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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, en Jaume Fernández substitueix Josep
Maria Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

I. Proposició no de llei RGE núm. 100/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la
prestació ortoprotètica suplementària.

Molt bé. Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix a la Proposició no de llei RGE núm. 100/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la
prestació ortoprotètica suplementària.

Per defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposició
no de llei intenta abordar un problema que tenen i tendran molts
de ciutadans del nostre país, els darrers trenta anys s’ha
construït un Sistema Nacional de Salut que té tres normes
bàsiques: una és la Llei general de sanitat de l’any 86; una altra
és la Llei de cohesió del 2003 i la Llei general de salut pública
de l’any 11. Hem anat a través d’aquestes normatives i el
desenvolupament del Sistema Nacional de Salut, un vertader
sistema nacional de salut, un sistema molt eficient en termes de
despesa, resultats en salut i satisfacció dels ciutadans.

Tots sabem que dia 20 d’abril, d’aquí poc dies celebrarem
un any, el Partit Popular, tot solet, per via d’urgència, a través
d’un reial decret llei ha substanciat un canvi de model sanitari
i a més ho ha fet sense definir temporalitat. El seu objectiu és
canviar el model sanitari, i ja ho hem dit en diverses ocasions,
sustentat bàsicament en què el dret a la salut ja no és un dret de
ciutadania, sinó lligat a condició d’assegurat o de beneficiari,
una reducció de cartera de serveis, pèrdua de qualitat
assistencial i, per una altra banda, la introducció de nous
copagaments. Així, un dels seus articles modifica la cartera de
serveis mínims i s’introdueix la cartera comuna suplementària,
que té dues característiques i són dispensació ambulatòria i
aportació per part de l’usuari.

Tothom sap que aquí s’han introduït nous copagaments de
prestació farmacèutica, el del transport sanitari no urgent,
prestació de productes dietètics i avui parlarem de la prestació
ortoprotètica.

I, com he dit, aquesta modificació de la cartera de serveis
estableix un copagament. És veritat que hi ha hagut una
normativa posterior a través d’un reial decret llei, no, perdó,
d’un reial decret del novembre de l’any passat que regula
aquesta prestació ortoprotètica i introdueix un establiment

d’imports màxims de finançament i una ordre ministerial perquè
ha de fixar l’aportació que han d’abonar els usuaris i
determinarà el catàleg comú d’aquesta prestació. És important,
per una banda, saber i conèixer de què parlam, parlam de
determinar un catàleg comú de prestació, de fixar uns factors de
correcció i, per una altra banda, decidir com s’arriba a obtenir
aquesta prestació i aquest copagament quins terminis té. Aquí
hi ha moltes qüestions, però, entre d’altres, doncs es fixa una
aportació per a unes pròtesis externes de mama o d’altres
articulacions, com són la mà, el peu, aquí hi entra un
copagament per a audiòfons, per a les cadires de rodes, per a
tots aquests aparells que s’han de posar per malformacions de
columna vertebral o tot el que sigui renovació de components
externs quirúrgics.

Evidentment, es fixen unes quantitats en funció de renda,
aquí no queden exclosos els pensionistes, als quals se’ls aplica
un 10% i per tant ens trobam amb una altra situació d’un nou
copagament, en aquest cas a una sèrie de persones que a un
moment determinat es posen malaltes i tenen una necessitat.
Nosaltres ja hem sostingut en repetides ocasions que estam en
contra d’aquests copagaments, que el que intenten és inculcar la
cultura del pagament per acte; que indirectament introdueixen
el concepte que la salut és un acte de consum, i nosaltres
pensam que no, i que, a més, està més que demostrat que
aquests copagaments no serveixen ni per recaptar ni per
dissuadir, perquè, entre d’altres coses, si parlam d’una prestació
ortoprotètica sempre hi ha un facultatiu, un professional de la
medicina que fa la prescripció, per tant parlam de penalitzar
persones que tenen una malaltia o es troben en una situació
temporal d’incapacitat.

I curiosament el país que en aquest moment és més admirat
en l’econòmic i en les polítiques d’austeritat del Partit Popular,
que és Alemanya, doncs fa uns mesos ha retirat els seus
copagaments sanitaris.

Nosaltres, com que no compartim el criteri del Partit
Popular, que el seu objectiu és no gastar, el nostre objectiu seria
donar salut, i per tant ells introdueixen aquesta cultura del
copagament. Els sistemes nacionals de salut han de cercar
finançament i a través de la via impositiva, que qui tengui més
pagui més, qui guanyi més pagui més. Per tant, aquí hi ha una
línia que el Partit Popular ha abandonat. Els copagaments i en
situacions com aquestes queda claríssim que aquest copagament
el sofriran els pensionistes, les persones malaltes, les persones
que, per una condició o una altra, són més febles, i per tant
afecta economies que ja per si són fràgils i vulnerables.

I ja ens trobam a la nostra societat, perquè no importa anar
molt enfora, que aquests copagaments, si cada vegada les
desigualtats en Espanya són més grosses i cada vegada hi ha
més gent que es troba en situació del llindar de pobresa, doncs
aquests copagaments que imposa el Partit Popular contribueixen
a empobrir la nostra societat, i ho torn a dir, especialment,
aquelles persones majors i aquelles persones malaltes, perquè,
entre d’altres, les persones majors són les que més facilitat tenen
per emmalaltir i també són les que normalment tenen menys
recursos i tenen més malalties cròniques.
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Per tant, crec que la bibliografia està molt plena que els
copagaments que implanta el Partit Popular rompen l’equitat
d’accés, això ja està demostrat amb la bibliografia econòmica i
amb la bibliografia sanitària, i que tenen un efecte negatiu; ja ho
hem vist, entre d’altres coses, amb el consum de medicaments
pels ciutadans, basta que vagin a qualsevol farmàcia.

