya. I també
sabem, que és una dada colAlateral, però també és important
tenir-la present, que el Govern del Partit Popular el mes de
setembre va excloure més de 400 medicaments de finançament



SALUT / Núm. 39 / 6 de març del 2013 543

 

públic, amb una diferència, que d’aquests es paga el cent per
cent, no un 10%, i que són medicaments que els metges
continuen la seva prescripció, però aquí evidentment els
pensionistes i els ciutadans paguen el cent per cent. 

Per tant, sabem que la Conselleria de Salut, segons marca el
reial decret, havia d’haver tornat l’excedent a principis de gener
d’enguany, cosa que no va fer, va tardar més temps. I és curiós
perquè ha decidit dues coses que no diu el reial decret. Un, que
en lloc de pagar mensualment, pagarà bimensualment. I segon,
ha decidit que no tornarà cada mes els doblers de l’excedent,
només pagarà a aquells pensionistes que superin els 10 euros.
Dues decisions unilaterals del Servei de Salut que van en contra
dels pensionistes. Per tant, sabem que la Conselleria de Salut
reconeix que hi ha més de 40.000 pensionistes que tenen dret a
devolució d’una quantitat al voltant de 450.000 euros, però la
conselleria només ha tornat el 78% d’aquesta quantitat, 350.000
euros, que correspon al 36% de pensionistes amb dret a
devolució que són aquells que superen el 10%. 

Per tant, curiosament la conselleria modifica el reial decret
i reté 100.000 euros que corresponen als pensionistes,
precisament als pensionistes amb economies més febles. Per
tant, és curiós ja que decideixen introduir aquest copagament,
no utilitzen un instrument, una, perquè els pensionistes no hagin
d’avançar aquest excedent del límit que marca el Boletín Oficial
del Estado i, a més, decideixen que ara no paguen mensualment,
sinó bimensualment i fan un criteri aleatori de 10 euros. I reté,
es queda 100.000 euros. I torn dir que Andalusia té una variació
del programa de recepta que fa que els pensionistes des de juliol
de 2012, des del moment en què es posa en marxa, no avancin
aquests diners. Per tant, nosaltres no entenem per què s’hi oposa
la Conselleria de Salut, perquè entre altres coses ja ha quedat
demostrat que té un cost administratiu i per això modifica la
norma. 

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei i
la mantenim. Primer, perquè el Parlament rebutgi el Reial
Decret Llei 16/2012. I segon, s’insta el Govern de les Illes
Balears a introduir les modificacions adients en el programa de
recepta electrònica, perquè els nostres pensionistes no avancin
els doblers quan hagin arribat a aquella quantitat màxima que li
pugui correspondre per mes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vull manifestar a la Mesa que faig una esmena in voce, on
en el segon punt, després de: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears”, s’introduiria una expressió
que diu: “des del mes de març de 2013, coma...” i el text
continuaria exactament igual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup donarà suport a aquests dos punts de la proposició no de
llei. Entre altres motius, i crec que ja queda argumentat, perquè
dia 22 de novembre de l’any 2012 vàrem debatre, a proposta del
Grup Parlamentari MÉS, una proposició no de llei molt
semblant, on en lloc de la recepta, nosaltres demanàvem que fos
la targeta sanitària, aquesta targeta sanitària per la qual els
nostres pensionistes i no pensionistes, qualsevol ciutadà que
estigui assegurat a la Seguretat Social o beneficiari, tengui dret
a la prestació sanitària, ha de pagar 10,23 euros per tenir aquesta
targeta sanitària, una targeta sanitària intelAligent que podria
incorporar sense cap problema que una persona que hagi arribat
al màxim que ha de pagar per als productes farmacèutics ho
deixàs de pagar i que la farmàcia ho cobrés directament a l’ib-
salut.

Aquesta proposta va ser rebutjada, no va tenir el suport del
Partit Popular, perquè no volien que no hi hagués un termini
dins aquella proposició no de llei. Nosaltres demanàvem que fos
en tres mesos, estàvem disposats a pactar sis o nou mesos, però
el Partit Popular no volia que el Parlament se dirigís al Govern
amb una prioritat de temps.

Els arguments que vàrem utilitzar seran semblants als que
utilitzarem en aquest moment. Pensam que tenim una estructura
suficient per aplicar aquesta proposició no de llei. De fet, vostès
la plantegen des de la recepta electrònica, nosaltres la
plantejàvem des de la targeta sanitària. Tenim instruments
suficients per poder-la aplicar. Facilita enormement la gestió del
Govern. Jo m’imagín la gestió que ha de fer en aquest moment
l’ib-salut, tornar els doblers a persones individualment a
cadascuna, amb la complexitat que això suposa, a un 3 euros, a
l’altre 4 euros, a l’altre 20 euros, i fa escassament set mesos
això no era necessari, té una complexitat administrativa molt
important i, efectivament, com les dades que vostè ha mostrat,
Sr. Thomàs, repercuteix en el ciutadà una vegada més, perquè
la complexitat d’haver-los de tornar abans de sis mesos, allò que
ha resolt la Conselleria de Salut ha estat no tornar-ho a tots, sinó
a aquells que superin els 10 euros, per tant, ja tenim un
colAlectiu de persones afectades; a un que li hagin de tornar 9,50
haurà d’esperar set o vuit mesos. I a qui li hagin de tornar 8
euros tampoc no li podran tornar perquè no arriba als 10 euros.
Per tant, aquesta complexitat administrativa no l’assumeix
l’administració que ha posat en marxa aquest procés, sinó que
la fa assumir al ciutadà.
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És curiós, a la compareixença de l’altre dia del conseller, ho
consideràs un èxit. Quan va ser un problema que va generar el
Govern del Partit Popular, quan aquest Govern es va constituir
l’any 2011 aquest problema administratiu no existia. Els
pensionistes no havien de pagar. Perjudica als nostres
pensionistes, els nostres pensionistes tenen una mitjana d’entre
80 i 100 euros manco que la resta de l’Estat amb les pensions,
a causa del sistema econòmic de les nostres illes. Per tant, hi ha
un greuge comparatiu entre un ciutadà pensionista de Madrid i
un ciutadà pensionista de la nostra comunitat autònoma, hi ha
un greuge comparatiu. 

A més a més, hem de dir que hi ha també, atès que dia 8 de
març està a les portes del calendari, també té un component de
gènere aquesta aplicació administrativa, perquè les dones vivim
més anys, per tant, arribam a tenir més problemes de salut
perquè tenim una esperança de vida més llarga, però a més a
més, cobram manco, perquè la viduïtat en la generació actual de
persones que cobren pensions és molt més baixa que una pensió.
Si es mor l’home, la dona pràcticament queda en un 40% de la
pensió de l’home i en canvi si la que es mor és la dona, no li
apliquen cap reducció pressupostària. Per tant, també aquí hi ha
un component de gènere.

També parlàvem de la necessitat de retornar d’una forma
més immediata aquests doblers. I el Govern no només ha
incomplert el decret, perquè el decret obliga que cada sis mesos
s’ha de tornar i la primera devolució s’ha fet als set mesos i a
part dels set mesos no s’ha fet per la totalitat, sinó per a tots
aquells que han pagat més de 10 euros, i això el decret no ho
posa. El decret diu que se tornarà als sis mesos, no diu que s’han
de tornar 3 o 4 euros. 

I el que jo crec que és un argument polític i que no està
relacionat amb la crisi, ni amb la situació econòmica actual, és
que això ja era una proposta de l’any 97 del Partit Popular. Ho
vaig llegir el 22 de novembre i ho tornaré llegir perquè deia
textualment Enrique Castellón, subsecretari del ministeri del
President Aznar, deia: “Sanidad quiere que se pague la
medicina, según el nivel de renta y estado de salud. La
medicina gratis para todos los pensionistas tiene los días
contados”. L’any 97 no es varen atrevir, però la crisi econòmica
sí que els ha permès, amb l’excusa d’aquesta crisi econòmica,
reduir aquesta prestació sanitària que evitava el copagament al
colAlectiu de persones que més ho necessiten.

Per tant, nosaltres li donarem suport. Nosaltres no vàrem
defensar que fos la recepta, nosaltres vam defensar que fos la
targeta sanitària. I donarem suport també el primer punt.
Nosaltres pensam que amb aquest copagament farmacèutic als
pensionistes es romp un acord preconstitucional o un acord
durant l’elaboració de la Constitució, que les situacions de més
malaltia no tenguessin aquest cobrament de les pensionistes, i
aquest és el colAlectiu de persones majors. El colAlectiu de
persones majors, per edat, és quan necessiten més medicació, és
quan necessiten més assistència sanitària. I aquest colAlectiu de
persones es va acordar que no pagàs. Això és una ruptura
unilateral que ha fet el Partit Popular, sense cap tipus de
negociació amb cap altre grup polític.

No són un caprici, les nostres pensions són de les més baixes
de l’Europa dels setze i,  per tant, necessiten compensacions
d’aquests tipus. Els resultats d’això ja es veuen a la pràctica,
vostè ha parlat d’un 17%. L’altre dia a una entrevista a un diari
de la nostra comunitat autònoma, el president del ColAlegi de
Farmacèutics deia que hi havia persones jubilades que deixaven
de tractar-se malalties cròniques perquè no ho podien pagar.
Aquestes són les conseqüències de mesures que no tenen cap
sentit de millora de la qualitat de vida de les persones que tenen
una obsessió en aquest moment, que és el control del dèficit,
però jo crec que també rere això hi ha un rerafons polític que és
cada vegada més dirigir la sanitat pública cap a una assistència
privada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Em diuen que segons el Reglament s’ha
d’acceptar l’esmena in voce del Grup Socialista: els altres
partits no hi tenen inconvenient? Doncs, ja està. Ara sí que pot
fer ús de la paraula pel Grup Popular, el Sr. Mercadal, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Me gustaría primero
centrar el tema del que estamos hablando que es un real decreto
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
sistema nacional de salud. Me gustaría recordar que hace poco
más de un año el sistema sanitario acumulaba una deuda de más
de 16.000 millones con los proveedores. Debemos recordar que
este gobierno, el del Sr. Rajoy, ha sido el primero que ha puesto
en marcha el plan de pago a proveedores para pagar las facturas
pendientes. Para garantizar un sistema nacional de salud de
calidad y además sostenible en el tiempo es imprescindible
tomar medidas, medidas que inevitablemente tienen que pasar
por el control del gasto sanitario, para cualquier comunidad la
factura más alta que hay en sus presupuestos.

