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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, demanaria si es produeixen substitucions. No hi ha
substitucions.

Assisteix el conseller de Salut, Família i Benestar Social, Sr.
Martí Sansaloni, a qui donam la benvinguda, i ve acompanyat
del Sr. César Vicente, director general de Gestió Econòmica i
Farmàcia; del Sr. Miquel Tomàs i Gelabert, director gerent del
Servei de Salut; del Sr. Rafael Santiso, director general de Salut
Pública; del Sr. Vicente Juan, director d’Assistència Sanitària;
de la Sra. Francisca Gual, cap de gabinet, i de la Sra. Clara
Gómez, responsable de comunicació.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes,  totes del Sr. Thomàs, amb RGE
núm. 7180, 7219, 7221, 7222, 7225, 7230, 31, 36 37, 68, 69,
9654 i 9656.

I.1) Pregunta RGE núm. 7180/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (I).

Per formular la primera pregunta té la paraula el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, Sr. Conseller, i les persones que
l’acompanyen. Som aquí perquè el Sr. Conseller ens contesti
unes preguntes que se li varen formular per escrit, ja fa tres i
cinc són vuit mesos, i no ha tengut temps per contestar aquestes

preguntes. Són preguntes relacionades amb un tema que
desgraciadament està d’actualitat, que és el Reial Decret Llei
16/2012 i la seva aplicació a la nostra comunitat autònoma. Tots
vostès saben que és una llei que es va fer sense consens, sense
diàleg, que ha modificat el sistema nacional del nostre país i que
ha estat una decisió política que a la nostra comunitat autònoma
es representa amb les cares i amb les persones del Sr. Bauzá, de
la Sra. Castro, del Sr. Mesquida i del Sr. Sansaloni.

Ja no existeix el dret d’atenció sanitària com a dret de
ciutadania, només lligat a la condició d’assegurat i de
beneficiari, i ja no existeix la universalitat en l’atenció sanitària.
Es modifica la cartera de serveis, s’introdueixen copagaments
i es produeix una disminució de qualitat assistencial important.

Multitud de vegades se’ls ha dit que vulneraven l’article 43
de la Constitució i l’article 25.1 de l’Estatut d’Autonomia. Per
què? Perquè aquestes dues normes, una proclama el dret a la
protecció de la salut i el nostre estatut diu que vostès tenen
l’obligació, el deure de garantir la prevenció i la protecció de la
salut als ciutadans de les Illes Balears mitjançant un sistema
sanitari universal i públic. I vostès, amb aquest reial decret i
amb aquesta exclusió de determinats colAlectius, han provocat
una exclusió real i funcional de persones amb una imatge molt
clara, la retirada de les targetes sanitàries, una exclusió que a la
nostra comunitat autònoma comença abans fins i tot què entri en
vigor aquesta norma dia 1 de setembre. Va començar dia 1 de
gener quan vostès varen posar una taxa de 10 euros per emissió
de targeta sanitària, a partir d’aquí tots els canvis dins el sistema
de salut excloïen determinades persones. I dóna la casualitat que
el Sr. Sansaloni, que ara és conseller, en aquell temps va ser
vicepresident d’ib-salut, donant ordres de no assignar metges de
família, de no atendre si no hi havia un compromís de
pagament, etc.
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La realitat és que ja no hi ha una atenció sanitària bàsica per
a un caramull de persones, i ho torn a dir, el president va dir una
mentida fa una setmana, va dir que estava garantida l’atenció
sanitària bàsica. No és veritat, no existeix atenció primària per
a aquestes persones, no tenen ni metge de família ni infermera
assignada, no existeix l’assistència preventiva per a ells, no
existeixen les mesures de salut pública ni existeix l’accés a una
medicació bàsica. Per tant, no està garantida l’atenció sanitària
bàsica, només una atenció urgent per a malalties greus i/o
accidents; l’atenció a l’embaràs, part i postpart, una atenció a
l’embaràs, part i postpart, que és diferent a l’atenció de la dona
embarassada, són dues qüestions diferents; i l’atenció als
menors de divuit anys en determinades limitacions. 

Què han aconseguit amb això? Que hi hagi persones que no
acudeixen al sistema sanitari, només quan estan malament o en
situació greu, això vol dir exclusió, i posen en perill la salut
individual d’aquestes persones, però tampoc no vetllen per la
salut pública dels ciutadans, la salut comunitària. I el Sr. Alpha
Pam és un clar exemple d’això.

La interlocutòria de Tribunal Constitucional ho deixa
claríssim, primer, l’atenció a la salut individual i colAlectiva per
sobre un presumpte estalvi econòmic que l’Estat no ha estat
capaç de demostrar. Si acudeix aquesta persona, que signi un
compromís de pagament abans o després de ser atès, però que
el firmi, que no se’n vagi sense signar-lo. Per això, vostès ara
han ordenat que tornin les factures emeses, que es retirin els
compromisos de copagament, etc.

Els criteris que vostès han establert no són pràctics ni reals,
distorsionen la pràctica assistencial i confirmen l’exclusió de
ciutadans. Vostès el fan i vostès el vulneren. Cada dia vulneren
aquest reial decret perquè hi ha persones, professionals, metges,
infermeres, els colAlegis professionals, la societat científica,
tothom els va dir, des de fa un any, que ells atenen persones, no
atenen assegurats o beneficiaris. Ells acullen persones, vostès
els exclouen a ells i als seus problemes de salut. Aquesta és la
seva directriu, excloure persones, ja no tenen dret, els lleva la
targeta sanitària i els lleva l’atenció sanitària bàsica i creen un
(...) perquè no hi vagin, tenen por i si hi van que paguin. La
salut individual i colAlectiva és secundària. Vostès haurien de
tornar enrere, donin atenció sanitària, no excloguin, donin la
targeta sanitària, deroguin aquest reial decret.

Avui vostè mateix, Sr. Conseller, ha reconegut que sabia el
que succeïa, que estava informat directament i va preferir no
escoltar, i avui castiga persones que complien les seves ordres.
La salut és un dret i la responsabilitat política és seva, avui
tothom ja li demana la dimissió.

Efectivament, vostès fan uns criteris per atendre unes
presumptes urgències, però, em pot dir qui és que decideix la
naturalesa d’aquesta atenció com a urgent o no urgent? Vostè
em podria dir si li facturen o no li facturen l’assistència
sanitària? Vostè coneixia casos on es facturava aquesta
assistència sanitària? Qui farà el seguiment i el tractament de tot
aquest procés lligat a un motiu d’ingrés fins a la seva alta
mèdica? Si se’l diagnostica d’una malaltia crònica d’aquesta
urgència, quin tipus d’atenció sanitària es derivarà? Vostès, com
deien, els oferiran un conveni especial a aquestes persones? Els
faran firmar el compromís de pagament? La prescripció
farmacèutica, la financen o l’han de pagar en el cent per cent?

Tot això són preguntes que pateixen els professionals que
atenen a urgències i que pateixen les persones que han de
decidir o no assistir a un centre sanitari. Això és molt
problemàtic perquè parlam de salut, de persones i parlam del
sistema sanitari. Per tant, jo li ho torn a dir, qui decideix la
naturalesa com a urgent d’aquesta atenció per una malaltia greu
que defineixen vostès a un accident? Perquè això no és fàcil de
decidir, ho ha de decidir admissió? Ho decideix un
professional? Amb quins instruments? Amb quins elements? Els
facturen o no els facturen? Els fan pagar compromisos de
copagament o no els fan pagar compromisos de copagament?
Pensi que ja tenim molta informació, ja sabem què passa. Vostè
hauria de respondre i és vostè el responsable d’aquestes normes
i de com s’apliquen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, en primer lloc, i com que no ha manifestat vostè
l’agrupació de totes les preguntes, li contestaré la pregunta
7180, sobre criteris generals d’aplicació sobre l’assistència
sanitària, que fa referència a quan una persona ha quedat sense
dret a assistència sanitària i precisa assistència urgent per
malaltia o accident, qui decidirà la naturalesa d’urgent.