Per tant, els copagaments no són un assumpte tècnic, són
decisions polítiques i vostès han triat aquest instrument com a
un obstacle, com a una discriminació i el que aconsegueixen és
que hi hagi persones que deixen d’anar a la consulta, que deixen
de prendre medicaments i evidentment són de les classes
econòmiques més desfavorides econòmicament. Per tant,
nosaltres hi estam en contra, perquè l’atenció sanitària no ha de
ser un procés comercial, parlam de la salut com a un bé comú,
i que nosaltres pensam que ha d’estar organitzat des d’un
principi de cobertura universal, amb independència del nivell
econòmic de les persones.

És un fet que, a més, reconeixen la norma bàsica a nivell del
país, que és la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia.
Per tant, nosaltres pensam que l’atenció sanitària ha de ser
pública, equitativa, de qualitat i amb un nivell de prestacions
important perquè el dret a la salut és un dret de ciutadania i no
és un privilegi per a ningú.

Per tant, nosaltres ens reafirmam que estam en contra
d’aquest copagament i en aquest cas la proposició no de llei du
dos epígrafs: un és que el Parlament expressi el seu rebuig a
aquest reial decret llei, perquè imposa el copagament de la
prestació ortoprotètica, i després, un segon punt, perquè el
Parlament insti el Govern que doni compliment a l’article 25.1
del nostre Estatut d’Autonomia que diu que els ciutadans de les
Illes Balears tenen garantida la prevenció i la protecció a la salut
a través d’un sistema universal i públic, qüestió que nosaltres
pensam que la Conselleria de Salut i el Govern del Partit
Popular no fan i per tant creim que el Govern té un àmbit on
podria fer que aquest copagament de prestació ortoprotètica els
ciutadans de les Illes Balears no hi haguessin de fer front.

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. I, com ja és
habitual quan es parla d’aquest tema i concretament d’aquest
reial decret, que ja no és la primera vegada que el tractam en
comissió, el nostre grup parlamentari donarà suport a la
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista.

És un reial decret que hem intentat des de l’oposició que el
Parlament rebutjàs, mai no ho hem aconseguit; després hem
passat a punts concrets d’aquest reial decret, a veure si hi havia
la possibilitat de modificar alguns punts del reial decret, qualque
articulat del reial decret, s’ha fet amb immigració, immigració
em referesc a l’exclusió dels immigrants en situació
d’irregularitat a la nostra comunitat autònoma, s’ha fet amb el
copagament farmacèutic, s’ha fet també amb el transport no
urgent, i avui ho debatem des de la prestació ortoprotèsica.

Al principi és cert que era l’oposició la que estava en contra
d’aquest reial decret, però a mesura que aquest reial decret està
estudiat i s’està estudiant a determinades institucions
democràtiques de l’Estat espanyol, cada vegada hi ha més
arguments per a no sostenir aquest reial decret. El Tribunal
Constitucional ho diu, encara que sigui amb un tema referit a la
comunitat autònoma d’Euskadi, diu que la sanitat pública ha
d’estar per damunt, i la sanitat en general, però la sanitat pública
ha d’estar per damunt de l’estalvi.

El Defensor del Poble, tot i que diu que ell no troba
arguments per poder elevar-lo, com a Defensor del Poble, al
Tribunal Constitucional, fa tot un informe explicant que aquest
reial decret..., conclou que li preocupa “todo lo relacionado en
este real decreto con el principio de equidad o con las
garantías éticas y legales de su prescripción”. Fa referència al
tema d’immigrants, es refereix, per exemple, als tractats firmats
per l’OMS, on es reconeix el dret a la salut com a “un derecho
humano que impone a los estados ciertas obligaciones para
darle una efectividad mínima, lo que supone avanzar lo más
eficazmente posible hasta el máximo de los recursos
disponibles, entre ellas cabe destacar la atención primaria de
salud esencial” -en el que es refereix als immigrants. Fa, el
mateix Defensor del Poble, dos o tres paràgrafs preocupat pel
tema del transport sanitari; el mateix amb el valor farmacèutic
i la mateixa institució del Defensor del Poble diu que es veu
preocupada perquè els principis d’equitat i de garanties ètiques
en aquest reial decret no queden garantits.

Per tant, en el principi que es va publicar aquest reial decret
era l’oposició política, però cada vegada hi ha més elements
fora de la posició política que diuen que aquest reial decret
necessita revisar-se de cap a peus i necessita valorar-se d’una
altra manera.