Me gustaría destacar en este sentido el importante cambio de
tendencia que ha producido desde la entrada en vigor el real
decreto, tan solo en el mes de enero de 2013 el ahorro en
farmacia supera los 117,9 millones de euros, lo que representa
un ahorro interanual de 1.408 millones de euros respecto al
mismo período del año anterior. 

En los últimos siete meses, desde que se pusieron en marcha
estas medidas, el ahorro total en farmacia asciende a casi 1.225
millones de euros, así lo reflejan los datos sobre el gasto a través
de receta oficial emitidos a la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Servicio Nacional de Salud y Farmacia
del Ministerio de Sanidad por las comunidades autónomas. La
variación interanual se sitúa en el -12,73%.

Estos datos siguen la tendencia iniciada con la puesta en
marcha el 1 de julio de las nuevas medidas de equidad incluidas
en el Real Decreto Ley 16/2012. Se trata de un sistema en el que
aporta más el que más tiene a la vez que salvaguarda a los que
menos tienen, como parados de larga duración, que, por primera
vez, quedan exentos de pagar las medicinas.
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Por lo que respecta a la cifra de recetas facturadas en enero
ha experimentado un descenso del 11,98%, también en este caso
se continua la tendencia descendente iniciada en el pasado mes
de julio.

En cuanto al gasto medio por receta, el dato de enero
también continuó bajando con un descenso del 1,19 respecto al
mismo mes del año anterior, lo que deja la variación interanual
en el -6,01. Se trata de nuevo de una tendencia vinculada al Real
Decreto 16/2012 y con medidas de contención del gasto, como
son la revisión de los precios y el fomento de los medicamentos
genéricos.

En el caso de nuestra comunidad autónoma el gasto
farmacéutico, en los datos mensuales, el descenso ha sido de
11,20%, en cuanto a las recetas facturadas del 9,57% y del gasto
medio por receta el descenso ha sido del 1,81%. 

Con estos datos yo comprendo que el sentido de su
proposición de ley, sobre todo viniendo de usted, un
exconsejero de Sanidad de nuestra comunidad, que parecía
desconocer el sentido de los términos “sistema sostenible” y
“contención del gasto”, pues no nos sorprende viniendo de
usted, lo que sí nos sorprende es que sea usted quien se queje de
que se adopten estas medidas. Yo más bien diría que estas
medidas son en parte consecuencia de la nefasta gestión como
la que realizó usted al frente de la sanidad balear. Viniendo de
usted, Sr. Thomàs, ya nada nos sorprende, sus continuas tretas
para tergiversar la realidad, su falta de rigor a la hora de utilizar
los datos, ya le digo, nada nos sorprende. De hecho, ayer incluso
dio apoyo a una campaña que miente y desgasta la imagen de
las Islas Baleares, debería usted, Sr. Thomàs, revisar sus
principios, y eso se lo digo ya a nivel personal. 

Habla usted de consenso y de... por si eso no fuera suficiente
parece ser que a usted le falla la memoria y no recuerda cuál fue
y cuáal ha sido el posicionamiento histórico de su partido en
relación al copago. Habla usted de consenso y de que la medida
ha sido aprobada unilateralmente, le pongo al día para ver si le
suenan alguna de estas personas y de sus declaraciones; año
2010, junio de 2010, ministra de Sanidad Trinidad Jiménez: “Si
lo que queremos es disuadir a que la gente vaya a los centros de
salud cuando no haga falta, lo que tenemos que pensar es si
necesitamos introducir algún tipo de tasa para aumentar la
recaudación y hacer sostenible el sistema”. Mayo de 2010,
secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña: “El copago se
planteó también para ser introducido en el Real Decreto de
reducción de déficit aprobado el pasado viernes, pero finalmente
no se hizo porque para reducir el gasto en sanidad se aprobó
otra medida como la rebaja de los precios de los
medicamentos”, es decir, se venía ya contemplando desde su
partido. 2011, enero de 2011, Secretario de Estado de Hacienda,
Carlos Ocaña, el mismo: “En este momento, a 31 de enero de
2011, no está en la agenda inmediata por más que se utiliza en
muchos países, no será este el momento, pero es algo que habrá
que considerar en el futuro”. Continuamos. Ramón Jáuregui,
marzo de 2011: “Lamento que el Estado español se ha instalado
durante décadas en la cultura del gratis total”, y pidió una mayor
contribución de los ciudadanos en los gastos públicos teniendo
en cuenta siempre su nivel de renta. Sobre el ámbito sanitario
indicó: “cabe incorporar copagos en sanidad si se quiere que se
siga siendo universal y avanzada”. En el 2004 la consejera de
Salud de Cataluña, Marina Geli, supongo que también la debe

conocer, propuso el pago de 1 euro por visita para regular la
demanda, “sacrificios individuales” decía. Pero ya no sólo esto,
no en estos años recientes si no ya el ministro Julián García
Vargas, en el Gobierno de Felipe González, encargó la
evaluación del Sistema Nacional de Salud que desembocó en el
informe de abril: “El copago es algo educativo y bueno para
todos” decía.

Visto lo visto de todas estas declaraciones yo creo, Sr.
Thomàs, que usted debería tener clara cual es la postura de su
partido antes de lanzar algunas de las afirmaciones que contiene
su proposición no de ley, porque no parece estar muy en la línea
de lo que diferentes supuestos líderes de su partido sostienen.

Ya para finalizar le voy a decir que por supuesto nos
oponemos a su proposición no de ley. 

En relación a la devolución de las cantidades abonadas por
pensionistas en el servicio de salud el reembolso al final de
enero ha sido de 351.095 euros a 14.824 pensionistas con
derecho a la devolución. Habla usted de tasas de abandono del
17, que van en torno al 17% hasta el 27%, a mí me gustaría que
usted nos dijera aquí, porque ayer ya el conseller de Sanidad le
dijo que eso no era así, de dónde salen esos datos, porque lo que
yo sí le puedo afirmar es que esos datos para las Islas Baleares
son falsos, para las Islas Baleares esos datos no son ciertos, de
hecho los estudios que se han realizado hasta el día de hoy no
reflejan estos datos.

El servicio de salud establece dos sistemas de reintegro de
las cantidades: uno, un reintegro automatizado en el que la
administración inicie y gestione directamente el procedimiento
con los datos que figuran en sus registros, por tanto, es
imprescindible que el usuario esté registrado, que las
prescripciones se hayan realizado en el sistema de receta
electrónica y que el sistema de salud tenga registrada la cuenta
corriente operativa a nombre del pensionista titular. Y un
segundo sistema, el reintegro no automatizado, procedimiento
que se inicia a instancia del usuario y que debe presentar la
documentación necesaria para que así se haga. Este
procedimiento es oportuno para el caso en que los
medicamentos hayan sido expedidos manualmente o bien en
alguna oficina de farmacia que no esté en las Islas Baleares o en
el caso de que haya discrepancias en el importe a reintegrar.

Pensamos que el sistema es eficiente, de momento funciona
bien y podemos afirmar que a día de hoy la sanidad es más
universal que nunca. Hoy la aportación farmacéutica se hace en
función de renta y por primera vez los parados sin prestación no
tienen que pagar sus medicamentos. Hoy no hay copago
sanitario, a pesar de que muchos miembros de su partido lo han
reclamado, Trinidad Jiménez, Ramón Jáuregui o la consejera
catalana Marina Geli. Hoy nadie se encuentra desatendido y eso
sí, estamos haciendo la sanidad sostenible y más eficiente,
además de evitando el fraude y los abusos que se cometían con
ella.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mercadal. Tiene la palabra el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que segons quins
diputats parlen del que estimen més oportú. 

Vull agrair a la Sra. Santiago el suport a aquesta iniciativa
del Grup Parlamentari Socialista, és el mateix parlar de targeta
sanitària que de recepta electrònica, una és un instrument, és un
programa informàtic, i l’altre el farmacèutic no pot activar la
dispensa del medicament si no té la targeta sanitària.

Bé, el diputat del Partit Popular parla de sostenibilitat, de
sostenibilitat per Bankia, se sobreentén, perquè clar tots són
decisions polítiques i vostès el que han decidit és estalviar
doblers, gastar menys doblers, però els doblers es gasten, però
surt de la butxaca dels ciutadans i dels pensionistes. Vostès
decideixen retirar més de 400 medicaments del finançament
públic perquè volen estalviar, volen deixar de gastar 440
milions, però aquests medicaments es compren perquè els
metges els continuen prescrivint, el que passa és que ho pagam
el cent per cent. Això és la gran mentida seva i això no és
herència, això és ideologia i és política de dretes del Partit
Popular. 

Dades de farmàcia. Vostè compta les dades com li dóna la
gana, vull dir, de gener de 2012 a gener de 2013 hi ha 150.000
receptes menys a les Illes Balears que surten dels 400 i busques
dels medicaments que han deixat de finançar-se, i això justifica
el 1.800.000 euros menys de despesa el mes de gener de 2013.
No és que es faci més feina, per si no ho sap les Illes Balears fa
molts d’anys que és la segona comunitat autònoma en
prescripció de genèrics després d’Andalusia, fa molts d’anys,
però vostès fan política i prenen decisions.

Vostè em conta coses que ha dit gent del PSOE, em pareix
perfecte, és que hi ha llibertat d’expressió, hi ha gent que diu el
contrari. Ho va fer el PSOE? No, no ho va fer, són vostès els
que han pres una decisió política, són vostès que han pres
aquesta decisió política. És més, fixi’s, vostè fins i tot ni utilitza
un argument del Tribunal Constitucional que els ha donat la raó
que podem modificar el copagament farmacèutic, però nosaltres
no hi estam d’acord, no hi estam d’acord i que hi hagi gent que
manifesti la seva opinió li podria treure manifestacions de molta
gent que diu el contrari. La realitat és que no es va fer i la gran
part del deute sistema sanitari prové de comunitats autònomes,
el líder, sap qui era el líder del deute? El seu portaveu de Sanitat
en el Congrés dels Diputats, el Sr. Manolo Cervera, antic
conseller de Sanitat, el number one, el Top Ten. Això és la
realitat.