Aquesta pregunta que és bastant clara he de dir que depèn de
la subjectivitat de la persona que va, acudeix a un servei
d’urgència de motu proprio i depenent de com se sent i en el
servei d’urgència se l’atén sota criteris exclusivament sanitaris.
Per tant, depenent de la gravetat d’aquesta patologia se li
assigna un grau de prioritat 1, 2, 3, 4 o 5, que haurà d’esperar
més o manco, però se l’atén, i aquests criteris generals, que
podríem repassar un a un amb tota l’exposició que vostè ha fet
i no centrant-se en la pregunta objecte de debat, el que diu és
que està coberta fins a l’alta mèdica d’aquesta assistència
sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, conseller. L’únic que he de dir és que a un
professional sanitari la seva resposta no li agradaria gens ni
mica, perquè les coses no poden ser subjectives. Vostè mateix,
avui, ha tret una norma, una nota de premsa, on acusa a
determinades persones que han fet una interpretació subjectiva
de les seves normes. No he tengut gaire temps de llegir-la, però
vostè acusa que algú ha interpretat malament les normes, i ara
em diu que el concepte d’urgència mèdica és un concepte
subjectiu i tampoc no ha definit qui el defineix, la persona, no,
la persona que està a admissió que li exigeix un compromís de
pagament i provoca que determinades persones se’n vagin o és
el professional sanitari? Els professionals sanitaris no atenen
situacions administratives, atenen problemes de salut, atenen
persones. 

Per tant, les normes han de ser claríssimes. Aquesta persona,
té dret a assistència sanitària o no? Perquè si té dret ja utilitzaré
els recursos que siguin necessaris. Si vostès fan normes, si
vostès fan lleis que obstaculitzen, posen barreres, i tenim
desgraciadament un exemple que és claríssim, vostès provoquen
que les persones no acudeixin als centres sanitaris. Després
vostès provoquen una barrera a la porta i després algú actua,
d’una manera o d’una altra, però vostès creen una norma i acaba
d’utilitzar dos conceptes, subjectivitat i que a vegades decideix
qui està fora o qui està a dins. És el que vostè ha dit.

Per tant, jo li torn a dir, la naturalesa com a urgència no pot
venir definida per un grau de subjectivitat perquè evidentment
no parlam d’urgències vitals, parlam d’altres conceptes. Un pot
tenir febre, un pot tenir mal de panxa, un pot tenir diarrea, un
pot tenir moltes coses, vostè creu que el personal d’admissió té
criteri subjectiu per decidir si és una urgència o no? Perquè
aquesta és la norma que vostès han posat.

Jo li he demanat, qui decidirà la naturalesa com a urgent? Si
li facturaran l’assistència sanitària? Perquè coneixem exemples
i vostè també en coneix. Qui farà el seguiment de tot aquest
procediment? Si després si diagnostica com a malaltia crònica,
què passarà amb aquesta persona? Perquè pot ser que no sigui
una malaltia infecciosa i què farem amb ella? Li oferirem un
conveni? O com diuen els criteris que diu, què diu? Que abans
de sortir per la porta ha de firmar el compromís de pagament, ha
de quedar ben clar qui paga. Això és el que diuen les seves
normes, no me les invent, diu, seguimiento del proceso,
suscribir un convenio especial, no se sap, se le facturará. Hi ha
altres instruccions internes que diuen, abans de sortir
compromís de pagament, abans de citar comprovar si té dret a
assistència. 

Per tant, torn a dir, el criteri no pot ser subjectiu, no pot
dependre de qui es trobi una persona que va a un problema de
salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sr. Thomàs. Jo el que he fet avui matí ha estat
donar comptes del resultat d’una investigació i el que li puc dir
és que la persona depenent de com se sent acudeix a un servei
d’urgència i en aquest servei d’urgència se l’ha d’atendre. Vostè
ha mesclat altres termes. 

L’assistència sanitària en situacions especials, la normativa
vigent reconeix l’assistència sanitària en situacions especials per
a persones estrangeres no registrades ni autoritzades com a
residents que rebran assistència en les modalitats següents, i diu
el punt b), l’atenció a aquests supòsits no suposa cap facturació
per al pacient.

Per tant, vostè, Sr. Thomàs, ha d’entendre que la persona és
qui determina si acudeix o no acudeix i després se l’atén. No
denegam aquesta assistència. No es pot denegar aquesta
assistència amb aquests criteris d’inclusió. Per tant, vostè el que
pretén és mesclar molts de conceptes i no només fer referència
que quan una persona queda sense dret a assistència sanitària i
precisa aquesta assistència urgent per malaltia o accident qui
decidirà la naturalesa d’urgent és la persona que de motu
proprio acudeix a aquest servei d’urgències i després no es
denega aquesta assistència sinó que se l’atén.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 7219/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (XL).

Per formular la pregunta RGE núm. 7219/12 té la paraula el
Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo ho sent molt, però som
aquí per debatre una decisió política del Partit Popular, per
modificar el Sistema Nacional de Salut, i d’aquesta decisió
política vostès han obligat que un grup de població de la nostra
comunitat autònoma no tengui dret a assistència sanitària, li han
llevat el concepte d’universalitat. I el concepte d’universalitat
és molt important perquè, entre d’altres coses, ha de suposar una
qüestió que vostès els han tret, i és que ja no tenen assistència
sanitària bàsica, i crec que hem pogut veure amb un desgraciat
exemple que aquesta atenció sanitària bàsica és imprescindible,
perquè parlam d’atenció primària, d’atenció preventiva, de
mesures de salut publica i d’accés a la medicació bàsica. I hem
pogut veure amb un exemple que no tenir atenció sanitària
bàsica ha conduït a una mala atenció sanitària, perquè vostès
han exclòs un grup de ciutadans. Han vulnerat la Constitució,
han vulnerat l’Estatut d’Autonomia, no han fet res com han fet
altres comunitats autònomes perquè aquest grup de gent no fos
exclosa i pogués tenir atenció sanitària, i altres comunitats
autònomes els han mantingut un document que els permetia
accedir a l’atenció sanitària.
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Com he dit, vostès es varen dibuixar una línia d’excloure les
persones que sota els seus criteris no tenien dret a aquesta
atenció, i ho varen començar a principis de 2012 amb 10 euros
per targeta sanitària, amb normes internes per no assignar
metge, per no atendre, per exigir compromís de pagament i, fins
i tot, per augmentar els ingressos per facturació a privats. Això
era un objectiu de la Conselleria de Salut. Jo li vaig demanar,
dia 14 de novembre, aquí, per què augmenten, doblen i
tripliquen, les gerències els seus ingressos per facturació a
privats? Li vaig demanar si era perquè pensava cobrar a
immigrants, no em va contestar. 

La realitat és que aquestes persones ja no tenen dret a
atenció sanitària bàsica i clar, vostès, amb relació a la pregunta,
varen dir que crearien una comissió de salut pública per atendre
un caramull, un llistat, molt poc professional que jo no
compartesc, una comissió de salut pública. Una diputada del
Partit Popular li va demanar a aleshores conseller què faria
aquesta comissió, i el conseller Mesquida va dir que el Govern
era molt sensible a aquestes situacions, que es creava una
comissió d’estudi, de seguiment i d’avaluació de l’assistència
sanitària per a patologies que afectaven persones sense la
condició d’assegurats o sense recursos econòmics, parlava
bàsicament de malalties infectocontagioses i de malalties de
salut mental. Va dir que aquesta comissió estudiaria cas per cas,
analitzarà la situació de determinades malalties que es poden
veure afectades per aquests decrets. Una comissió que no
serveix absolutament per a res, perquè aquí hi ha un llistat de
malalties que no tenen res a veure, fins i tot posen malalties que
estan eradicades del món, la pigota des de l’any 75 està
eradicada del món, vostès la posen. I posen al mateix nivell un
grip, ara s’haurà de constituir una comissió per si poden donar
paracetamol a una persona que té grip i no té recursos
econòmics. Anacrònic.