S’hi oposen les associacions de malalts, les associacions
afectades s’hi oposen, s’hi oposa l’oposició, el Tribunal
Constitucional crida l’atenció, el Defensor del Poble crida
l’atenció sobre aquest reial decret, els sindicats criden l’atenció.
El Partit Popular, el Govern del Partit Popular no vol negociar,
perquè sap que si ha de negociar haurà de rebaixar els seus
plantejaments.
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Per tant, quina és aquesta obcecació per part del Partit
Popular de no intentar modificar una cosa que a tothom crida
l’atenció i que li diuen que això no és el que diu la Constitució,
que això afectarà la qualitat de la sanitat pública? I nosaltres
pensam, que és el que vostè ha assenyalat, que som davant un
canvi de model ideològic, un canvi de model ideològic que
tendeix a anar cap a un model més individualista on les persones
siguin elles mateixes les previsores de les seves necessitats; un
model més paregut a l’americà d’Estats Units que al model
europeu.

I això ho fa a través, ja ho hem dit altres vegades, però en
política s’han de repetir les coses, a través de canvis de
mentalitat, ens acostumen a pagar pel que no pagàvem, targeta
sanitària, copagament de tot tipus, abaratir la sanitat pública
reduint la ràtio de professionals, baixant el sou dels
professionals, desprestigiant la sanitat pública, 100.000 persones
en llista d’espera és un desprestigi de la sanitat pública i per tant
ens canvien de mentalitat.

Per tant, crec que som davant aquest canvi ideològic, no pot
ser que un govern sigui tan insensible a tots aquests inputs que
li arriben de què aquest reial decret no és bo, no és sa, parlant de
sanitat, i ell, erre que erre ho mantengui sense intentar arribar
ni a un acord, sense convocar una mesa per veure si hi ha
possibilitats de negociar i d’arribar a acords; perquè creim que
darrera això hi ha realment un canvi de model i un canvi de
mentalitat.

Un canvi de model que ja s’apuntava, per exemple el
secretari d’Estat del segon govern del Sr. Aznar ja deia que
s’havia acabat això que els pensionistes tenguessin les
medicacions de forma gratuïta o, per exemple, documents de la
comunitat autònoma de Madrid de l’any 2009 i de l’any 2010
que diuen quines són les prestacions sanitàries que s’han de
privatitzar, a quines s’ha d’establir un sistema de copagament i
a quines no fa falta.

Per tant, nosaltres, davant el que entenem que no només és
un problema de racionalitzar la sanitat i d’intentar fer-la més
econòmica, no som davant això, som davant un model de canvi
sanitari, un model de canvi polític i per tant nosaltres rebutjam
aquest decret i qualsevol forma de copagament que no sigui
justificat, com és aquest.

Els donam suport també a aquesta proposició no de llei
perquè pensam que el nostre Estatut dóna capacitat absoluta al
Govern de les Illes Balears per poder no aplicar aquest
copagament i per en aquest cas concret que és l’ortoprotèsica
poder-lo mantenir, poder mantenir l’estat actual, no introduir el
copagament.

Un dels objectius, que si vostès llegeixen el reial decret que
parla de totes les prestacions ortoprotèsiques, parla de la
necessitat de la unificació de prestacions en el territori de l’Estat
espanyol, d’unificar, de un catálogo unificado, i això
segurament el Partit Popular, el grup del Partit Popular del
Parlament de la comunitat autònoma ho expressarà com a
argument, argument que no utilitzen a l’hora d’imposar imposts;
a l’hora d’imposar imposts la sobirania de la comunitat
autònoma, la sobirania del Govern és bona i per tant pagam la
benzina més cara, pagam els envasos d’aigua més cars de l’Estat
espanyol, per a això la unificació no és necessària, no és bona,

per posar imposts és la sobirania de la comunitat autònoma, que
nosaltres sempre defensam. Si pagam els envasos més cars, si
pagam la benzina més cara hauríem de tenir les prestacions
sanitàries més importants i millors de l’Estat espanyol, i no és
així amb aquest govern.

Avui, a més, i crec que ja ho he dit diverses vegades, però no
em cansaré de repetir-ho, en política les prioritats són
importantíssimes, avui és el dia contra l’armament, avui és un
dia per recordar una altra vegada que es paguen 45 milions
diaris d’euros per mantenir tot el sistema d’armament, de
defensa de l’Estat espanyol, entre ells 2 milions diaris el que ens
costen les nostres tropes desplaçades; estam comprant armament
que mai no utilitzarem; 45 milions d’euros diaris. I davant això
no hi ha hagut cap intent de reduir aquesta despesa, cap intent
de reduir aquesta despesa. Més de 32.000 milions tenim
pendents de pagament per poder comprar tota aquesta despesa
militar fins a l’any 2020 i no hi ha hagut una reducció de
contractes en aquest sentit.

Per aquí hi ha moltes possibilitats d’estalvi per intentar
evitar la reducció en sanitat, la reducció en educació i la
reducció en serveis socials. La nostra política ha d’anar cap aquí
i per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei que redueix la sanitat pública de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Un dia més parlarem o parlam del Reial Decret 16/2012 i de la
cartera comú suplementària, que inclou la prestació
ortoprotèsica, la dietoteràpia i el transport sanitari no urgent. I
dir, un dia més, per part del nostre grup que per a totes aquestes
prestacions s’han establert excepcions en l’aportació; per
primera vegada els aturats de llarga durada sense prestació no
paguen i també estan exempts els mateixos grups que en
farmàcia, com són pensions no contributives, rendes d’inserció,
afectats per la síndrome tòxica i persones discapacitades
beneficiàries de la Llei d’integració de les persones amb
discapacitat.