Miri, Alemanya ha llevat el copagament, a Alemanya
l’escolten per a moltes coses, acoten el cap i obeeixen, per a
això no ho fan. Ens posen un cèntim sanitari, la benzina més
cara de tota Europa, abans era afectada a despesa sanitària ara
ja ho han llevat. 

Però parlam del que parlam, vostès tenen damunt la taula
una proposició no de llei, en la qual he introduït una esmena in
voce, que el segon punt s’apliqui des del mes de març del 2013,
i tot és perquè vostès, primer, vulneren el reial decret, no
paguen mensualment, esperen que hi hagi 10 euros de cúmul i,
a més, una part no la paguen. S’han quedat 100.000 euros dels
pensionistes, 100.000 euros. La proposta és molt concreta,
vostès volen posar un instrument informàtic perquè quan el
pensionista arribi al màxim no pagui l’excedent i no estiguin
durant sis mesos finançant el sistema de salut? Miri que ho és de
simple, això és una decisió política, Andalusia ha pres la
contrària des de juliol de 2012. 

I la pregunta és, ara vostès quedaran retratats, volen
continuar que els pensionistes paguin l’excedent? Doncs,
escolti, per a una persona que cobra 600 euros doncs que cada
mes hagi d’avançar 10 o 15 euros són doblers, per a vostè no,
però per a aquesta gent sí. 

Per tant, la definició és molt clara, volen posar una aplicació
informàtica per no cobrar l’excedent del límit màxim? Així de
simple. Per tant, vostès ara tenen l’oportunitat de dir si volen
prendre la decisió política que els pensionistes no avancin els
doblers o si volen continuar que els pensionistes avancin els
doblers per sobre del que diu el mateix decret. Li ho torn a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... la Conselleria de Salut aplica la norma com li dóna la gana.

I per acabar, demanaria a la Mesa que es plantegi una
votació separada, primer del primer punt i després del segon
punt. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passarem a votar... 

Si?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Nosaltres donaríem suport a la proposta del PSOE amb la
incorporació que ha fet in voce crec que és en el segon punt, que
és el de març, que hi hagi un termini.



SALUT / Núm. 39 / 6 de març del 2013 547

 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Presidenta, seria després d’introduir el segon punt, coma,
des de març de 2013, coma, les modificacions... continuar
exactament igual. Simplement posar, “des de març de 2013.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Els queda clar als grups la votació? Passam idò a la votació
del punt 1.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Passam a la votació del segon punt.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5819/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5941/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a instància a les
institucions competents per al foment de l'autocura de la
pròpia salut entre les persones i l'adquisició d'hàbits
saludables.

Passam a la Proposició no de llei RGE núm. 5941/12, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a instància de les
institucions competents per al foment de l’autocura de la pròpia
salut entre les persones i l’adquisició d’hàbits saludables. S’ha
presentat una esmena a aquesta proposició no de llei pel Grup
Parlamentari Socialista.

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Prenc la paraula en nom del meu
grup parlamentari per defensar, efectivament, aquesta
proposició no de llei presentada a aquesta comissió i relacionada
amb l’autocura de la salut. A l’actualitat els sistemes sanitaris
tendeixen cap a la consecució d’una major eficiència i tendeixen
cap a la consecució d’una major eficàcia en tots i cada un dels
serveis que presten. En aquest sentit, l’autocura de la pròpia
salut, entès com el propi tractament de les malalties lleus
suposa, efectivament, un veritable aliat del sistema sanitari per
aconseguir precisament l’eficiència, per aconseguir precisament
l’eficàcia.

És cert que el desenvolupament de l’autocura fomenta
l’autoresponsabilitat individual, l’us adequat de medicaments,
reforça el paper dels professionals sanitaris i també, com no,
contribueix a una millor educació sanitària de la població en tot
el seu conjunt. A més, ajuda a la sostenibilitat del sistema
nacional de salut, la qual cosa permet alliberar recursos que
poden focalitzar-se en millors i en majors cobertures per part
dels sistemes sanitaris nacionals i per part dels sistemes sanitaris
autonòmics. 

Per altra banda, és una evidència més que notable que la
crisi econòmica, la garantia del manteniment del sistema
sanitari, les demandes dels ciutadans i les noves tecnologies fan
necessari el desenvolupament de noves polítiques que propiciïn
una reorientació, un redisseny dels recursos disponibles així
com un canvi en l’actuació dels propis professionals sanitaris.
En conseqüència entenem que resulta necessari fer un exercici
reflexiu sobre la contribució individual de les persones per
millorar l’agilitat i la resposta, una resposta que sigui eficaç, del
sistema sanitari a més de contribuir a la reducció de la despesa
sanitària per així continuar garantint la sostenibilitat de la
sanitat pública.

Però la solució als problemes de la sostenibilitat del sistema
públic no poden únicament i exclusivament limitar-se i
traslladar-se a l’àmbit estrictament econòmic sinó que és
necessari assegurar una correcta i una adequada utilització dels
recursos dels quals individualment disposam tant pacients, tant
professionals com els gestors de la sanitat pública. 

I d’altra banda són moltes, efectivament, les consideracions
que podríem fer per aconseguir un sistema veritablement més
eficaç i veritablement més eficient, però entre totes aquella que
adquireix una notable importància és la que es refereix a la
participació del mateix pacient i a la participació del mateix
ciutadà en general en la cura i també en la millora de la seva
pròpia salut. Com deim a l’exposició de motius, la medicina
sempre, en tot moment, serà útil, però si realment volem evitar
malalties i garantir-nos més anys de vida, tenim tots, tots, una
responsabilitat individual i també, per suposat, una
responsabilitat colAlectiva sobre el manteniment de la pròpia
salut. És necessari que cada persona individualment considerada
es preocupi per desenvolupar recursos personal que l’ajudin a
mantenir un estat de bona salut al llarg de tota la seva vida. 

Com a conseqüència de les baixes taxes de natalitat i de
l’augment de la longevitat s’està produint un veritable
envelliment de la població. Segons recents estudis, l’any 2050
el nombre de persones de la Unió Europea amb més de 65 anys
haurà crescut un 70%, i el nombre de persones majors de 80
anys haurà incrementat, majors de 80 anys, en un 170%, la qual
cosa significa i representa major atenció mèdica si no s’ha
crescut en la cultura de l’autocura i si no s’ha crescut dins la
cultura de la prevenció. I és que anar en compte de la seva
pròpia salut no només significa ser responsable i limitar-se a ser
responsable en l’ús de medicaments, sinó que a més significa
altres coses, significa adquirir uns hàbits d’alimentació, higiene
i activitat física beneficiosos per a nosaltres, beneficiosos, en
definitiva, per al nostre cos.
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Certament l’autocura no es limita, com dic, a l’ús de
medicaments sense necessitat de recepta mèdica, sinó que
abasta tot un conjunt de pràctiques que van des de l’alimentació
sana als hàbits de vida saludables per prevenir l’aparició de
malalties, així com la cura de la salut en els pacients crònics, i
de fet, i així també es recull a la nostra exposició de motius, un
informe de l’Organització Mundial de la Salut redactat i
dissenyat l’any 2008 destaca que l’autocura responsable
permetria prevenir el 75% dels casos d’infarts, el 75% de casos
d’ictus i de diabetis tipus 2, i el 40% dels casos de càncer. Quasi
res. 

I com dic els hàbits de vida saludables juguen un paper
fonamental, un paper importantíssim en la cura de la nostra
salut. Segons dades d’estudis sobre aquesta precisa qüestió el
60% de la població espanyola no realitza, el 60% de la població
espanyola, 6 de cada 10, 60 de cada 100, no realitza cap activitat
física, el que ens situa en el penúltim lloc entre els estats
membres de la Unió Europea, seguits únicament per l’estat de
Malta. 

I d’altra banda, i acab, Sra. Presidenta, un dels punts
fonamentals i també dins aquesta precisa qüestió i aquesta
matèria en què s’ha de focalitzar especial atenció és en la
insistència del compliment del pacient amb el tractament
prescrit. Crec que un tema fonamental, és allò a què molts diuen
adherència al tractament. Això és molt important per a la salut
del malalt i per a l’eficiència del sistema de salut i sanitari.
Segons càlculs també i estudis de l’Organització Mundial de la
Salut als països desenvolupats només el 50% dels pacients
crònics compleix amb el seu tractament, i entre el 30% i el 50%
l’abandonen en els sis primers mesos. 

Per tant, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, com
poden veure aquesta proposició no de llei ha estat redactada i
dissenyada amb la millor de les intencions per tal de fomentar
i promoure hàbits de vida saludables, una autocura de la salut
que ens permeti, entre altres coses, també tenir un sistema
sanitari sostenible i educar en la pròpia salut personal individual
i, per suposat, també colAlectiva per extensió. Per això el Grup
Parlamentari Popular demana en primer lloc que el Parlament
de les Illes Balears insti el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials
del Govern central a prendre mesures en l’àmbit nacional que
vagin dirigides, encaminades, a promocionar l’autocura de la
pròpia salut entre la població del nostre país. I en segon lloc el
que demanam és que el Parlament insti les conselleries
d’Educació i de Sanitat del Govern de les Illes Balears per tal de
desenvolupar estratègies per fomentar l’adquisició precisament
d’això, d’hàbits saludables en nutrició, higiene i activitat física
per conscienciar la nostra societat dels beneficis de tenir cura de
la pròpia salut.