Clar, la qüestió és... i aquesta comissió s’ha constituït?,
perquè estam parlant de dia 18 de setembre de l’any 2012, seu
parlamentària, conseller de Salut. S’ha constituït aquesta
comissió? Quantes vegades s’ha reunit? Quines funcions té?
Perquè va dir que estaria formada per representants d’ib-salut,
de la Direcció General de Salut Pública, de Benestar Social, del
ColAlegi de Metges, d’Infermeria, de Farmacèutics i molta gent
que tenia experiència. Jo m’he dedicat a demanar a aquests
colAlectius i em diuen que no s’ha constituït, que no s’han reunit.
Aquesta era una de les grans idees de la Conselleria de Salut per
atendre les malalties infectocontagioses, que són importants
precisament per vetllar per la salut pública, per vetllar per la
salut pública. Els bitxos no entenen ni de colors de pell, ni de
nacionalitats, es mouen i molts d’ells, com els de la tuberculosi,
per l’aire. 

Aquesta comissió que havia d’analitzar cas per cas d’un
llistat... Que és que aquesta comissió s’havia de reunir perquè
una persona tenia una secreció purulenta per saber si tenia o no
malaltia de transmissió sexual. Què ha de fer el professional?
Esperar que es reuneixi, perquè això és el que vostès han dit. Els
professionals necessiten instruments, la persona que atén si
aquesta persona va a urgències, haurà de poder decidir. Jo sé
que vostè no és metge, però aquí hi ha moltes malalties que no
es diagnostiquen a urgències i que no necessiten un ingrés
hospitalari. 

Per tant, jo li deman qui forma part d’aquesta comissió i
quines funcions té? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Servei de Salut s’està
resolent cas a cas, vinculat al servei de prestacions. Vostè
comprendrà i de les seves paraules també es pot deduir, que el
servei de prestacions és una eina molt més àgil per avaluar cada
una d’aquestes incidències que puguin sorgir. Es pot deduir de
les seves paraules que aquesta comissió podria tenir més un
caire de caràcter consultiu i lògicament no s’ha de reunir per a
cada una d’aquestes decisions. 

Fins aleshores s’havia canalitzat totes i cada una d’aquestes
resolucions via servei de prestacions. I com deien els criteris
generals, es crearà una comissió dedicada a l’estudi, el
seguiment i l’avaluació de les patologies i els casos concrets,
que estarà formada per membres del Servei de Salut de les Illes
Balears, de la Direcció General de Salut Pública i altres
professionals de l’àmbit sanitari.

Aleshores el que s’ha fet ha estat canalitzar aquest caràcter
executiu per la via del servei de prestacions que resol dia a dia
aquestes qüestions puntuals que puguin sorgir de peticions
concretes. I aquesta comissió és més de caràcter consultiu, que
es reunirà en els casos en què se precisi, per a casos concrets,
com deien ja els criteris generals el seu dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, jo li puc tornar repetir la pregunta de la
manera més concreta que vulgui. Però és que vostè no em
contesta, ja sé que no m’ha contestar per escrit, li ho vaig
demanar fa vuit mesos. Però avui que ve aquí, cobrant una dieta,
el mínim que podria fer és contestar.

Jo li he demanat, qui forma part d’aquesta comissió? Quines
funcions té? Digui’m persones, quantes vegades s’ha reunit? És
allò que ens va dir el conseller de Salut dia 18 de setembre de
l’any 2012 en el plenari del Parlament. És molt fàcil de
contestar. Digui noms, digui quins dies s’ha reunit. Ja li he
demanat la còpia de l’acta, supòs que no me la donarà, però si
vostès varen prometre aquest instrument per analitzar cas per
cas, textual, cas per cas, si ens diuen que no s’han constituït. Jo
li torn demanar, qui forma part d’aquesta comissió? Quines
funcions té? No em digui que ara fa un recompte i fórmula,
administrativament algú m’envia qualque cosa. 
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No és això el que vostès varen dir, no és això. Una persona
que sigui a urgències, ... al metge de família ja no hi poden anar,
perquè li han llevat. L’atenció sanitària bàsica està exclosa de
l’atenció sanitària d’aquestes persones. Si una persona
subjectivament, segons vostè, considera que té una urgència i
se’n va i és per a una malaltia infectocontagiosa, depèn de la
subjectivitat d’ell mateix, de la persona que està a admissió i del
professional que l’atén. Vostè creu que a urgències es pot
diagnosticar tot? I moltes coses no s’ingressen. Aquí té
professionals de la medicina, el director general d’ib-salut sap
que a un hospital que funcioni bé, només ha d’ingressar
aproximadament el 10% de les seves urgències. Quants de casos
queden exclosos d’això?, perquè és que no les pot remetre a
atenció primària, no existeix per a aquestes persones. 

Inca va enviar aquest senyor a control pel seu metge de
família. Això és digne d’un eufemisme del Partit Popular actual,
desgraciadament, perquè vostès han exclòs l’atenció sanitària
bàsica, atenció bàsica, atenció preventiva, els han exclòs. I per
tant, estan deixant la gent sense atenció i al professional sense
eines. Si jo som a urgències i subjectivament atenc aquella
persona perquè consider que és una urgència, jo necessit
instruments, vostè me’ls lleva. I què he de fer? No el puc enviar
a cap banda. Hi ha coses que necessiten analítiques que no es
fan d’urgència. Però tenc prohibit citar-lo, per les seves normes,
si no queda clar que jo som assegurat, si jo no faig un
compromís de pagament. I no el puc enviar a primària, perquè
per a primària no existeix aquest senyor.

Per tant, li torn demanar, qui forma part d’aquesta comissió?
I quines funcions té? És molt fàcil de contestar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Està assegurada l’assistència integral fins a l’alta mèdica,
independentment d’aquells criteris mèdics que demanin una o
altra prova, ja sigui una analítica o ja sigui una altra prova. Per
tant, s’atén la gent i sota aquests criteris de bona pràctica
clínica, fins que s’arriba a l’alta mèdica s’atenen aquests
ciutadans en situació irregular.

Aquesta comissió no té un calendari de reunions periòdiques
i depèn dels casos que s’hagin d’avaluar, els diferents
colAlectius, que com vostè bé llegia de la Direcció General de
Salut Pública, o dels colAlegis professionals i altres professionals
de l’àmbit sanitari, depèn de quin cas s’hagi de valorar, enviaran
uns o altres, en funció de la convocatòria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 7221/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (XLII).

Per formular la pregunta RGE núm. 7221/12 té la paraula el
Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sansaloni, vuit mesos sense
contestar una pregunta escrita i ara ha tengut deu minuts per
contestar una pregunta i tampoc l’ha contestada. Era molt fàcil
de dir, noms de persones i dies que s’havien reunit.

A més, vostè, clar, té l’excusa que no és metge, ni infermer
i, per tant, no sap de què parlam, perquè moltes d’aquestes
malalties infeccioses no es diagnostiquen a urgències, jo li puc
explicar cinquanta vegades. Ni és correcte ingressar-los. Escolti,
després li demanarà al director general que gasti menys. Està
induint a fer ingressos innecessaris? Perquè hi ha moltes
malalties d’aquestes que no es poden diagnosticar a urgències
i vostè ara mateix m’està dient que “los ingresen, que les hagan
lo que les pertoque”. Idò miri, ni s’han gastat 23 euros en una
radiografia. 