I concretament, en el cas de la prestació d’ortoprotèsics,
realitzada per dispensació ambulatòria, tendran aportació
reduïda els productes recollits a l’annex del Reial Decret
1506/2012, que són, si ho miren, els més necessaris i costosos.
Aquesta aportació és d’un 10%, amb un límit de 20 euros per
prescripció, i inclou les pròtesis externes, cadires de rodes,
ortesis, ortoprotesis especials, en total 42 tipus de prestacions
incloses, més la renovació dels components externs d’implants
quirúrgics.
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I per a resta de productes l’aportació serà normal, en funció
de la renda: fins a 18.000 euros d’ingressos anuals, un 40%,
amb un límit de 30 euros per prescripció; per a rendes d’entre
18.000 i 100.000, el 50% , amb un límit de 40 euros per
prescripció. 

Volem informar que aquests productes ja eren sotmesos a
aportacions de l’usuari en moltes comunitats autònomes, però
que cada una d’elles establia una forma diferent, cosa que
generava desigualtats entre els ciutadans en funció d’on
residien. Trobàvem que cada comunitat autònoma tenia,
respecte de la distribució d’ortoprotèsics, una regulació diferent,
uns catàlegs diferents i uns límits de finançament diferents. A
més, el sistema de pagament també variava. En unes comunitats
autònomes el pacient avançava el pagament i després li pagaven
totalment o parcialment, en altres només es finançava una part
del producte i en unes altres s’establia una aportació fixa que
pagava l’usuari. Per això, el Reial Decret de reforma sanitària
ha unificat l’aportació, que es farà de la mateixa manera que la
dels medicaments prescrits mitjançant recepta.

Consideram que és una forma més justa, que, a més, té en
compte la renda, l’edat i el grau de malaltia de cada persona, i
en cap cas aquesta mesura no afectarà les pròtesis que es
colAloquen a intervencions quirúrgiques, com per exemple una
de les més freqüents són les de maluc. Per tant, s’ha fet una
homogeneïtzació de la prestació a tot el territori nacional i s’ha
fixat un import màxim aplicable a tot l’Estat per primar
l’equitat.

Per què aquestes mesures? No és la primera vegada que ho
explicam, però ho tornarem a fer: el sistema sanitari espanyol té
un greu problema, un problema de finançament, un problema
que no és nou, que ve d’enrere, però que sí s’ha vist agreujat
d’una manera molt notable per una pèssima gestió que s’ha fet
durant els últims vuit anys de Govern socialista, encapçalat pel
Sr. Zapatero. Recordam que entre el 2009 i el 2011 aquest
dèficit s’ha incrementat en un 173%. A més del dèficit ocult que
es va trobar el Govern del Partit Popular quan va iniciar la seva
legislatura a nivell nacional de 30.000 milions d’euros; a més
del deute del Sistema Nacional de Salut de 16.000 milions
d’euros, xifrat pel Tribunal de Comptes; a més del descontrol de
la despesa, ineficiència i la descoordinació entre les diferents
comunitats autònomes d’aquest país. També s’ha de tenir en
compte l’increment de la despesa existent a sanitat per raons
com la demografia, ja que la població de cada vegada envelleix
més, viu més anys i les persones durant els darrers anys de la
seva vida és quan més ús fan de l’assistència i dels serveis
sanitaris. I també l’increment de les noves tecnologies, això
incrementa la capacitat de resposta del sistema sanitari, però
s’ha de dir que les noves tecnologies també són cares. Un
increment de despesa en global que generava un dèficit que no
s’havia sabut afrontar en la legislatura anterior.

Per donar resposta en aquest context, el Govern central del
Partit Popular ha emprès una reforma sanitària, materialitzada
en el Reial Decret 16/2012, una reforma que ha permès, primer
de tot, garantir la sostenibilitat del sistema i també garantir la
unitat de prestacions a tot el territori nacional; que ha permès
controlar el dèficit arrossegat i afrontar el pagament a
proveïdors perquè els hospitals i centres sanitaris d’aquest país
no es vessin desbastits; que ha permès ordenar els criteris
d’accés a la sanitat pública, establint un procediment comú per

a tots els ciutadans i regulant el turisme sanitari, cosa que mai
no s’havia fet. I també ha permès suprimir ineficiències.

Per tant, s’han pres decisions, decisions complexes,
decisions difícils i també decisions positives, però totes elles
necessàries en un context tan complicat. Creim que aquestes
decisions i aquesta reforma també hauria d’anar acompanyada
de pedagogia, d’actuacions per conscienciar els ciutadans que
la sanitat és cara, que té un cost i que aquest cost l’hem de poder
assumir en el present, no l’hem d’aplicar com a hipoteca sobre
els nostres fills i els nostres néts perquè la paguin en un futur.

Pensam que ignorar el problema no és una solució i pensam
que ignorar el problema és una temeritat. També creim que
l’ideal seria que els principals partits polítics nacionals, a través
del Congrés, poguessin dialogar, poguessin arribar a un consens,
a un pacte per la sanitat i així aconseguir una major estabilitat.
Sabem que la passada legislatura els grups polítics ho van
intentar, però no va ser possible. I tampoc no es va aconseguir
aquest consens, però tampoc el Govern no va prendre cap
mesura per controlar i frenar la despesa desbocada que hi havia
i treballar per la sostenibilitat. El Govern del Partit Socialista sí
que es va quedar impassible.