Això és tot, presidenta. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per defensar l’esmena RGE núm.
1583/13 del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo entenc que la filosofia del Partit
Popular pretén promocionar autocura i adquisició d’hàbits
saludables, sí, en general. Jo ho he d’agrair al Partit Popular
perquè aquesta iniciativa m’ha permès tenir l’oportunitat de
parlar d’un concepte que jo crec que no està ben recollit en
aquesta proposició no de llei, que és el de determinants de salut,
que és una qüestió molt important, perquè sobre la salut actuen
diversos determinants o factors que és necessari tenir en compte
a l’hora de delimitar conceptes de salut, i parlam de qüestions
biològiques com pot ser una herència genètica, com poden ser
qüestions personals d’estil de vida, de condicions de vida, però
hem de tenir en compte que hi ha contextos econòmics, socials,
laborals.

Si miram el determinant social, evidentment hi ha estils de
vida molt diferents que es veuen marcats per normes i
conductes, en qüestions de medi ambient, en qüestions
alimentàries. Ja no és què és allò que menjam, sinó que també
depèn de la cultura gastronòmica d’una comunitat, fets com
l’anorèxia, com la bulímia; hem de tenir en compte factors
econòmics, no és el mateix, els doblers condicionen la capacitat
adquisitiva de béns materials que tenen a veure amb
alimentació, amb educació, amb habitatge, amb moltíssimes
coses que tenen a veure amb salut.

Igual podríem parlar d’un tema desgraciadament amb més
de 5 milions de persones al nostre país, que és la feina i els
ingressos econòmics associats a tenir feina, perquè evidentment
si no hi ha ingressos hi ha dificultats per desenvolupar-se com
a persona.

Evidentment el sistema sanitari passa per allà; no és el més
important, és un altre factor que determina la salut dels
ciutadans en prevenció, en curació, en promoció de la salut i en
proporcionar assistència sanitària, i també -abans ho parlàvem-
amb l’accés a medicaments. I també hi ha les normes, les lleis
que fa un país o una comunitat, perquè condicionen la salut;
podríem parlar de legislació en matèria de drogues, d’higiene,
de salut ambiental, de salut alimentària o laboral, de política vial
i de carreteres -molts de joves han deixat de morir-se els darrers
deu anys en el nostre país- i fins i tot el fet cultural, la cultura
està associada a la capacitat d’adquirir hàbits saludables, perquè
tenim cultura és tenir també valors que es converteixen en
normes i estil de vida, estil de vida que és acceptar una malaltia
o condiciona el valor que nosaltres donam al dolor.

I vostès parlen d’educació, i evidentment l’educació és un
determinant que té molt a veure amb la salut, perquè entre altres
coses és un tema molt transversal, que s’integra dins el sistema
educatiu i que ha d’assumir tota la comunitat escolar, i aquí
parlam de professors, d’alumnes, de pares, etc., etc., per formar
els nostres nins. I fins i tot la religió també és un determinant de
salut; sabem que hi ha religions que fomenten o prohibeixen
determinats aliments, com podrien ser la carn, les begudes
alcohòliques, altres promouen el dejú, altres l’abstinència de
moltes coses, i en nom de la religió es prohibeix prendre
anticonceptius, es prohibeixen determinades pràctiques sexuals,
es prohibeix l’avortament i fins i tot el fet de resar o no s’utilitza
com un determinant de salut.
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Però, senyors diputats i diputades del Partit Popular -en
aquest parlament hi ha persones aquí que la varen votar a favor-,
existeix a la nostra comunitat la Llei de salut pública, que
precisament està feta en base als determinants de salut, i
precisament el seu article 6 parla de les prestacions en matèria
de salut pública, i està ben clar què és el que ha de fer
l’administració. Vostès varen derogar un article, un capítol que
parlava d’una agència de salut pública, que és un instrument,
però la llei està vigent. Per tant no es necessita fer determinades
coses que ja estan dins el cos normatiu de la nostra comunitat
autònoma; està aquí posat el que s’ha de fer, el que s’ha de fer
és executar el que diu la norma, són funcions i obligacions de la
Conselleria de Salut. El que passa és que la Conselleria de Salut
en àmbit de salut pública ha tornat als anys setanta.

És curiós que vostès després, en el segon punt, insten les
conselleries d’Educació i Sanitat del Govern a desenvolupar
estratègies per fomentar adquisició d’hàbits. Escolti, Sr. Jerez,
i això què és?, i això què és? El document on s’estableix
l’estratègia entre la Conselleria d’Educació i la Conselleria de
Salut per desenvolupar el que vostè demana. Què ha de
desenvolupar, si ja està escrita l’estratègia? Conselleria
d’Educació, Conselleria de Sanitat, feta per professionals de les
dues conselleries. Que jo sàpiga és un document, no és una
norma legislativa, però bé, està feta per professionals dels dos
àmbits i això és de finals del 2010. Que jo sàpiga no està
derogada. Ja li dic, tenim una estratègia de dues conselleries que
és el que vostè demana en el segon punt, i tenim una llei de salut
pública legal a la nostra comunitat que diu el que s’ha de fer.

I vostè, a més, en la seva exposició ha parlat de guia de
medicaments i d’adherències. No ho he duit però si vol demà li
ho puc dur: existeix una guia d’assessorament de política
farmacèutica amb un capítol específic per millorar l’adherència
al medicament per les persones, de l’any 10, feta pels
treballadors, els professionals de la Conselleria de Salut. 

Si tenim aquest escenari, vostè em perdonarà, però és que la
realitat del 2013 és una altra. El seu partit, a nivell de les Illes
Balears i a nivell d’Espanya, fa tot el contrari: reducció de
pressupostos generals de l’Estat en sanitat per desenvolupar
estratègies de salut, per al Pla de drogodependències, per a
programes de VIH...; tot això ha baixat al 20%, Ministeri de
Sanitat, i ara vostè diu que el Parlament insti el ministeri que
faci, però ja ha fet el contrari, el que fan els crancs, anar enrere.

Si vol que parlem de les Illes Balears, què diu el pressupost
del 2013? Han baixat 260.000 euros les campanyes de salut;
pressupost del PADI, de política infantil dental, de 1.100.000
euros a 57.000; l’estratègia de salut sexual i reproductiva ha
desaparegut. Han baixat les consultes joves, ha baixat el
pressupost del programa de detecció precoç del càncer de
mama... És una mica contradictori el que vostè demana, un,
perquè ja ho diu una llei; dos, perquè ja existeix un document
d’estratègia de les dues conselleries que vostè precisament
comenta, Educació i Sanitat, i per tant no sé molt bé on volen
arribar, perquè com a mínim el missatge és contradictori, encara
que podríem dir que la seva voluntat és positiva.

Nosaltres hem presentat una esmena d’addició, que esperam
que es pugui votar tot per separat, precisament..., primer,
nosaltres consideram que el Parlament no ha d’instar el
ministeri a dur polítiques que van en contra del que ha
manifestat en el seu pressupost i, segona, ja li dic que aquesta
estratègia està feta per la Conselleria d’Educació i la Conselleria
de Sanitat fa dos anys, que jo crec que és vigent, i, clar, per això
nosaltres no podem votar a favor de desenvolupar estratègies
perquè ja està desenvolupada. Per això hem presentat una
esmena que simplement el que diu és: molt bé, ja tenen
l’estratègia desenvolupada, el que han de fer és iniciar accions
dins l’àmbit autonòmic, és a dir, el dibuix ja està fet, perquè està
fet a la Llei de salut pública i està fet en aquest document de les
dues conselleries, d’Educació i de Sanitat. Per tant el que els
demanam, i per això hem presentat l’esmena, és que caminin i
que facin coses, i per tant nosaltres demanaríem que en el
moment de la votació es puguin votar els punts de la proposició
per separat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentar
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. A la proposició no de llei que ha
presentat el Grup del Partit Popular nosaltres demanarem la
votació diferenciada dels punts 1 i 2. Estam d’acord a votar el
punt 2. El punt 1 ara explicaré els motius pels quals en principi
no el votaríem si es manté la redacció actual.

Primer ens agradaria entrar en detalls de continguts.
Nosaltres pensam que efectivament la salut i tota la tecnologia
sanitària, i tot el que és la feina sanitària en sentit molt ample,
ha millorat molt la qualitat de vida de les persones, però pensam
també que no només el context sanitari ha estat el que ha
millorat la qualitat de vida de les persones; coses tan senzilles
com un accés a l’aigua potable de tothom ha reduït la morbiditat
i la mortalitat d’una forma extraordinària, tal vegada més que
molts de medicaments; la xarxa de clavegueram..., vull dir coses
tan senzilles com aquestes. Garantir la nutrició o garantir l’accés
a l’alimentació per part de tota la nostra població. Això fa que
només sigui el context sanitari el que possibiliti creixement i
qualitat de vida, sinó també altres contextos.

Trobam a faltar en el contingut de la iniciativa, i per a
nosaltres és important, el component de caràcter econòmic i
social que té la salut. Un dels temes, per exemple, més estudiats
en qüestió de salut o de promoció de la salut o de prevenció de
la salut, que és el tema de l’obesitat, que és una de les malalties
més importants de les societats desenvolupades, parlen
clarament tots els estudis que el component econòmic i el
component social són molt importants, que el risc de patir
obesitat és molt més elevat en famílies amb baixos ingressos
econòmics, simplement perquè l’accés a l’alimentació és
diferent: la fruita és més cara, els productes frescs de verdura
són més cars, i l’accés a tots els que siguin processos d’hidrats
de carbó són més barats, són més econòmics i són més fàcils
d’adquirir per aquesta banda, i són productes que si no es
mesclen amb una nutrició adequada generen obesitat. Per tant
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aquest component econòmic i social de la salut també és
important, de més accés als mitjans de promoció de la salut; no
és el mateix poblacions amb escassos recursos culturals o amb
escassos recursos econòmics que amb altres recursos
econòmics.

Després també li he de dir que entenem la seva exposició,
però que almanco consti a l’acta o que consti al Diari de
Sessions que ens preocupa aquest concepte d’autocura, perquè
el concepte inicial és autocuidado, en castellà; clar que una
traducció correcta és autocura, però en el nostre context curar té
més a veure amb temes de sanitat. Per tant s’ha d’excloure, i
vostè no ho ha dit però almanco que consti, que no és un
autodiagnòstic ni és una automedicació; entenc que la traducció
és la correcta, la que ha fet vostè, però almanco que consti que
no ens referim a això sinó que és una traducció molt normativa
que a vegades la dus al carrer i no significa el mateix.