Aquesta és la trista realitat i estam parlant de malalties
infeccioses. És un llistat que no resisteix cap anàlisi des d’un
punt de vista científic. Deixa fora malalties en alta freqüència i
introdueix malalties amb molt poca prevalença. I ja li he dit que
és ridícul que introdueixin la pigota, que des de l’any 75 està
eradicada del món. La gran majoria de malalties incloses en
aquest llistat necessiten molt més que una simple i ràpida
consulta de triatge o d’urgència. Moltes vegades necessiten
proves de laboratori que no es fan d’urgències i a primària no
existeix, l’han feta desaparèixer per a aquesta gent. Això ho han
d’entendre.

I per tant, són qüestions que com que no es fan urgències,
vostès bloquegen primària, per tant, no es poden fer a través
d’un triatge i una atenció a urgències, molts d’aquests
diagnòstics. I, a més, vostè ha afegit d’una manera molt
equivocada la subjectivitat de les qüestions, jo li parlaré que
moltes d’aquestes malalties tenen uns símptomes inicials
absolutament no específics. Per tant, està demanant que es facin
diagnòstics sense donar instruments. Hi ha molts de símptomes
o signes que aïllats sense més informació no permeten fer cap
tipus de símptomes o signes, cap tipus de diagnòstic.
Necessitam més proves per arribar a una aproximació
diagnòstica. 
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Si vol que parlem de coses. Miri, vostès aquí fiquen tres
patologies absolutament diferents, hepatitis A, hepatitis B i
hepatitis C. Totes poden començar igual, cap d’elles no es
diagnosticarà a urgències, necessiten altres coses. I estam
parlant de persones sense targeta sanitària. Vostès, si no és
urgent, si no és una malaltia greu no els ingressen, moltes
d’aquestes patologies no s’han d’ingressar, per criteri de qualitat
assistencial. Però vostès els envien al carrer i allà els deixen,
perquè atenció primària no existeix per a ells. Hem tengut
exemples desgraciadament aquests dies.

Per tant, vostès estan fent un plantejament absolutament
incorrecte, incorrecte perquè un professional el que necessita és
un marc d’actuació, no unes normes o uns criteris. A aquesta
persona se l’ha d’atendre o no. Però si després no li puc
demanar una analítica, no li puc fer una prova complementària
i (...) de fora i jo li tanc la porta, què hem de fer? Ens hem de
quedar amb la subjectivitat de cada un? Pensi en això, vostè ha
suprimit l’atenció sanitària bàsica i és imprescindible. Com
arribarà a fer un diagnòstic d’una malaltia infectocontagiosa a
urgències? La gran majoria d’aquestes entitats no són
diagnosticables a urgències i una part important no necessita, no
és correcte ingressar-los. I a partir d’aquí, al carrer i sense cap
recurs, un queda, com diu vostè, amb la seva subjectivitat.

Vostès a més, posen compromisos de pagament, convenis i
tornam a parlar d’aquesta famosa comissió. Li torn demanar, li
don una altra oportunitat, qui forma part d’aquesta comissió?
Quantes vegades s’han reunit? Amb quina periodicitat es
reuneix? Perquè l’anterior conseller, ja anam pel tercer, avui ja
anam per cinc gerents de l’Hospital d’Inca, cinc, digui’m quin
hospital aguanta en dos anys cinc gerents? Cap. Per això li dic,
el Sr. Mesquida ens va dir que aquesta comissió es reuniria per
avaluar cas per cas. Li torn dir, qui constitueix aquesta
comissió? Quantes vegades s’ha reunit? Amb quina periodicitat
se reuneixen? Això és important. Si hem de creure que
analitzaran cas per cas..., li torn dir, la seva subjectivitat crec
que és un gran error, estam parlant de coses concretes. Vostè ha
creat unes normes que exclouen les persones, perquè els nega la
targeta sanitària i l’atenció sanitària. I, per tant, els està negant
la possibilitat de ser atesos correctament, perquè moltes
d’aquestes malalties infectocontagioses no es poden
diagnosticar a urgències, no s’han d’ingressar i per tant, no
sabem on s’han de fer les proves diagnòstiques, on s’ha de fer
aquest tractament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contestar el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Thomàs, jo en cap moment no li he dit que s’hagin
d’ingressar o no. Jo m’he referit a la pràctica clínica, a més li
afegiré que no hi ha restriccions a l’hora de poder demanar o no
proves. Vostè parla d’analítiques, parla d’altres proves. No em
treurà una sola instrucció, ni des del Servei de Salut, ni des de
la conselleria per a aquestes restriccions que vostè esmenta. I,
per tant, el que li vull dir és que aquesta urgència està

assegurada fins a l’alta mèdica i l’alta la marca el criteri mèdic
i el clínic que l’atén. 

La pregunta fa referència a quina periodicitat es reunirà
aquesta comissió. Jo li dic que depèn dels casos. I dia a dia es
resolen via servei de prestacions. Per tant, s’analitzen cas a cas
aquelles reclamacions que puguin arribar amb la màxima
celeritat possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, jo no som aquí per fer de policia. Jo el que
vull és que a les persones se’ls reconegui allò que diu l’Estatut
d’Autonomia i que vostè tendria l’obligació de fer complir. Li
tornaré repetir, article 25.1, “es garanteix la prevenció i la
protecció de la salut als ciutadans de les Illes Balears,
mitjançant un sistema sanitari públic i universal”. Hi ha cinc
comunitats autònomes que estan donant atenció sanitària, ni la
Sra. Castro, ni el Sr. Mesquida, ni vostè mateix en els consells
interterritorials, han aixecat la veu per dir alguna cosa en contra
d’aquest reial decret. Ni una veu! Per tant, vostès han pres una
decisió política i són responsables polítics del que passi per
aquesta llei. No són errors, com diu la ministra, és una llei, és
una restricció d’un dret el retirar una targeta sanitària. 

Avui mateix, avui, s’anulAlen cites perquè no tenen papers,
avui mateix, avui mateix, s’anulAlen cites: “anular cita, hasta
comprobar facturación”, i vostè ho sap. Li ho varen dir en el
Consolat dia 27 de març a vostè i al president i a vostè en
persona li ho varen dir a la plaça Espanya en el seu despatx, dia
17 d’abril a les 13,30, Amnistia Internacional. Vostè va escoltar
i no va fer res. Això que li dic està passant avui. 

Vostè ha fet una norma, ha fet una llei, ha exclòs unes
persones de l’atenció sanitària i de la targeta. I els professionals
necessiten..., poc funcionar o no pot funcionar. Escolti aquí hi
ha normes d’hospitals que diuen “no citar hasta que se
compruebe la facturación”, i vostè ho sap. No digui el contrari,
jo no he de demostrar res, ho tenc molt clar. Vostès prenen una
decisió política, de la qual vostè és corresponsable i a partir
d’aquí qui juga amb foc es crema, això ho sabem tots. Els ho
vàrem dir fa un any, i vostès han anat per aquest camí, i jo ho
sent molt vol, vull dir que vostè no és metge i evidentment a
urgències no es diagnostiquen les malalties infectocontagioses,
i moltes d’elles no s’han d’ingressar, però si necessitam alguna
cosa més vostè, amb la seva subjectivitat, obliga els
professionals i els pacients a quedar sense poder fer res. És que
no poden anar a primària, els han llevat el metge de família, els
han llevat la infermera, no els poden citar. Ho diuen les seves
normes. Idò què feim? No se’ls està atenent.