Ara la ministra Ana Mato ha ofert i ha reiterat voluntat de
facilitar el diàleg i d’impulsar el consens entre els grups
parlamentaris per poder arribar a consolidar un model sanitari
sostenible que tengui garantida la suficiència financera i la
racionalització de la despesa sense minvar els drets dels pacients
i dels usuaris. Certament, per arribar-hi tots haurem de posar de
la nostra part, però com comprendran el Govern de l’Estat no es
pot quedar de braços creuats esperant que hi arribi aquest
consens. Per al nostre partit l’immobilisme no és una alternativa
i per compromís amb la ciutadania s’ha reaccionat i s’ha
desenvolupat la reforma sanitària.

Aquí, en el Parlament balear, l’actitud dels grups d’esquerra,
ho veim cada setmana, està molt allunyada de cercar el consens
i el diàleg, es centren en la discrepància, en una actitud
belAligerant, en la crítica destructiva i fins i tot, en alguns casos,
arriben a l’insult personal.

Jo, Sr. Thomàs, li vull dir que sí és cert que fa temps que
som diputada d’aquesta cambra, vostè m’ho diu cada dia, no sé
si és que em vol dir, em vol llançar un missatge subliminal que
som una dona vella, però li vull dir que ho he estat i ho seré
mentre el meu partit i el poble d’Eivissa democràticament així
ho decideixin, i també li vull dir que durant vuit anys he tengut
la satisfacció de treballar com a consellera dirigint una àrea del
Consell Insular d’Eivissa i per això, maldament no tengui
coneixements, perquè no som metge ni som infermera, però sí
sé reconèixer què és una bona gestió i què no ho és, i pens que
aprovar pressuposts reduïts quan hi ha crisi, llançar un missatge
d’austeritat quan hi ha crisi, però després a l’hora d’executar
aquests pressuposts no respectar-los per a res i fer una despesa
molt més exagerada del que permeten aquests pressuposts que
s’han aprovat, no és una bona gestió, deixar la comunitat
endeutada i que després s’hagin de prendre mesures difícils si
volem no haver de tancar hospitals i si volem continuar pagant
les nòmines del personal.
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Jo no sé si vostès ho saben, però cada any el Govern
d’aquestes illes paga 300 milions d’euros en interessos, només
en interessos. Sabem què podríem fer durant una legislatura
multiplicada per quatre anys amb aquests 300 milions d’euros
en sanitat i en serveis socials? Això donaria molt de sí. I ja
estam un poc cansats d’aquesta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

LA SRA. PALAU I COSTA:

... sensibilitat que només es manifesta en temps d’oposició,
però tots som esclaus quan hem governat de les decisions que
hem pres quan hem estat en el Govern, i les coses es demostren
no només amb discursos buits sinó també amb actuacions quan
teniu la responsabilitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, agrair les paraules de la Sra.
Santiago i pel suport que dóna a aquesta iniciativa, evidentment
compartim la majoria de paraules que ella ha sostingut.

Home, crec que ara la Sra. Palau acaba de reconèixer la mala
gestió sanitària de l’actual govern del Partit Popular, m’alegr
que ho hagi dit d’aquesta manera i, evidentment, si vol que
parlem d’herència podem parlar d’herència, d’aquests 300
milions d’interessos, quants n’hi ha del Sr. Matas, del Sr.
Cardona, del Sr. Bárcenas o del Partit Popular? Podem parlar
del que vulgui.

A vostè avui li he de reconèixer una cosa, l’altra dia va
dedicar 45 segons a parlar de persones, avui ha arribat a parlar
3 minuts de les persones, anam avançant. Però bé, això no ens
interessa.

Aquí discutim, vostès fan un canvi de model sociosanitari
que no se sosté; vostè ho ha dit, a més, avui, hi ha un problema
de finançament, si ho ha dit, el deute sanitari important era a
Madrid, a la Comunitat Valenciana, a Múrcia i a Castella-Lleó.
Si hi ha un problema de finançament cerquem el finançament
que necessitam, apliquin una política fiscal progressiva i tendrà
doblers a través dels pressuposts. Vostès han decidit una altra
cosa, i si decideixen com a mínim siguin coherents amb les
seves decisions, han decidit canviar el model i, entre d’altres
coses, han decidit que els ciutadans que estan malalts paguin, a
més que ja pagam els nostres imposts, però ara quan estàs
malalt t’ho recorden, com que gastes, paga. Això és el que
vostès han decidit, que no té res a veure amb eficiència, que no
té res a veure, una cosa és no gastar i una altra és ser eficient.
Perquè el terme d’eficiència és doblers amb resultats, en aquest
cas en salut.

Vostè creu que és un bon resultat en salut tenir més d’un
10% de la població en llista d’espera? Perquè si resulta que no
operen les litiasis biliars, les pedres a la bufeta de la fel, però
després els he d’ingressar quinze dies a un hospital perquè fan
una colecistitis, quinze dies, i a més no els poden operar, li surt
molt més barat operar per laparascòpia, això en una hora ho ha
fet. Això és el que vostès han decidit, deixar els ciutadans a un
costat.