Nosaltres no donarem suport al primer punt perquè pensam
que no és el Govern de l’Estat espanyol qui té competències en
aquest tema, és el Govern de la comunitat autònoma, i així ho
posa l’Estatut d’Autonomia, en l’article 25 parla d’assistència
i de promoció de la salut com a competència exclusiva de la
comunitat autònoma. Per tant, no pensam que l’Estat hagi de fer
aquesta feina perquè, a més a més, pensam que cada comunitat
autònoma pot tenir necessitats diferenciades de promoció de la
salut, perquè cada comunitat autònoma, pel que ha comentat el
Sr. Thomàs i pel que he comentat jo mateixa, té aspectes
diferents, aquí segurament durant cinc mesos a l’any hauríem de
fer una campanya molt important en temes del que suposa un
abús de prendre el sol, cosa que tal vegada a Cantàbria no és
necessari fer-ho i aquí sí que seria específic i no ho ha de liderar
el Govern central, sinó que ho hem de liderar nosaltres. 

Un dels problemes que tenim a la nostra comunitat
autònoma és que lideram el tema, malauradament, lideram el
tema d’embarassos de risc, de joves embarassades, i tal vegada
hauríem de fer una campanya molt forta en aquest sentit, cosa
que en altres comunitats autònomes no és necessari. Per tant, en
aquest sentit pensam que no ha de ser el Govern central, sinó
que ha de ser el govern autonòmic el que ha de fer aquesta
promoció, tot i que hi ha un component d’aquesta promoció que
és comú, no?, que és una dieta equilibrada i variada, exercici
físic, ingesta de líquid, evitar l’alcohol, evitar fumar, etc., però
sí que pensam que és una competència de la nostra comunitat
autònoma.

El segon punt, el votarem a favor perquè estam d’acord que
el Govern de les Illes Balears desenvolupi estratègies per
fomentar-ne l’adquisició. Entenem -i així ho vull expressar- que
aquest desenvolupar estratègies no només és plasmar-les
damunt un paper, sinó posar-les en acció. La política no és
només una anàlisi de les necessitats, sinó l’aplicació concreta de
les propostes i ens sentirem autoritzats d’aquí a sis mesos a
demanar al Govern, si no s’ha fet res, públicament, almanco
demanar al Govern quines accions ha fet per desenvolupar
aquestes estratègies. 

Entenem que aquestes estratègies no han de ser
exclusivament una campanya informativa, una campanya
puntual, sinó que han de ser estratègies d’altres característiques
i a més estratègies que diferenciïn les poblacions que tenen
difícil accés al que són elements de promoció de la salut de les
altres que hi tenen més fàcil accés.

Ens preocupa i a més ens sembla molt interessant aquesta
iniciativa i ens alegram que vengui del Partit Popular perquè la
veritat és que no ens atrevim quasi a fer propostes... que facin
una altra cosa que no sigui el manteniment del que hi ha per part
del Govern, perquè a tot ens diuen que no, aquesta que és de fer
més, ja ens sembla bé. 

Li dic que ho acceptam amb una certa esperança i amb una
certa alegria perquè per a nosaltres és cabdal la funció
comunitària que ha de fer Atenció Primària en aquestes
estratègies de promoció de la salut i amb aquestes anades i
tornades que ha tengut el tema d’atenció primària que sembla
que Atenció Primària només quedarà per a les demandes que
toquin la porta, per a les demandes expressades, no podrà fer
promoció comunitària, no podrà fer promoció de la salut, ens va
bé que sigui el Partit Popular que ho dugui al Parlament i
constati la necessitat que això es faci.

També ens sembla molt adequada la seva observació
d’aquest tractament d’adherència, la importància del tractament
i de l’adherència als productes farmacèutics, fa escassos minuts
han votat una cosa, vostès, el Partit Popular ha votat en contra
del que podria facilitar l’adherència i el tractament dels malalts
crònics pensionistes que puguin complir amb la seva medicació
perquè ja ho diu el ColAlegi de Farmacèutics, que a causa que
han de pagar alguns malalts crònics pensionistes deixen de fer-
ho, per tant, ens sembla...

Donarem suport a aquesta iniciativa, a veure si el Govern fa
cas al Parlament perquè la veritat és que fins ara les accions que
ha fet el Govern no van en aquesta línia, han tancat el punt
d’atenció als joves, al qual es donava informació sobre nutrició,
aspectes sexuals, afectius, d’obesitat, es va tancar, tenien una
demanda molt important. 

A l’altre costat del cicle vital s’han tancat els programes de
Petra, de Can Real, en què es feia tota una sèrie de promoció de
prevenció en aspectes d’envelliment, temes cognitius, tema
d’exercici físic, temes comunitaris que afavorien un envelliment
actiu, per tant, afavorien la salut d’aquestes persones.

Campanyes d’anticonceptius, no se’n subvencionen en
aquest moment, quan tenim una de les taxes d’embarassos en
joves més elevades de tot l’Estat espanyol. Els programes de la
SIDA, de prevenció de la SIDA, han desaparegut.
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Per tant, ens alegram que el Partit Popular se n’adoni
d’aquesta necessitat i instam el Govern que efectivament
replantegi aquests processos i aquestes estratègies de promoció
de la salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Jerez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument i pràcticament de
manera telegràfica, per donar resposta als portaveus dels grups
parlamentaris que han intervengut en aquesta proposició no de
llei que nosaltres defensam i que hem presentat a aquesta
comissió.

En primer lloc volia referir-me a la intervenció que ha tengut
el Sr. Thomàs, qui no ho sapigués, no diria que vostè ha estat
conseller de sanitat pública, és a dir, el que escoltàs i no
sapigués quin havia estat la seva anterior responsabilitat, idò
miri, s’emportaria les mans al cap perquè una proposició no de
llei tan inofensiva com aquesta, utilitzar-la i emprar-la per fer
retrets absolutament trets de qualsevol tipus de context, crec que
és absolutament innecessari i molt més... contraproduent que
beneficiós i positiu i més venint de qui ve, precisament d’una
persona que ha estat al front i ha estat el responsable de la
sanitat pública durant quatre anys d’aquestes illes.

Per tant, miri, és difícil a vegades entendre les seves
intervencions, una altra cosa la podríem discutir, però en la
intenció de promoure hàbits de vida saludable, en la intenció de
millorar l’autocura de la salut i també en la intenció de poder
mantenir la sostenibilitat del mateix sistema sanitari, que encara
així ens trobem amb una intervenció de retrets, idò és
absolutament incongruent i absolutament contradictori. 

No li diré -perquè vostè m’ho posa molt fàcil- que si vostè
hagués promogut hàbits de vida saludable i l’autocura en la
salut, possiblement aquest sistema públic de salut que vostè va...
capitanejar, avui no estaria en fallida tècnica i efectivament hi
està, què haurà fet vostè?, què haurà fet vostè? Què haurà fet
vostè o com ho haurà deixat vostè la sanitat pública d’aquestes
illes?, eh?, què haurà fet vostè i com ens haurà deixat la sanitat
pública d’aquestes illes?, i bé ho sap com ha quedat.

En qualsevol cas, no insistiré per aquesta via, però sí que
podríem arribar a estar d’acord que és cert que l’autocura en la
salut depèn efectivament de l’entorn de la persona, de l’entorn
social de la persona i de l’entorn econòmic de la persona, però
en aquesta proposició no de llei i en particular en el punt primer
no feim distincions d’àmbits econòmic i social, ni de classes
socials ni de capes socials. 

Entenem que ha d’anar dirigida a la universalitat de les
persones i no ha d’anar dirigida a determinats àmbits o a distints
àmbits, per tant, és a dir, no volem participar en la votació del
primer punt en el sentit positiu perquè precisament s’entén o
entén el Grup Parlamentari MÉS que ha de reflectir un àmbit
molt més ampli, no hi estam d’acord, per tant, li demanam que
reflexioni en aquest sentit i doni suport al punt primer.

En relació amb l’esmena del Grup Parlamentari Socialista,
li he de dir també que s’ho repensi. Li he de dir que també s’ho
repensi perquè efectivament la conselleria i vostè ha esmentat
una sèrie de qüestions que està desenvolupant, està iniciant i
desenvolupant accions de prevenció i creant hàbits saludables
en matèria de salut pública. 

Li dic això perquè precisament... i per no deixar la seva
esmena sense efecte, li proposaria que al segon punt on diu
crear estratègies o desenvolupar estratègies li oferiria
“desenvolupar estratègies” i afegir “i executar-les” o “portar-les
a la pràctica per fomentar l’adquisició d’hàbits saludables”.

Crec que així i d’aquesta manera queda coberta la seva
pretensió d’incorporar un punt més a aquest punt i queda molt
més completa la nostra proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, a veure si accepten l’esmena tal com... Sí?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, el Grup Parlamentari Socialista estaria disposat a
acceptar que on posa “a desenvolupar estratègies” després s’hi
afegís “i a iniciar accions per fomentar”. Per tant, si el Grup
Parlamentari Popular ho accepta, queda ben clar que no és el
mateix desenvolupar estratègies que iniciar accions, per a
nosaltres no hi ha cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Què diu el Grup Parlamentari Popular?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, és una qüestió de terminologia, Sra. Presidenta.
Nosaltres, el que proposàvem era “desenvolupar les estratègies
i executar-les”, precisament aquestes estratègies, el que entenc
que són precisament les accions que demana el Sr. Thomàs que
s’iniciïn. Per tant, tant dóna una cosa com l’altra, en qualsevol
cas ens mantenim en la nostra proposta d’incorporar la paraula
“executar-les”, perquè vostè efectivament, accions, a quines
accions es refereix? Nosaltres ens referim precisament a
desenvolupar aquestes precises estratègies i vostè vol incorporar
“a desenvolupar accions...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, quasi que els donaré uns minuts perquè es posin
d’acord en els termes de la proposta.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenim ja un text definitiu.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per dir-li com
queda el segon punt. El segon punt quedaria redactat de la
següent manera. “El Parlament de les Illes Balears insta les
conselleries d’Educació i Sanitat del Govern de les Illes Balears
a desenvolupar estratègies i a iniciar-ne l’execució per fomentar
l’adquisició d’hàbits saludables de nutrició, higiene i activitat
física per conscienciar els nostres ciutadans dels beneficis de la
pròpia salut”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, havíem dit que volien votació separada dels punts.