És més, vostè diu que crea una comissió de salut pública, i
encara estic esperant, després de vuit mesos, i crec que duim ja
prop de 50 minuts, que ens digui qui constitueix aquesta
comissió, amb quina periodicitat, quines decisions han pres. És
molt fàcil de contestar. Si té elements jo no li trauré cap norma,
però sé com funciona el Servei de Salut, i continua passant el
mateix. 
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Vostè no escolta, obre investigacions quan fa quatre dies que
ja ha sortit als mitjans de comunicació que s’ha mort una
persona després d’estar dos mesos rodolant, i actua sempre
darrere. No existia facturació; i per què ordena retirar les
factures emeses?, per què ordena retirar els impresos de
compromisos de copagament?, per què ordena tornar els doblers
a qui s’hagi facturat? Qui no fa no dóna aquestes ordres, i dins
el funcionament normal d’un servei d’atenció sanitària vostè
exclou i després no dóna les eines, els instruments que
necessiten els professionals. Jo no puc atendre correctament.

I vostè ho sap, i si no ho sap ho hauria de saber, perquè té
14.000 empleats a ib-salut, molts d’ells són professionals
sanitaris, metges, formats de manera molt clara i molt directa en
malalties infectocontagioses. Vostè això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... no ha demanat aquesta informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Vostè el que vol fer és d’una
excepció la regla general, i això no és procedent en aquest cas,
i les acusacions que faci documenti-les, precisi-les i digui-les
amb total claredat, perquè els criteris generals sempre li he
manifestat que donen assistència urgent per malaltia o accident,
els casos d’embaràs, part i postpart, assistència als menors de 18
anys en les mateixes condicions que els espanyols, assistència
a les persones solAlicitants de protecció internacional la
permanència de les quals a Espanya hagi estat autoritzada per
aquest motiu mentre estiguin en aquesta situació, les víctimes de
tràfic de persones de restabliment i (...) a l’estat (...) de les quals
a Espanya hagi estat autoritzada durant aquest període mentre
estiguin en aquesta situació, i els supòsits de salut pública i de
salut mental.

Per tant, Sr. Thomàs, documenti les coses i basi’s en aquests
criteris generals d’atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 7222/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (IXLVI).

Per formular la pregunta 7222/12 té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, no venia a recollir res, però de cada
vegada m’estic indignant més. Estam parlant de persones, estam
parlant de problemes de salut de les persones, i han succeït
fets..., no sé si són excepcionals, però excepcional és que un
jove que viu a Mallorca es mori d’una tuberculosi, que pulAlula
pel sistema sanitari de manera..., quan pot, durant dos mesos, i
el sistema sanitari és incapaç de diagnosticar i tractar, i que
aquest jove es mori a ca seva, tot sol, d’una hemorràgia
pulmonar massiva. 

Això és el que, a mi, m’indigna com a persona, com a metge
i com a responsable de salut d’aquesta comunitat autònoma, per
aquests tres conceptes m’indigna. Aquest senyor a Senegal no
s’hagués mort, i aquí s’ha mort. Això és el que ens hauria de
preocupar. 

Deixi de llegir textualment papers. Els professionals no
necessiten això. Li estic dient que fins i tot en aquest llistat de
malalties vostè no dóna instruments, és que no en dóna! Aquesta
comissió que havia d’analitzar cas per cas no s’ha reunit, no
existeix. Existeix?, s’ha reunit?, quantes vegades?, quins criteris
han triat? S’ha reunit per al cas d’Alpha Pam?, el va analitzar el
25 o el 28 de febrer, quan una metgessa de Can Picafort...?,
incomplint la seva norma, incomplint la seva norma, perquè a
Can Picafort no miren si tenen papers o no, i a sobre reben una
cridada telefònica que els renya, per saber com és que els
atenen, del Servei de Salut. Aquesta doctora, que el localitza -
vostè ha reconegut, i avui surt una altra vegada la nota, que la
Conselleria de Salut no el va localitzar, el Sr. Alpha Pam-, idò
miri, el centre de salut de Can Picafort el va localitzar i el van
convèncer perquè hi anàs dia 25, i el va convèncer perquè hi
tornàs dia 28, i a pesar d’això i d’una bona orientació
diagnòstica el Servei de Salut el va rebutjar. I la conclusió, la
sabem, i des del 28 de febrer fins al dia que es va morir la
Conselleria de Salut va ser incapaç de localitzar-lo. Ni va cridar
al centre de salut, i va cridar als serveis socials de l’ajuntament,
ni va cridar a la policia municipal. 

Els metges que hi hagi aquí saben què és fer de policia
sanitària, que és una obligació legal. Ni això vostès no varen fer,
i estam parlant de malalties infectocontagioses, estam parlant
d’una interlocutòria del Tribunal Constitucional, Tribunal
Constitucional, que quan determinades comunitats varen fer una
norma per no complir el reial decret i donar assistència a
aquestes persones, el Tribunal Constitucional, Tribunal
Constitucional!, els va dir: “Incapaços de demostrar estalvi
econòmic, i per damunt d’això va el dret de l’article 43 de la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia”, molt semblant a moltes
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comunitats autònomes. A vostè no el va preocupar, això. A
altres comunitats autònomes, sí, varen defensar les seves
competències, i estan donant assistència sanitària a aquestes
persones, Andalusia, Galícia, gestionada pel PP, Astúries, País
Basc, Canàries i Catalunya. Per què Balears no? Vostè ens ho
dit al principi: per la subjectivitat i per la decisió política dels
responsables polítics del Partit Popular.

La qüestió és que vostè no ha donat garanties d’atenció,
vostè ha creat un sistema on per una banda l’atenció sanitària
bàsica a aquestes persones està exclosa, ni atenció primària ni
atenció preventiva; tot això no existeix, només una atenció a
urgències per a determinades coses. I si no et puc solucionar el
problema en cinc minuts, una hora o dues hores..., idò no ho sé,
hauràs de justificar com ho pagaràs; te n’aniràs a una altra
banda?, perquè jo no et solucionaré el problema. I ho diuen ben
clar les normes, no citar si no es demostra com es factura. Avui,
avui, dia 22, crec que és, avui passa en el Servei de Salut, no
citar perquè no té papers, no citar perquè no està clar qui ho
factura. Això és la trista realitat.

Per això jo torn a demanar-li: vostès varen vendre, varen
explicar que, com que estaven molt preocupats per les malalties
infectocontagioses, jo ja li vaig dir que vostè no ha vetllat per la
salut pública dels ciutadans, la salut pública no és la sanitat
pública, la salut pública és posar les mesures necessàries perquè
les persones que viuen a una comunitat puguin viure segures en
termes de salut, i vostè no ho ha fet, no ho ha fet. No és per
culpa que no hagi creat aquesta comissió, no ho ha fet perquè ha
creat una norma que exclou. Per això tenim l’exemple d’Alpha
Pam i per això avui, per exemple, hi ha cinc persones de
nacionalitat espanyola que estan rebent medicació a Can
Picafort, perquè la salut no entén de colors ni de nacionalitats.
El bacil de Koch circula per l’aire. Vostè li dóna un caràcter
subjectiu; tampoc no el tenen. 

Vostè ha creat una norma, vostè exclou unes persones i per
tant està sotmetent aquestes persones a nivell individual i a
nivell colAlectiu a una situació en què la seva salut no està
garantida. 

La pregunta diu: quina experiència i mèrits tenen aquestes
persones que formen part de la comissió?, però la comissió, per
les respostes que vostè dóna, no existeix. No ens ha dit qui la
constitueix, ni quan s’ha reunit, ni quins criteris ha tengut per
escollir aquestes persones. Evidentment se suposa que qualcú,
quan decideix fer aquesta comissió, decideix que pensa que hi
ha d’haver un organisme que ha de vetllar, i el Sr. Mesquida ho
va dir, és que tan clar!: a més d’estudiar cas per cas, analitzarà
la situació de determinades malalties que es poden veure
afectades pel decret. Què diria el Sr. Mesquida si fos aquí?,
perquè vostè no ha creat aquesta comissió, no ha creat
l’instrument, perquè no sé si se n’adona: a uns els lleva el dret
a l’atenció sanitària, els lleva la targeta; als professionals els
lleva els instruments, i després ens diu que crearà una comissió
per vetllar cas per cas i no la crea en vuit mesos. 