Vull dir, vostè creu que és un sistema més just, més
homogeni? Doncs miri, vostès hi dediquen enguany 1.000 euros
per persona, quan la mitjana estatal és de 1.300. Serà que no li
preocupa, ja li vaig dir l’altre dia, a les assegurances privades hi
posen una desgravació del 15%, vostès prenen decisions. A més,
si s’equivoca un en el diagnòstic probablement s’equivocarà en
el tractament, i això és el que nosaltres sostenim. Vostès
s’equivoquen en el diagnòstic i no compartim el tractament que
posen, perquè el que volen fer ja no és un dret de ciutadania i
introdueixen, entre d’altres coses, copagaments que afecten les
persones que estan malaltes i tenen menys recursos.

Ara fa rialles que vostè digui que la Sra. Mato, ministra, vol
diàleg i consens, si han aprovat un reial decret per urgència,
sense temporalitat i sense suport de cap grup parlamentari, ni
gros ni petit, de cap, de cap. Tenen legitimitat democràtica? Sí,
però no diguin que fan diàleg. Si no hi va haver l’anterior
legislatura un pacte polític perquè s’hi va oposar el PP, li he dit
altres vegades, el dia que vulgui li don el document que va
aprovar el Consell Interterritorial el mes de març de 2010. Qui
va començar la compra centralitzada de vacunes? No ha estat la
Sra. Mato, ni el Sr. Sansaloni, ni el Sr. Bauzá, ni el Sr.
Mesquida, ni la Sra. Castro, és igual, va ser un altre. I de la
reestructuració del sector farmacèutic també en podríem parlar,
però bé, és igual.

Aquí la qüestió és que vostès han pres una decisió que va en
contra d’un fet, hi ha problema de finançament? Doncs, que
paguin més els ciutadans. Està molt clar. Ja els ho vàrem dir i li
ho vaig recordar l’altre dia, aquí hi ha hagut tres consellers que
han mentit com a Judes dient que aquell document de la
Comunitat de Madrid del PP de l’any 10, tot el que és aquí,
s’acompleix, ja surt aquí, les ajudes per a material ortoprotètic.
Varen dir que era mentida, es veu que és veritat.

Miri, hi va haver un govern a l’anterior legislatura que va fer
un decret de prestació ortoprotètica a les Illes Balears, que
ajudava als ciutadans, que facilitava; què ha fet el Partit
Popular? Tot el contrari, els posa un copagament, que és un nou
impost. És veritat que, miri, en el Consell Interterritorial el
nostre conseller quan es va tractar aquest tema...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

... sap què va dir el Sr. Sansaloni, per defensar els ciutadans
de les Illes Balears, sap què va dir? No ho sap? Jo tampoc,
perquè les actes diuen que ni va parlar a l’hora de discutir
l’ortoprotètica.

Per tant, un senyor que consent vulnerar l’Estatut
d’Autonomia, doncs miri, nosaltres estam en contra d’aquests
copagaments, ja li he dit, ni serveix per recaptar ni és dissuasori
i implica una enneguitat per al conjunt dels ciutadans. I el dia
que vulguin veure la bibliografia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Guardin una mica de silenci. Sr. Thomàs, ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... veurà que hi ha molta documentació en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició RGE núm.
100/13. 

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 316/13,
presentat per la presidenta de la Junta de Balears contra el
Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió
proposada, bé per la pròpia comissió, bé mitjançant una
ponència constituïda en el si d'aquesta comissió.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 316/13,
presentat per la presidenta de la Junta de Baleares Contra el
Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió
proposada, bé per la pròpia comissió o bé mitjançant una
ponència constituïda dins el si d’aquesta comissió.

Quant al torn de fixació de posicions té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres aquí tenim un escrit
d’una entitat privada que demana que es creï una subcomissió
de parlamentaris per fer un abordatge de la situació del càncer
a la nostra comunitat autònoma. Jo els puc dir que en aquest
país, per una banda, tenim una estratègia del càncer, que ha estat
fins i tot renovada, la darrera versió té dos anys, on es fixa d’una
manera clara i contundent, des d’una òptica centralitzadora que
tant li agrada al Partit Popular, on s’analitzen les línies
estratègiques que s’haurien de triar per afrontar el tema del
càncer, tant en l’àmbit de promoció i protecció de la salut, com
de detecció precoç, com tot el que fa referència a assistència i
rehabilitació o, en el cas del càncer, per exemple, el tema de les
cures palAliatives, i també aborda el tema de la recerca, aborda,
fins i tot, avaluació i com s’ha de planificar. Això ja està
consensuat a nivell de tot el Sistema Nacional de Salut amb
participació de les Illes Balears.

També comentar que aquí mateix, a les Illes Balears, es va
desenvolupar una estratègia de concreció a la nostra comunitat
autònoma de l’estratègia de cures palAliatives, que és vigent a la
nostra comunitat autònoma i que, per tant, hi ha molta
bibliografia. Jo el que aquí vull també comentar i denunciar és
que existia un comitè de l’estratègia del càncer per a la
comunitat autònoma que el Partit Popular durant l’actual
legislatura ha aturat i l’ha declarat mort. Vull dir, aquí teníem
un instrument que a qui li correspon planificar és a
l’administració escoltant, en aquest cas, a professionals, a
epidemiòlegs, salubristes, entitats professionals, societats
científiques, aquí hi havia tot aquest conjunt, un comitè
d’estratègia del càncer per fer a la nostra comunitat autònoma,
i el Partit Popular l’ha aturat i l’ha anulAlat. Això és la nostra
realitat dels darrers dos anys. Els podria posar molts d’exemples
en relació amb el càncer del que es fa a la nostra la comunitat
autònoma.