Votació del punt 1.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Punt 2, entenc que hi ha assentiment, no? Queda aprovat per
assentiment amb l’esmena incorporada.

(Remor de veus)

Sí, em diuen que la Conselleria de Sanitat, com ho posa aquí
no existeix, sinó que és la Conselleria de Salut... si, Salut,
Família i Benestar Social, molt bé.

Passam idò...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, per una qüestió estrictament d’ordre i
formal, entenc que l’esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista es retira, no?, sense... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, és clar, es retira i queda consensuat amb aquest text.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6223/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dret a l'atenció
sanitària.

Molt bé, finalment per defensar la Proposició RGE núm.
6223/12, del Grup parlamentari MÉS, relativa al dret a l’atenció
sanitària, intervé la Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei la
vàrem lliurar al Registre del Parlament el 25 de juliol de l’any
passat perquè es tractava un tema que avui també hem tractat
que és la posada en vigor de determinats punts d’aquest reial
decret llei 16/2012 que exclou del sistema sanitari les persones
emigrants en situació d’irregularitat i les persones que no
estiguin dotades d’alta com a assegurat, exceptuant les
situacions següents: dones embarassades, menors de 18 anys i
atenció urgent.

Perquè consti a l’acta o consti al butlletí aquest reial decret
llei nosaltres el rebutjam, ja hem presentat diverses proposicions
no de llei i altres iniciatives parlamentàries per defensar la seva
derogació, no ha estat possible i a partir d’aquí el que feim és
intentar modificar situacions o punts concrets d’aquest decret
que ens semblen realment que al segle XXI no hi tenen cabuda.

Aquesta en concret és una proposició no de llei que va molt
més baix del que seria un debat polític de determinats punts, que
és l’accés, com accedir al que el mateix decret llei reconeix que
han de cedir determinats colAlectius.

Aquesta proposició no de llei, no sé si a vostès també els va
passar, però és arran d’una visita que va tenir el nostre grup
parlamentari MÉS de dues entitats que fan feina amb persones
immigrades, dues entitats importants, que estan molt
preocupades perquè l’atenció al colAlectiu de persones
immigrants en situació d’irregularitat o en situació de diguem
no alta a la Seguretat Social no irregulars, perquè tenien permís
administratiu de residència, però no tenien donada un alta a la
Seguretat Social, no estaven atesos com era adequat.

Arran de la informació que ens varen passar, nosaltres feim
aquesta proposició no de llei. És cert que en temes de l’atenció
al colAlectiu d’immigrants tenim una conselleria que realment va
tenir tota una sèrie de problemes, vull recordar que al principi
de legislatura...l’Ib-salut en aquell moment, el director gerent de
l’Ib-salut va enviar una informació a tots els centres de salut
dient que a aquelles persones que no poguessin acreditar una
situació de regularitat o una situació de pagament a l’hisenda
pública de l’Estat espanyol, els havien de demanar un informe
de pobresa al seu país d’origen. 

Això, tenim aquí els documents que ho acrediten, que ens
estranyava perquè hi havia a la vegada una resolució no
derogada de la Conselleria de Salut i Consum en aquell moment
al qual es deien els punts en els quals... com hi podia accedir un
immigrant si no tenia efectivament aquesta situació de
regularitat i en cap moment no es demanava un informe de
pobresa al seu país d’origen, sinó que en el cas en què no es
pogués demostrar que feia feina i que estava censat a algun
municipi de la nostra comunitat autònoma, un informe del
treballador social que declaràs situació de pobresa i en darrera
instància una declaració jurada de la persona que efectivament
no tenia béns per poder cobrir la sanitat pública a la qual volia
tenir accés, era suficient.
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Arran d’aquest decret... això ja apuntava les formes en què
el grup del Partit Popular o el Partit Popular es dirigia a aquest
colAlectiu d’immigrants, el Reial Decret 16/2012 efectivament
ho acaba de confirmar quan expulsa -expulsa- de la sanitat
normalitzada tot el colAlectiu de persones immigrants en situació
d’irregularitat i deixa aquests tres colAlectius.

El problema que ens topam en aquest moment és que la
conselleria no ha enviat instruccions clares ni ha modificat el
sistema informàtic perquè aquestes persones que en tenen dret,
dones embarassades, menors de 18 anys i atenció urgent, hi
vagin amb suficients garanties com per poder-ho fer.

Hi ha informacions verbals i no hi ha informacions escrites.
Hi ha informacions contradictòries segons la persona que pugui
atendre el telèfon o la persona que pugui aclarir-ho. Les
informacions que es donen, les consignes que es donen són
absolutament ambigües. 

Es demana a la majoria de centres de salut i a determinats
hospitals que primer paguin la factura o firmen l’acceptació de
la factura i que si després demostren que efectivament estan en
una situació de dona embarassada, menor de 18 anys o es pot
determinar com a una atenció urgent aquesta factura via
administrativa podrà ser retirada.

Nosaltres ens vàrem preocupar per aquest tema,
efectivament era un tema que ens ho deien els metges, ens ho
deien els colAlectius sanitaris, ens ho deien aquestes dues entitats
que ens varen venir a veure i vàrem demanar la còpia de totes
les instruccions i els comunicats interns dirigits als centres
d’atenció primària i als hospitals realitzats per la conselleria i
per l’Ib-salult durant els mesos de maig, juny, juliol i agost.
Això es posava en funcionament com vostès sabran l’1 de
setembre.

Per tant, ho vàrem demanar a mitjans setembre, ens va
arribar al febrer, però ho vàrem demanar a mitjans setembre que
ja les instruccions havien d’haver estat remeses pel colAlectiu
directiu, per l’Ib-salut. 

Doncs si la conselleria no ens enganya les instruccions que
durant els mesos de maig, juny, juliol i agost són remeses als
hospitals i als centres de salut res tenen a veure, cap d’aquestes,
a aclarir quins són els colAlectius de persones en situació
d’irregularitat a la nostra comunitat autònoma que tenen dret a
l’assistència sanitària. I així, també demanam el document
informatiu en el qual es garanteixi que aquest dret s’està
produint i que ens ho enviïn, és una pàgina, està en castellà,
hoja de control de pagos por atención. No hi ha cap altre
document fora d’aquesta hoja de control de pagos por atención
que pugui atendre les persones que tenen dret i que no han de
pagar, o no han firmar i que estan disposats en el cas que sigui
necessari, pagar una factura. 

Els documents (...), és una prohibició de facturar per
l’emissió de còpies de la històrica clínica, per si mateix ja és
greu. Diu que s’ha detectat que hi ha determinats hospitals i
determinats centres de salut que fan pagar per còpies d’història
clínica i s’envia una carta dient que això no s’ha de fer. Una
altra, en castellà també, “a causa de la situación actual de la
falta de médicos sustitutos, que además está agravada en la
pediatría, este año se debe volver a centralizar la atención

pediátrica en los centros de salud de Palma del 15 de junio al
15 de septiembre”. Una altra, des de la sots-direcció d’atenció
primària dels sectors, informe que com a mesura de previsió
s’han de bloquejar les agendes a partir del mes de juny, a
l’espera de la implantació definitiva del nou horari laboral i
perquè d’aquesta manera no s’hauran d’anulAlar cites amb els
pacients. 

Aquests són els tres únics documents que la conselleria ens
diu que han enviat el maig, juny, juliol i agost. Per tant, no hi ha
cap document intern que garanteixi, que doni instruccions
clares, no contradictòries, no ambigües i no verbals, sinó per
escrit, de quina és la garantia d’aquest colAlectiu de dones
embarassades menors de 18 anys i atenció urgent a la nostra
sanitat pública.

Per això, nosaltres en aquesta proposició no de llei, que és
una cosa molt concreta, però pensam que és necessària, volem
que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears que en un termini de 15 dies s’enviïn instruccions per
escrit, on quedi clar el reconeixement del dret a l’atenció
sanitària de les persones immigrants en situació irregular, sense
targeta sanitària i sense possibilitat d’obtenir-la, així com tots
els ciutadans i ciutadanes que es trobin en qualsevol d’aquestes
situacions: dones gestants, seguiment de l’embaràs, postpart,
menors d’edat i situació d’urgència. I que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a l’adaptació
urgent del sistema informàtic, per permetre la inclusió
d’aquestes persones en consultes de tractament i seguiment, tant
d’atenció primària com hospitalària, en el sistema públic
sanitari, perquè recordaran que aquestes persones, aquests tres
colAlectius, dones embarassades, menors i situacions d’urgència,
poden ser atesos no només en els hospitals sinó també a atenció
primària. 

La informació que nosaltres tenim, avui hem investigat, és
que això encara no s’ha fet i, per tant, pensam que és necessari
que se faci i que aquest Parlament doni garantides que la llei es
compleix. És enviar unes instruccions molt clares, fer una
modificació del sistema informatiu, per facilitar la feina de les
persones, dels funcionaris i garantir a les persones que tenen
dret a la sanitat pública, que siguin atesos sense cap tipus
d’impediment. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 10 d’octubre vàrem tenir
l’oportunitat de discutir una proposició no de llei, que
bàsicament anava referida a la necessitat de garantir la
universalitat de la sanitat i de l’assistència sanitària dels
immigrants en situació irregular. Tots coneixem que, com no
podia ser d’altra manera, no va tenir el suport del Partit Popular.
Encara queda una altra proposició no de llei pendent des de dia
20 de juliol de l’any passat, que també va en el mateix sentit.
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Com ha dit la Sra. Santiago, que quedi clar d’entrada que
tendrà el nostre suport a la seva proposició no de llei, dia 1 de
setembre va entrar en vigor la retirada d’aquest dret
d’assistència sanitària de caràcter universal que tenia la nostra
norma, a través de la Llei general de sanitat, la Llei de cohesió
i la Llei d’estrangeria que havia aprovat el Partit Popular, amb
el Sr. Aznar López de president de Govern l’any 2000. Ja ho
sabem, el Reial Decret 16/2012 canvia el nostre model
assistencial, amb l’excusa de la sostenibilitat, però torn dir, no
és herència, és ideologia, són mesures en aquest cas d’utilitzar
un colAlectiu petit, que no suposava una despesa, estam parlant
d’allò a què fa referència aquesta proposició no de llei, que
parla d’immigrants, s’utilitza aquesta excusa per rompre el
Sistema Nacional de Salut i passar d’un sistema de drets, a un
sistema d’assegurances. 