Per tant jo li torn demanar si aquesta comissió existeix, no
existeix, qui la constitueix, quan s’ha reunit, quina experiència
té, i evidentment jo, vostè ja ho sap, tenc múltiples preguntes
sense contestar, múltiples peticions de documentació, i unes
d’elles, per exemple, són les còpies de les actes d’aquesta

comissió. Si demà al matí me les vol fer arribar, estaré encantat
de llegir-les. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, en concret la pregunta el que deia és: “Diu que es crearà
una comissió dedicada a l’estudi, el seguiment i l’avaluació de
les patologies i els casos concrets. Quina experiència i mèrits
tenen les persones que en formen part?”. 

El que està clar és que no hi ha un requeriment d’uns mèrits
ni d’unes especialitats concretes. El que es va demanar als
diferents colAlectius era que, referent a cada un dels casos,
proposassin una o altra persona. I el que sí que està és que
aquests casos puntuals, tant amb Metges del Món com amb
altres organitzacions, s’han resolt via servei de prestacions amb
una relació fluïda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, la qüestió es llegir la norma, idò la norma ja ha demostrat
que no serveix, és que ha demostrat que no serveix. I ja que
vostè avui ha fet un..., una roda de premsa i una declaració
transcendental, bé, vostè ho diu, hi va haver gent que..., que
aquestes normes no són bones, perquè, clar, vostè dóna la culpa
a aquestes persones que varen fer una interpretació subjectiva
de les normes. Serà que aquestes normes no estan molt clares,
no?, perquè li puc assegurar que el gerent no és a la porta de
l’hospital, el gerent no fa de metge i el gerent no impedeix
demanar una cita, és perquè hi ha qualcú que dicta una norma.

Per tant jo li torn demanar, per escurçar una mica ja, vostè
com a responsable sanitari decideix excloure aquestes persones
d’atenció sanitària bàsica i limita molt la capacitat de tenir una
resposta pel sistema sanitari. Vostè introdueix l’element
subjectiu de la persona d’admissió, del professional sanitari i del
ciutadà mateix per acudir o no a urgències. Posa damunt la taula
una relació anacrònica de malalties que no es poden
diagnosticar, alguna ja li ho he dit com un tema anecdòtic, però
és que s’haguessin pogut suprimir, com la verola. Escolti, una
infecció per VIH no es diagnostica a urgències d’un hospital, no
es diagnostica a urgències d’un hospital. Li podria dir que
simptomatologia pot tenir una prima infecció per VIH. No és el
fòrum determinat, però li puc assegurar que no es diagnostica a
la porta d’un hospital, es necessita enviar al seu metge de
família perquè li faci una prova d’anticossos i que li facin un
ambient de confiança, i vostè diu a aquesta persona: “No, jo
aquí no et puc determinar, ves-te’n”; “on?”, “no ho sé”. Això és
el que vostè li està dient. “Vostè possiblement tengui un
xarampió, unes galteres. Idò no ho sé, a urgències no el puc
atendre perquè no s’ha d’ingressar, això”, és que no s’ha
d’ingressar. 



690 SALUT / Núm. 49 / 22 de maig del 2013 

 

Per tant vostès han fet una norma molt poc concreta, molt
poc funcional perquè el professional, li ho torn a dir, el que
necessita un professional és que la persona que entra per la porta
la pugui atendre en els seus problemes de salut. Si vostè fa una
norma que limita automàticament aquesta persona no és ben
atesa, d’una manera o d’una altra, i la base del problema és
l’exclusió que vostès fan, treure del sistema, negar assistència,
negar targeta sanitària.

Això és la qüestió. I miri, vostè ahir va posar un exemple
molt desafortunat, però molt, molt, molt desafortunat. Quina
diferència, és veritat; dues persones que moren a la nostra
comunitat, dues persones que no eren nadiues d’Espanya, dues
persones que estaven en situació irregular, dues persones que no
tenien targeta sanitària. Però quina diferència!, una es va morir
amb un diagnòstic, amb un tractament, i a la UCI d’un hospital
públic d’aquesta comunitat; una altra es va morir sense
diagnòstic, sense tractament i tot sol a ca seva. Si vostè està
satisfet de les seves paraules, crec que, sincerament, s’ho hauria
de fer mirar. 

Però li ho torn a dir: aquesta comissió existeix o no existeix?
És que encara no m’ho ha dit. No existeix? Digui no existeix, no
l’hem feta. És el mateix. Vostè s’està equivocant des del primer
dia. Un dijous la conselleria treu una nota de premsa i diu que
la conselleria reconeix que s’ha mort una persona de
tuberculosi. Escolti, si el diagnòstic és de necròpsia, com pot dir
una conselleria això? És molt mal d’entendre. Uns sí, i a sobre
els renyen, i després malament, i tota la part preventiva
d’estudis de contacte ha fet aigua. El centre de salut localitza
aquesta persona i li demana que hi vagi; hi va en dues
ocasions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i posteriorment la conselleria en dos mesos és incapaç de
localitzar-lo. Alguna cosa no ha funcionat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Thomàs, ha fet vostè referència a un exemple
desafortunat. Vostè mateix reconeix que quan vostè era
conseller també hi havia immigrants en situació irregular que no
tenien targeta sanitària, i que va accedir amb una altra targeta
sanitària. Per tant, diagnòstic, en varen tenir tots dos. 

Vostè diu que hi va haver estudis de contacte que varen fer
aigua. L’estudi de contacte es va activar per part de la Direcció
General de Salut Pública i fins a tres ocasions es varen
entrevistar els contactes d’aquells dos nins que estaven
ingressats amb procedència de Can Picafort a l’Hospital
comarcal d’Inca. Tant a la primera de les entrevistes, com a la
segona, com a la tercera, se’ls va posar de manifest la
importància d’identificar totes i cada una d’aquelles persones i
després ja serien els professionals que determinassin el grau de
contacte que havien mantengut. Per tant abans de fer
determinades crítiques tan a la lleugera convendria conèixer
amb més profunditat. No digui que l’estudi va fer aigua perquè
es va activar, el que passa és que no es va identificar aquesta
persona per part dels pares d’aquests dos nins i es va donar un
nom equivocat i un telèfon que no identificava.

Per tant, Sr. Thomàs, el que no ha de fer és mesclar temes
que no corresponen i hem de tenir respecte per aquests
professionals que sí que estan actuant per tal d’activar els
protocols amb la màxima celeritat. I el que sí que li recomanaria
és que no creàs alarma en determinats temes com a sanitari i
responsable que vostè ha de ser. I ha posat un exemple en el cas
de la tuberculosi que simplement es contesta amb una altra
pregunta: vostè no està net de no haver tractat ningú de forma
preventiva per haver estat en contacte amb la tuberculosi i per
tant, la tuberculosi no és una malaltia eradicada en aquests
moments i per tant, l’important és activar aquells protocols
perquè s’activi, totes i cadascuna de les persones que hi hagin
estat en contacte es posin en tractament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 7225/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (XLVI).

Per formular la pregunta 7225/12 té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, la gran diferència és que la
dona nigeriana que es va morir de la grip A en un hospital
públic de la comunitat autònoma a l’UCI tenia un diagnòstic,
tenia un tractament, però sobretot tenia una cosa, que tengués o
no tengués targeta sanitària, tenia el dret a l’assistència sanitària
i això és el que vostè els ha llevat, la decisió política del Partit
Popular fa un anys, tot solet, sense suport de cap grup
parlamentari d’aquest país i vostè té una part d’aquesta
responsabilitat. La gran diferència és aquesta. La dona nigeriana
tenia dret a l’assistència i així es va fer, cosa que vostès no han
fet.