Inversions en estratègies de salut que ha fet el Ministeri de
Sanitat? L’ha reduït a un 10%, no és que l’hagi reduït un 10%,
és que l’ha deixat a un 10%. Què passa a la nostra comunitat
autònoma? Ha desaparegut del pressupost, ja no les campanyes,
sinó el pressupost per desenvolupar aquestes estratègies.

Igualment, no ha desenvolupat el registre del càncer a
Menorca o a Eivissa o a Formentera, està absolutament atu...,
més que aturat, han donat passes cap enrere, que són eines que
estan dins una estratègia, un abordatge de la situació del càncer.
Han nomenat una coordinadora que té el títol i no té funcions ni
exerceix.

Per tant, nosaltres, no és que estiguem en contra d’escoltar,
vull dir evidentment el càncer és un tipus de malaltia que té una
determinada prevalença, que té molta morbiditat i que té un
nivell de mortalitat important i és un problema de salut
important. 
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El que nosaltres posam en dubte és que l’instrument més
correcte per decidir quines mancances, quines necessitats i quins
fets es tenen sigui una ponència parlamentària, això és una feina
que correspon a l’Administració, que hi ha molta informació de
tots els punts que aquí es comenten, vull dir, aquí no es farà cap
tipus de descobriment, està molt clar.

Vull dir, una comunitat autònoma, com comentàvem ara,
que permet que tengui el 10% de població en llista d’espera,
actualment una colonoscòpia es torba un any, doncs és un poc
absurd plantejar que s’han de fer programes de cribratge per
exemple, perquè a qui ja té símptomes no se li fa una
colonoscòpia, idò a qui no té ni símptomes..., doncs són un poc
arbitràries aquestes decisions.

Venc a dir, nosaltres pensam que evidentment és un tema
important, però no trobam que en aquests moments s’hagi de fer
una comissió o una subcomissió o una ponència dins la
Comissió de Salut perquè a més la Comissió de Salut té altres
tasques a fer, com és una feina de control del Govern i dur
iniciatives que poden ser interessants per al conjunt dels
ciutadans. Per tant, nosaltres pensam que no és ni l’instrument
ni el lloc més adequat per fer aquest exercici de planificació
futura de necessitats en recursos i per fer un abordatge correcte
amb el tema de les malalties oncològiques. 

Podríem parlar de moltes qüestions, però nosaltres, com a
grup parlamentari, no estam d’acord amb aquesta creació
d’aquesta subcomissió dins la Comissió de Salut del Parlament,
torn a dir, crec que aquesta feina s’ha de fer a un altre àmbit,
crec que no s’ha d’obstaculitzar en aquest moment la feina de
la Comissió de Salut. I que, evidentment, la trajectòria del Partit
Popular dins la gestió de la Conselleria de Salut ha deixat ben
clara i ben palesa quines són les seves intencions, quines són les
seves motivacions respecte d’aquesta àrea de problemes de
salut. Ho torn a dir, ha anulAlat un comitè que havia de fer
aquesta feina, un comitè pluridisciplinar que ja existia, que era
el Comitè de l’Estratègia del Càncer, i la seva praxis durant dos
anys en qüestió de pressupost i en qüestió d’objectius i en
qüestió de realització va en contra d’un abordatge correcte. Per
tant, per fer una feina de denúncia de la praxis diària de la
Conselleria de Salut, doncs per això no necessitam crear una
comissió, per això hi ha la feina de control que puguin fer els
diferents diputats i diputades en aquesta comissió respecte del
Govern.

Vull dir, el tema del càncer i l’abordatge oncològic és molt
important, però nosaltres no veim com a una solució a aquest
abordatge i a aquest exercici de planificació que sigui la creació
d’una subcomissió parlamentària dins la Comissió de Salut. 

La Comissió de Salut pensam que hi és per a altres coses i
si s’ha de fer aquest abordatge que el plantegi, que recuperin
aquest Comitè de l’Estratègia del Càncer de les Illes Balears on
hi eren representats -ho torn a dir- professionals, societats, ONG
i tothom que d’una manera directa o indirecta fa l’abordatge de
la necessitat en càncer a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. M’agradaria compartir una sèrie de
reflexions que des del nostre grup parlamentari observam i ens
preocupen. 

Cada vegada més el que era una excepció a les comissions,
que era crear ponències, s’està convertint en una norma i molt
més en temes socials i en temes de salut i ens trobam que cada
vegada hi ha colAlectius que demanen un tracte especial a la seva
problemàtica. 

Ho tenim ja en salut mental, ara ho hem constituït en
infància, tenim aquest tema de càncer, sabem que n’hi ha
d’altres pendents que també té damunt la taula la Mesa del
Parlament, com és la de discapacitats, sabem que s’està movent
tot el colAlectiu de persones majors i el que podem convertir...
el tema del Parlament serà... el que a nosaltres ens preocupa és
que buidem de contingut tot el tema de les comissions i que ho
reconvertim tot en ponències, i que les comissions cada vegada
tenguin menys contingut polític, menys contingut de proposador
i es converteixin en un tema d’acció reacció, vull dir, el Govern
fa una cosa i la reacció de l’oposició..., en lloc de ser també un
espai de debat de propostes en positiu que puguin venir de
qualsevol grup parlamentari, inclòs el que està al Govern.