Tornam enrere, precisament abans es comentava l’opinió del
PSOE, que quedi clar que el PSOE va instaurar aquí un sistema
nacional de salut universal, públic, gratuït i equitatiu. Uns altres
ho canvien i entre altres coses ja no és un dret dels ciutadans, ja
no és un dret universal. I, com he dit abans, ho fa el Partit
Popular tot sol, sense el suport de cap grup parlamentari i, és
més, no li dóna temporalitat, sinó que ho fa definitiu. Per tant,
nosaltres entenem que limitar el dret a la salut de colAlectius,
que a més són part dels colAlectius més vulnerables de la
societat, és una mesura regressiva i absolutament
discriminatòria. En aquest país, com he dit abans, havíem
avançat amb una Llei general de salut pública, l’any 2011, que
universalitzava l’atenció i donava més passes dins l’àmbit de
salut pública.

Estam parlant d’immigració, de persones immigrants en
situació irregular, que nosaltres vàrem cridar perquè venguessin
a fer feina, perquè hi havia feines que ja no volíem fer, com
tenir cura dels nostres majors, molts d’ells sense cap tipus
d’assegurança, pagant per sota del mercat, això ho feim
nosaltres; i evidentment, recollint l’atenció a urgències,
embarassades i menors de 18 anys i que ja ho deia la Llei
d’estrangeria de l’any 2000. Nosaltres ens vàrem oposar a
aquesta norma perquè evidentment l’estalvi que es produïa o la
disminució de despesa, en temes de reducció de dèficit era molt
petit, perquè sobre aquest colAlectiu hi ha multitud d’estudis dins
l’àmbit sanitari que demostren que no és un colAlectiu
demandant, és un colAlectiu sa, que utilitza poc el sistema
sanitari, amb una única excepció, a l’àmbit de la maternitat,
perquè és un colAlectiu més jove, que té un índex de fecunditat
més alt que la població autòctona.

Però es posava de relleu que excloure colAlectius té impacte
en termes de salut, per raó de malaltia, perquè hi acudeixen més
tard, perquè no es permet l’atenció a la cronicitat i perquè molts
d’ells no tenien capacitat, entre altres coses, de pagar. I això no
tenia només un vessant individual, sinó que en tenia un de
colAlectiu molt important. És molt important remarcar que ja no
és que ho fes el Partit Popular tot sol, fora grups parlamentaris,
és que tots els colAlectius professionals s’hi varen oposar. Que
organitzacions tan importants com la que aglutina a tots els
metges d’Espanya, d’infermeria, d’associacions científiques de
salut pública, s’hi oposassin, alguna cosa hauria de fer pensar al
Partit Popular i no ho va escoltar. És més, la Societat Espanyola
de Metges de Família va posar en marxa un pla d’objecció de
consciència, al qual s’hi varen sumar milers de professionals,
milers de professionals que han cobert moltes de les mancances

assistencials que en aquest moment tenen aquestes persones. Si
no fos per ells, moltes persones no serien ateses.

És curiós que s’han pres determinacions, com tancar els
centres de salut els capvespres, això ha suposat més atenció
urgent als dispositius d’atenció primària, la demanda a
urgències hospitalària ha baixat a tot Espanya un 5%, no és una
qüestió d’aquí. I per tant, hi ha un seguit de prejudicis només en
qüestions d’àmbit sanitari. És més, nosaltres tenim un Estatut
d’Autonomia, que en el seu punt 25.1 diu que: “el Govern ha de
garantir el dret a la prevenció i a la protecció de la salut,
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal”.
Això la comunitat autònoma, la Conselleria de Salut, el Govern
s’ho ha botat i no li preocupa. 

És més, tenim ja un pronunciament del Tribunal
Constitucional, que diu que no es pot limitar l’accés a la sanitat
a determinats colAlectius perquè pot afectar no només la seva
salut, sinó la salut del conjunt de la societat. I això ho diu el
Tribunal Constitucional. I per altra banda diu que el dret a la
salut està consagrat a la Constitució i que no pot prevaler un
benefici econòmic per damunt un benefici en salut. No pot
repercutir en un estat de salut individual la prevenció de
determinades malalties. Per tant, el Tribunal Constitucional ho
deixa ben clar, no es pot limitar l’accés a determinats colAlectius
i primer és el dret a la salut, per damunt un benefici econòmic
vinculat a l’estalvi. Això ho diu el Tribunal Constitucional
d’aquest país.

La Sra. Santiago té més sort que aquest diputat a l’hora que
li remetin informacions; 75 preguntes que va formular aquest
diputat a la Conselleria de Salut el mes de setembre, sobre
l’aplicació pràctica en el nostre servei de salut d’aquesta
normativa, saben vostès quantes n’han contestat de les 75?, cap
ni una. El conseller que ahir deia que era transparent i que
donava informació, de 75 cap ni una! Evidentment, Sra.
Santiago, això que vostè ha rebut i que aquest diputat ha
aconseguit per altres mitjans, va en la mateixa línia, no hi ha
normes, depenen de la voluntarietat de la persona d’admissió,
per exemple d’un centre de salut, al darrer professional que les
atén. Si no fos per ells, molt d’ells ni tan sols serien atesos. A
més, Sra. Santiago, li record que el Govern va dir que faria
convenis, hi ha una norma aprovada, existeixen? No, no, i ja han
passat mesos. 

És més, ahir mateix deien que no existeix aquest problema,
ahir mateix, Diario de Ibiza, dues pàgines senceres de casos
pràctics de vulneració d’aquesta normativa i d’aquest dret. És
més, fa pocs dies vàrem tenir la vergonya de veure un programa
d’una cadena de televisió nacional, on sortien les Illes Balears
com una de les comunitats autònomes que han abandonat aquest
grup de població, perquè no són atesos correctament. És veritat,
es cobra per a còpies de moltes coses, a nacionals i a estrangers
i queda ben clar que hi ha un colAlectiu de persones que han
estat excloses. No compleixen allò que diu el Tribunal
Constitucional, torn repetir-ho: no es pot limitar l’accés a la
sanitat a determinats colAlectius, perquè no afecta només la seva
salut, sinó la del conjunt de la societat i que ha de prevaler el
dret a la salut, per damunt dels beneficis econòmics vinculats a
l’estalvi...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant. Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... això és el que diu el Tribunal Constitucional.

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa del
Grup Parlamentari MÉS. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari MÉS ha vengut reiterant en aquest
parlament i ja des de l’inici del mandat, el seu desacord amb la
reforma sanitària que aplica el Partit Popular, amb continuades
proposicions de rebuig contra el Reial Decret Llei 16/2012.
Avui tractam una altra d’aquestes manifestacions de
discrepància, es neguen a acceptar la necessitat d’introduir les
necessàries mesures de modernització en el sistema públic de
salut. 

Perquè, Sra. Santiago, l’objectiu primer i darrer de la
reforma sanitària aprovada pel Govern del Partit Popular,
consisteix a garantir la sostenibilitat del sistema i a la vegada,
preservar els drets dels ciutadans a la protecció i atenció de la
seva salut. I ho fa per als ciutadans d’avui i també per a les
futures generacions. Des del nostre grup ens satisfà constatar
que avui a Espanya l’assistència pública és, i ja ho diu el seu
nom, pública, universal, gratuïta i de màxima qualitat. Som
l’únic país de la Unió Europea, que malgrat la crisi, manté la
gratuïtat d’una àmplia cartera assistencial. És més, cap persona
no ha quedat sense assistència sanitària bàsica, perquè així
precisament ho estableix el decret llei que vostès tan critiquen,
perquè així ho garanteix també la Unió Europea i perquè el
Govern d’Espanya ho aplica.

Per açò ens sorprèn que avui haguem de debatre aquesta
proposició no de llei, ja puc avançar que no la compartim i que
hi votarem en contra. A més, consideram que seria molt
encertada la seva retirada per part del grup proposant. Vostè,
Sra. Santiago, pretén fer-nos creure que s’ha introduït un canvi
de model, quan està en vigor el mateix model recollit a la Llei
general de sanitat del 86. Està plenament vigent l’article 1.2 que
determina: “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”. Tan sols s’ha canviat el procediment
per tenir la condició d’assegurat i equiparar-nos als països de la
Unió Europea. 

Amb les transferències de competències de l’INSALUD a
les comunitats autònomes, es va produir el canvi de finançament
de la sanitat pública, que va passar d’un model basat en les
quotes a la Seguretat Social a una altra fórmula via pressuposts.
I és precisament gràcies al decret llei, que avui tornam debatre
en aquesta comissió, que per fi s’ha aconseguit una garantia de
reconeixement del dret d’assistència sanitària a tots els
espanyols. Les lleis anteriors rallaven d’universalitat, és cert,
però en condicions. La Llei de salut pública aprovada pel
Govern socialista el 2011 indica clarament que: “la extensión
del derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública se
realizará para determinados colectivos, en función de la
evolución de las cuentas públicas”. 

Sra. Santiago, l’atenció sanitària quedava condicionada a la
situació econòmica i no consta en aquest parlament cap
proposició seva, o del seu grup, sobre aquesta qüestió, quan la
veritat és que la universalitat no estava garantida, sinó que
depenia dels comptes públics. Qui ha aprovat les mesures i els
criteris per a la universalització ha estat el Govern del Partit
Popular i el Reial Decret Llei 16/2012 que vostès tan critiquen.
Avui cada ciutadà és subjecte del dret a l’assistència sanitària
per si mateix, sense dependre de quina és la situació econòmica,
i açò són fets, són avanços positius. Qui soluciona els problemes
que vostès no van saber resoldre, per cert, ha estat el Partit
Popular.