És més, miri, si volem que en parlem, en parlarem. Li he dit
per què el centre de salut de Can Picafort és capaç de contactar
telefònicament amb el Sr. Alpha Pam i convèncer-lo que per a
la salut comunitària seria bo que anàs al centre de salut, i aquest
senyor hi va dia 25 i dia 28, després el rebutgen a una altra
banda. 
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La Conselleria de Salut no ha de cridar als pares dels nins?,
per què no crida al centre de salut que va fer que fos capaç de
venir?, per què no el crida?, perquè no el varen cridar?, perquè
no cerquen els serveis socials de l’ajuntament que sabien
perfectament qui era?, per què no cerca l’ajuda de la policia
municipal?

És així de clar, si vostè no és capaç de dir que alguna cosa
ha fallat, per no localitzar-los, malament anam, malament anam.

Sap per què els pares dels nins no donen l’adreça d’aquest
senyor?, ho sap vostè?, és capaç de mirar-ho?, perquè tenen por,
tenen por, vostès els han exclosos i tenen por que els agafin i els
engeguin cap al seu país. 

La pregunta és molt simple: si el centre de salut va ser capaç
de localitzar-lo el febrer i demanar-li que hi anàs i aquest senyor
hi va anar, perquè estava malalt i perquè li varen fer entendre la
naturalesa del problema, per què a posteriori no? Aquest és el
gran problema.

És el gran problema i jo li ho vaig dir, vostè no vetlla per la
salut pública i passa el que ha passat. Vostès, si no s’adonen que
han pres una decisió política que va en contra de la salut de
determinades persones i que d’aquesta manera posen en perill
la salut pública dels ciutadans..., una persona amb tuberculosi
que va en l’autobús de l’Arenal a Palma tossint té 30 minuts per
contagiar la gent, si vostès l’han exclòs del sistema sanitari, això
és un perill i això és el que està passant. Això és el que està
passant a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, rectifiquin, deroguin el decret, cerqui una solució
com han fet Andalusia, el País Basc, Galícia, Astúries, Canàries
i Catalunya, atengui aquestes persones com a mínim pel
concepte de salut comunitària, però vostès s’han situat en una
altra banda i si no té elements ja més que suficients, avui dia 22
de maig, per entendre que aquests papers no serveixen, crec que
té un problema, perquè la realitat ens diu que aquests criteris no
serveixen, o tens drets o no en tens. Perquè, per exemple vostès
des de dia primer de gener a través dels 10 euros per targeta
s’han dedicat a excloure persones d’aquest dret. Primer
demanaven papers dels país d’origen sobre situació econòmica,
després criteri subjectiu -això de la subjectivitat li encanta-,
subjectivitat del treballador social o del personal d’admissió
dels centres de salut i després aprofiten el decret per extreure
persones de la targeta sanitària.

És clar, ara per exemple, una persona a la qual vostès han
llevat la targeta sanitària i té una malaltia, inclosa en aquest
famós llistat de malalties infectocontagioses o problemes de
salut mental, a partir d’aquell moment, què passa amb ella?,
perquè li han llevat el dret a l’atenció i tal vegada aquestes
malalties no són cròniques, duren dos o tres mesos i el concepte
d’alta mèdica, no sé si és subjectiu o no és subjectiu per a vostè,
perquè podríem definir l’alta mèdica des de molts de conceptes
diferents. Hi ha gent que l’entén des que surt de l’hospital, hi ha
gent que l’entén des que deixa d’estar amb atenció sanitària per
un procés determinat. És clar, això és important perquè si vostè
té una malaltia psiquiàtrica, per exemple, totes aquestes
malalties que estan aquí, bàsicament són trastorns crònics.
Vostè li lleva la targeta, li lleva el dret, però continua tenint la
malaltia, ja sigui infecciosa, ja sigui de naturalesa de salut
mental.

Per tant, què passarà amb aquestes persones? Se’ls torna
donar una targeta sanitària individual o no se’ls dóna? Se’ls
factura l’assistència?, els ofereixen un conveni especial?, si
necessiten un fàrmac, què faran?, el paguen, no el paguen?
Aquí, exemples en podríem posar.

Per tant, vostè hauria de definir aquesta assistència que fa a
una persona que ja té una malaltia, ja sigui infecciosa, ja sigui
de salut mental, diagnosticada abans de l’1 de setembre i a la
qual lleven la targeta sanitària, què passa amb ella?, perquè ha
perdut el dret i no està clar en les seves normes i en el Sistema
de Salut n’estan passant de tot color perquè la norma no és
clara. 

Li han llevat la targeta, li tornen donar la targeta sanitària?
Li exigeixen una facturació d’aquesta assistència?, li ofereixen
un conveni especial?, paguen els fàrmacs o no paguen els
fàrmacs?, perquè a vegades les situacions que m’arriben són de
tot color, perquè les normes no són clares, els instruments per
als professionals no són clars. I, per tant, vostè ha afegit el tema
de la subjectivitat. Per tant, li deman, qui ha perdut la targeta
sanitària que vostè li ha tret en aplicació del reial decret, dia 1
de setembre, i ja tenia una malaltia inclosa dins aquest llistat,
ara quina atenció sanitària rep?, si vostè li ha donat una targeta
sanitària individual, si la hi factura o no la hi factura, si li han
ofert fer un conveni o no, i, en cas de necessitar un medicament,
si el tenen i si l’hi donen, si no l’hi donen, si l’hi facturen i
quina aportació econòmica ha de fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. La subjectivitat, Sr. Thomàs, era a
l’hora d’acudir a urgències per rebre assistència mèdica, no
mescli els termes. 

La pregunta 7225 fa referència a quan una persona ha perdut
la seva targeta sanitària individual per l’aplicació dels reials
decret llei 16/2012 i 1192/2012 a les Illes Balears des de dia 1
de setembre del 2012 i ja té una malaltia inclosa en l’annex 1
per la qual rebia atenció, quina atenció sanitària rebrà?

Per tant, concretant en aquesta pregunta específica que vostè
fa, aquestes persones he de dir que continuaran rebent l’atenció
sanitària fins a la curació de la seva malaltia i els fàrmacs que
precisin se’ls donarà al servei de farmàcia hospitalària.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si he entès el que vostè ha contestat, una persona que per
exemple tengui la SIDA, serà atesa per sempre sense cap tipus
de problema, perquè això és el que diu la pregunta.

Vostè li treu la targeta sanitària, està diagnosticada de la
SIDA i per tant, estava en contacte amb el sistema sanitari. El
que li deman és si vostè es compromet que aquestes persones
durant tot el temps que puguin viure i estar a la nostra comunitat
autònoma rebran atenció sanitària relacionada amb la seva
malaltia i li dic, on?, a urgències, a una consulta externa o a
atenció primària?, perquè per a atenció primària no existeixen
aquestes persones. Per tant, l’escenari no és un, és la persona i
el seu problema de salut. 

I li he demanat, aquesta atenció que vostè diu que rebran, si
la rebran perquè els torna donar una targeta sanitària individual,
si en algun moment hauran de pagar o no pagar i li torn demanar
si els han ofert un conveni, com vostès deien, o quina prestació
farmacèutica tindran i quina aportació econòmica hauran de fer.

Li he posat un exemple d’una malaltia com és la SIDA, però
en podria posar d’altres, una hepatitis B, una hepatitis C, una
hepatitis C pot acabar en un càncer de fetge, pot acabar en un
trasplantament hepàtic. Vostè ens diu que en aquesta situació
concreta aquesta persona rebrà tota l’assistència necessària que
necessiti?