Per tant, una vegada llegit aquest document, pensam que es
pot fer d’una altra manera, pensam que els set punts que
planteja l’Associació de Lluita contra el Càncer podrien ser
assumits d’una manera, com a nivell de compromís des dels
parlamentaris de la Comissió de Salut amb diverses propostes
de compareixences anuals per part del conseller, perquè expliqui
quina tasca fa en relació amb el tema de la prevenció del càncer,
el tractament del càncer, i amb temes de seguiment d’aquest,
anualment; o pactar proposicions no de llei en el sentit en què
ho demana el colAlectiu d’associacions, però des d’una manera
constructiva, -vull que entenguin aquestes paraules, no és que
ens oposem a crear aquesta comissió-, però ens preocupa que
cada vegada tenguem una demanda per crear una comissió per
a cada grup sectorial que vengui. Això passa molt -insistesc- a
la Comissió de Socials i Salut, que es presta molt a això, pel
contingut i pels temes que tracta, i no passa a altres comissions.

Per tant, pens que abans de prendre una decisió hauríem de
reflexionar en aquests temes amb els nostres respectius grups
polítics, amb la Junta de Portaveus perquè , si no, això pot ser
que cada quinze dies tenguem una proposta de grups sectorials
demanant una ponència, i això crec que no entra dins la
dinàmica del Parlament.
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Per tant, m’agradaria que tal vegada això s’ajornés, es
pogués discutir d’una manera més tranquilAla, amb un contingut
més ampli, perquè pens que si acceptam aquesta proposta, cada
quinze dies en tendrem una o cada mes o cada tres mesos, és
igual, però quin criteri serà el d’una associació per dir que no a
una... per què sí a una associació i a una altra associació no,
quan hi ha també una limitació temporal per poder debatre
aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Vallès.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En principi el nostre partit,
i en especial el Grup Parlamentari Popular, ha acceptat totes les
ponències fins ara demanades pels diferents colAlectius i amb
aquest pensàvem fer el mateix, és a dir, creim que el debat ens
enriqueix i l’Associació Contra el Càncer és una associació
reconeguda a nivell de l’Estat espanyol que ha ajudat i ajuda les
diferents famílies quan realment ho necessiten.

El càncer..., el mateix passa a la major part dels països
occidentals, a Espanya el càncer a l’actualitat és una de les
malalties de major rellevància, a les darreres dècades ha estat la
segona causa de mort de l’Estat espanyol i concretament a les
Balears l’any 2011 varen morir 2.079 persones.

Quant al risc individual, un de cada tres espanyols podrà
patir un càncer al llarg de la seva vida encara que per fortuna els
avanços tècnics i mèdics han aconseguir reduir la mortalitat i
millorar la qualitat de vida dels pacients. Podríem dir que tant
les polítiques de prevenció primària i secundària com les
millores en els tràmits estan essent efectives. 

La prevenció, per això, creim que és molt important, segons
diuen tots els experts i està molt relacionada amb uns hàbits de
vida saludable, de nutrició, per això consideram que tot allò que
es pugui fer des de l’aspecte preventiu és fonamental. I el
Parlament, des d’aquí podem ajudar a fer aportacions crec que
positives, juntament amb l’Associació Contra el Càncer i els
diferents experts en la matèria podem, ja que nosaltres som la
veu del poble, un poc així doncs podem fer arribar les maneres
de prevenir, de curar, de fer-ho extensiu a la població. Creim
que és una manera també de donar-ho a conèixer, de no amagar-
ho, que la gent se n’adoni i que preve... abans que arribi el
càncer. 

Per tot això, nosaltres volíem donar suport a aquesta
iniciativa, la creació de la ponència. Pensam que és necessària
la colAlaboració de tots, amb els professionals i tots, però sí que
creim que seria una cosa positiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Crec que demana la paraula la portaveu del
PP.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta, només és una qüestió formal. El nostre
grup sí que proposaria, per no coincidir temporalment totes les
ponències que tenim en marxa, tal vegada donar un termini
d’uns dos mesos perquè cada grup faci una proposta de quin
seria el format d’aquesta ponència, quin seria el pla de treball i,
així, doncs tenir un poc més de temps per pensar de quina
manera volem donar-li forma i desenvolupar aquesta feina
relativa al càncer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em diuen que avui s’ha de votar sí o no, després ja es
decidiria el format o si...,

Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, presidenta, venc a dir, nosaltres ens reiteram, si la
majoria del Partit Popular pensa que s’ha de crear aquesta
comissió, nosaltres ja hem expressat la nostra opinió, ara, el que
no podem fer és obstaculitzar la funció que tenim com a diputats
dins la Comissió de Salut. Això s’ha de fer fora de la Comissió
de Salut, si ha de ser els divendres matí, vull dir, els vull
recordar que el Parlament treballa a reglamentar totes aquestes
peticions de comissions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, de totes maneres, no s’ha llegit la part de davant
del paper que diu que serà els divendres com les altres
ponències, que no interromp la Comissió de Salut.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, pot ser, és que aquí es va expressar que no es volien fer
coses els divendres.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, aquí jo ho duia, el paper ja ens posiciona als
divendres mati, vull dir que no seria en el si de la comissió.

Bé, ara, si de cas, passam a la votació del tema de la
ponència.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

Llavors queda aprovada la constitució de la Ponència del
Càncer i ja es citaria a termini els membres de la ponència
perquè es posin d’acord amb la manera de dur-la a terme.

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