Amb la norma que pretenen rebutjar, s’ha consolidat que els
estrangers tenguin almanco les mateixes condicions d’atenció
que els espanyols. El PSOE no ha explicat encara per què no va
incloure l’article 7 de la directiva europea sobre aquesta
matèria, que prohibeix expressament, “la prohibición de
desplazarse en busca de atención sanitaria”. Aquell oblit, i no
vull emprar una altra paraula, ha provocat que Espanya no ha
pogut facturar l’assistència sanitària de 700.000 casos, com ha
acreditat el Tribunal de Comptes i ha provocat una despesa
extra milionària.

El Reial Decret 16/2012 ha posat ordre on no n’hi havia.
Aquest reial decret llei ha solucionat la situació d’inferioritat de
condicions en què havia deixat el PSOE els espanyols respecte
els europeus, que gaudien d’una magnífica sanitat pública a
Espanya, pagada lògicament amb els nostres imposts. S’ha
corregit aquest despropòsit i avui s’aplica la igualtat de
tractament com a principi general, o sigui, que els espanyols
puguin rebre el mateix tracte que els ciutadans de qualsevol
altra nacionalitat dintre i fora d’Espanya. En una paraula, hem
posat fre al turisme sanitari.
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Senyores i senyors diputats, cap persona que ho necessiti ni
queda, ni ha quedat, ni quedarà desatesa, sigui espanyola,
estrangera, emigrant, dona embarassada, menor de 18 anys, o
que necessiti atenció urgent. Repetesc, tothom rep i rebrà
l’atenció sanitària. Però hem impedit que s’aprofitin del nostre
bon sistema de salut pública. Evitam que hi hagi persones amb
recursos -no entraré en el fals de si són estrangers o immigrants,
Sra. Santiago- que mitjançant unes llacunes administratives, es
beneficien dels serveis sanitaris espanyols. Açò no passa a cap
país del món i aquí lògicament no serem l’excepció. Per tant,
universalització de la sanitat, sí, però no una assistència
universal, a tothom que vengués, pagada pels espanyols, com
havia succeït fins ara. 

Vull destacar en relació amb els estrangers que resideixen en
situació irregular, que continuen rebent assistència per tots
aquests conceptes, urgències, malaltia o accident, atenció durant
l’embaràs, part i postpart i també són atesos els menors de 18
anys. Com poden comprovar és una cobertura més ampla que la
majoria de països europeus i de la que també solen rebre els
espanyols quan viatgen a l’estranger. Que quedi clar, per tant,
que cap immigrant, Sra. Santiago, i les Balears ja li ho he dit, no
són una excepció, cap immigrant no ha quedat ni quedarà
desatès. A més, vull destacar que pel que fa a les Illes Balears,
també està coberta l’atenció dels immigrants que no tenguin
regularitzada la seva situació en tots els casos de malalties
considerades de salut pública. Garantim el dret a l’assistència
sanitària, la diferència és que ara no es dóna pel simple fet
d’estar empadronat, sinó per al compliment dels requisits legals,
lògics d’un estat de dret.

Espanya continua sent el país d’Europa més social i amb
major cartera de serveis de la perspectiva sanitària, perquè cap
altre país del nostre entorn no ofereix una atenció com nosaltres,
cap altre país no dóna una cobertura tan universal per als
ciutadans d’origen, o de residència i cap altre país europeu no
compleix amb una cobertura assistencial a estrangers i a
persones en situació irregular, com fa el nostre país. 

Defensam, una vegada més, l’oportunitat i la necessitat
d’aquesta reforma sanitària, que vull posar de manifest que ha
estat fruit d’un gran acord entre el Govern d’Espanya i les
comunitats autònomes, perquè tal i com va manifestar el passat
7 de febrer la diputada i presidenta d’aquesta comissió, Sra.
Bauzá, el millor exemple que aquest reial decret és social i
suposa una fita en la prestació sanitària, és que més d’1,5
milions de famílies que no tenen ingressos i fins ara havien de
pagar el 40% de prestació farmacèutica, ara no paguen res.

Sra. Santiago, ja li he avançat que el nostre grup votarà en
contra, i ho feim recordant les mateixes paraules que ja li vaig
dir jo a la comissió del passat 10 d’octubre, quan vostè ja
pretenia que rebutjàssim altres aspectes d’aquest Reial Decret
Llei 16/2012. Li vaig dir que no aprovaríem aquesta proposició,
perquè tornaríem a caure en els mateixos errors que van conduir
a la insostenibilitat del sistema sanitari espanyol, als deutes a
proveïdors, a negar l’evidència dels greus perjudicis i sobrecosts
que ocasionava el turisme sanitari i a deixar que es deterioràs el
sistema d’atenció sanitari públic.

Per acabar, som conscients també que algunes mesures
d’aquest reial decret poden exigir esforços, però aquests
esforços són els que garanteixen la sanitat pública avui i demà,
la seva viabilitat i també la seva continuïtat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Donar les gràcies al Grup Socialista. I
a la representant del Partit Popular, això no era cap proposició
de llei per rebutjar res. Simplement era per donar una instrucció
al Govern de les Illes Balears. Crec que no s’ha llegit els dos
punts de la proposició no de llei, enlloc no apareix la paraula
“rebutjar”. No rebutjam aquest reial decret i vostè no ha
presentat cap argument en relació amb aquests dos punts.

Vostè diu que no és la primera vegada que parlam d’aquest
punt. Ja li puc donar la garantia que continuarem parlant
d’aquest reial decret. De fet, nosaltres, si és necessari, anirem
article per article en allò que no estam d’acord, per demanar la
seva derogació, la seva modificació. I si hi ha articles bons, que
segur que n’hi ha, hi ha 35 diputats del Partit Popular perquè
facin les proposicions no de llei que considerin oportunes, o 34,
i ja veurem si les aprovam o no. El que no faré jo, que només en
tenim 5, és fer la feina dels 34 del Partit Popular. Si vostès
consideren que hi ha coses bones, diguin-ho  i facin
proposicions no de llei, però no ens recordin cada vegada aquest
tema.

Pública sí que ho és, universal no i no ho és perquè no és per
a tothom. I gratuïta tampoc, ho pagam a través d’imposts, ho
pagam a través d’imposts. No ens regalen res. Els ciutadans
paguen per rebre els serveis, a través d’imposts, no és gratuïta.
No és cert que sigui gratuïta. Això els polítics no ho poden dir,
perquè si és gratuïta, si surt del no-res, per què els ciutadans han
de pagar imposts? Hem d’educar la gent. Només a través dels
imposts podem pagar l’administració pública i quan dic
administració pública dic tot. No és gratuïta, ho pagam. A vostè
li surt de la seva nòmina de parlamentària, a mi també. Quan
vostè va a comprar pa, va a comprar aigua, va a comprar una
cervesa, quan compra la carn, paga la sanitat a través de l’IVA
dels imposts, no és gratuïta.

El model ha canviat i tots tenim experiències que el model
ha canviat. La meva filla, major de 25 anys, va al centre de salut
de tota la vida i li diuen no tens targeta sanitària perquè tens més
de 25 anys. I què hem de fer? Anar el pare o la mare a la
Seguretat Social, dir-los que és la meva filla i com a beneficiària
meva. Però fins que va tenir 24 anys i 364 dies, com a ciutadana
d’aquest país, tenia una targeta sanitària, que ara està lligada a
una situació d’assegurada que tenc jo i que ella n’és
beneficiària. I vostès si fossin honrats també ho dirien. Aquesta
experiència no només l’he tenguda jo, l’han tenguda totes les
persones que tenen fills majors de 25 anys. Per tant, sí que ha
canviat el model, ha canviat el model
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Des de l’1 d’octubre de 2011, totes les persones amb
nacionalitat espanyola tenen dret a l’assistència universal, la
tenien. Amb la modificació d’aquest reial decret es canvia. I
nosaltres parlàvem d’una situació concreta, és que vostè em fa
parlar del decret. M’hauria agradat escoltar de vostè algun
argument per no instar el Govern que allò que diu el seu propi
reial decret, les persones que tenguin una situació d’irregularitat
administrativa i que per urgència, per malaltia, perquè estiguin
embarassades, perquè estiguin en situació de part o postpart o
siguin menors de 18 anys, no tenguin aquesta garantia, i vostè
no m’ha donat cap argument. Jo no he rebutjat això, no els
donen res. No els donen res i. per tant, vostè no ha donat cap
argument, m’ha parlat del reial decret en general, però propostes
o algun argument en contra perquè s’aclareixi això no n’he
escoltat cap. Però com que tendrem temps de discutir sobre
aquest tema, ja ho farem.

Jo estic d’acord amb vostè, Sr. Thomàs, que és un canvi de
model claríssim, s’ha discutit en moltes ocasions, hem repetit
arguments, però no ens hem de cansar de repetir-los. Estic
absolutament convençuda que d’aquí 5 o 10 anys, tots aquests
parlamentaris que han donat suport aquest apartheid sanitari, se
n’empegueiran, n’estic convençuda. Com altres persones es
varen empegueir d’altres segregacions a persones, perquè estan
segregant persones en situació administrativa irregular,
persones! I se n’empegueiran, n’estic convençuda, d’aquí 5-10
anys se n’empegueiran, no voldran haver estat vostès els que
han votat això, però quedarà escrit i estarà bé que quedi escrit.

Sr. Thomàs, vostè també ha parlat del tema de l’objecció de
consciència. Això també és un problema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta. ... que s’ha d’aclarir, perquè són els
metges que fan l’objecció de consciència i té de vegades
l’administratiu que no sap com ha d’actuar davant d’aquestes
situacions, perquè el sistema informatiu no sap com ho ha de
fer, no dóna cabuda a aquesta situació. Són temes que s’han de
millorar.

Nosaltres avui proposàvem una cosa molt concreta, de
funció administrativa i ni això el Partit Popular és capaç de
reconèixer que es pot millorar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6223/12.

I esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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