Li torn a dir, i a primària?, perquè no sempre van a
l’hospital, no sempre tenen problemes que es tractin a l’hospital,
també els donarà targeta?, perquè, clar, la targeta significa tenir
metge de família, significa tenir una infermera a primària,
m’està dient això?

Jo, el que vull és aclarir, vostè mateix en la nota avui de la
Conselleria de Salut en què justifica el cessament del gerent i
l’obertura de tres expedients disciplinaris a la coordinadora
d’admissió, a l’infermer per fer el triatge i a la mateixa
metgessa, el que colAloquialment es diu matar al mensajero i no
al culpable, al responsable polític d’aquesta norma..., per cert,
que el president del colAlegi de metges que vostè coneix,
militant del Partit Popular, ha dit que aquestes mesures no són
les correctes, que s’ha de mirar per amunt, que hi ha algú que té
responsabilitats polítiques, ni el gerent, ni la cap d’admissió, ni
l’infermer que va fer el triatge ni la metgessa que el va atendre
no han fet aquesta llei ni han dictat aquestes normes ni han
exclòs aquestes persones, és algú amb responsabilitat política i
en aquest cas és vostè, Sr. Sansaloni.

Per tant, la pregunta li torn a fer: persones amb una hepatitis
C, amb una SIDA, amb una sífilis, amb malalties d’aquests
tipus que es poden fer cròniques, amb malalties mentals que
poden invalidar una persona, perquè, és clar, quan vostè diu “sí,
els atendrem”, què entén per atendre un esquizofrènic o un
psicòtic o un trastorn bipolar? No és que pugui anar a una
consulta externa d’un hospital, parlam d’altres coses, d’altres
requeriments.

Jo li faig la pregunta, crec que és una pregunta concreta i,
per tant, si ens diu “totes i cadascuna de les malalties que estan
aquí, les atendrem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...tots els anys que siguin necessaris, idò evidentment, ens
n’anirem satisfets, ara, el que volem... després haurem de
fiscalitzar què és el que passa, el dia a dia perquè això de no
citar porque no tiene papeles, això passa avui i no m’ho estic
inventant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostè, Sr. Thomàs, té una
facilitat per posar..., per quan ha escoltat el que algú ha dit, de
la seva interpretació després posa en boca seva... utilitzant unes
declaracions fetes i, per tant, això mina bastant la credibilitat
quan fa referència a aquestes interpretacions.

Li vull repetir una vegada més la resposta fitant la pregunta
de: quan una persona ha perdut la targeta sanitària individual
per aplicació dels dos reials decrets de les Illes Balears des de
dia 1 de setembre de 2012 i ja té una malaltia inclosa a l’annex
1 per la qual rebia atenció, quina atenció sanitària rebrà?

Li ho he dit, continuaran rebent l’atenció sanitària fins a la
curació d’aquesta malaltia, crec que és bastant clar i evident i
que els fàrmacs que es precisin els ho donaran als serveis de
farmàcia hospitalària, tota la demagògia que vostè hi vulgui
afegir hi sobra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 7230/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (LI).

Per formular la pregunta 7230/12 té la paraula el Sr.
Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo no faig demagògia...

(Se sent de fons una rialla)

 ...aquí posa que la grip, la grip, gripe, gripe...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Preg silenci. Continuï, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ja, molt agraït, les paraules...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, continuï.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...al llistat posa gripe, gripe, gripe, i vostè mateixa va fer una
pregunta al Parlament i va dir que el PP tenia molta sensibilitat
i per això creava una comissió de salut pública per avaluar
aquests casos i aquí diu gripe, o sigui ara un que té grip ha
d’anar a un servei hospitalari a rebre els medicaments, pel que
acaba de dir vostè, és el que acaba de dir. 

És el que acaba de dir, ho sent molt, m’entén?, és el que
acaba de dir, parlam de persones i de problemes de salut, vostè
els ha exclòs i com que els ha exclòs es creen problemes de
salut secundaris, a aquestes persones i al conjunt de la societat.
Li ho torn a dir, si no tenen papers no els poden citar, això és la
realitat d’avui, no els poden atendre, no tenen assistència
sanitària bàsica.

Vostè ha afegit l’element subjectiu de la urgència, idò bé, el
problema que estam tenint aquí és un altre, vostè ha decidit
políticament que un conjunt de persones hagin perdut la seva
targeta sanitària individual i els han exclòs. Per exemple, si ja
tenia una malaltia inclosa dins aquest llistat, el problema està en
quina assistència sanitària rebran per un procés assistencial que
no té res a veure amb aquest llistat?, això és el que passa cada
dia. 

Vostè podrà tenir un problema que està inclòs a la llista,
però vostè és persona i després té altres tipus de problemes, com
els atendrà?, o sigui, una persona que té la SIDA, que té una
hepatitis C, que té una grip, que té qualsevol d’aquestes
malalties si té un problema en un genoll, on va?, per què no ha
d’anar a urgències?, vostè li ha llevat l’atenció sanitària bàsica,
que vol dir atenció primària. Si li lleva la targeta, és veritat que
té una malaltia i ara ens acaba de dir que, les malalties que hi
estan incloses, les atendrà de per vida, tot el que necessitin que
estigui relacionat amb la malaltia, ho atendrà. Si ara jo li fes
aquesta pregunta a un professional sanitari, a un metge, diria
“escolti, la realitat quotidiana...”, vostè no em dóna resposta,
perquè són problemes, persones amb problemes de salut.

Per tant, aquesta persona que té una hepatitis C crònica,
aquesta persona que té la SIDA, aquesta persona que té
qualsevol d’aquestes malalties quan tengui un procés
assistencial que no tengui res a veure amb la seva esquizofrènia,
amb la seva psicosi, amb la seva SIDA, amb la seva hepatitis C,
amb el seu herpes zòsper, que fa el professional?, perquè li ha
llevat la targeta, no té atenció primària i no som davant una
situació d’urgència, com atenem aquesta persona? Perquè,
sincerament, no veig on s’ha d’atendre, només es podrà atendre
si va a un centre sanitari; reconeix que no té papers, perquè
vostè li ha llevat la targeta; justifica com pagarà, el compromís
de pagament que divendres passat, a corre-cuita, va donar
instruccions perquè el retirassin, i després el veuran; perquè la
pràctica quotidiana ens ha demostrat que si no signaven el
compromís de pagament no eren atesos, i vostè ho sap.

I per això jo li formul la pregunta: és una persona que vostè
ha decidit políticament que no té dret a l’assistència sanitària i
per tant li lleva la targeta sanitària individual, des de dia 1 de
setembre; posem la situació hipotètica que té un diagnòstic
d’una d’aquestes malalties infeccioses o d’aquestes malalties de
salut mental, com ho feim per donar-li assistència sanitària quan
té un problema que no és aquesta malaltia? Com ho feim? Se
situï, atenció primària o urgències? És que m’és igual, perquè
molts d’aquests problemes no són d’atendre a urgències, no són
urgències. Què feim idò? Perquè no té..., vostè li ha retirat
l’atenció sanitària bàsica, atenció primària, atenció preventiva;
vostè ha decidit que no tenen dret.

Per tant, vostè li lleva la targeta, el diagnosticam d’una
malaltia que vostè accepta que rebi tractament, i ara resulta que
aquesta persona, perquè els professionals atenen persones, no
atenen assegurats, té un altre problema de salut, què feim amb
ell? Vostè li ha dit que si no té papers, no té targeta, si no té
targeta no es pot citar, no es pot atendre, no té atenció sanitària
bàsica, què fa el professional, que fa la persona? Això és el que
diu aquesta pregunta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Thomàs, com a professional que és vostè del sistema
sanitari públic, crec que coneix bé els conceptes d’urgències en
els hospitals i també sap que, per exemple, el grip s’atén a
atenció primària, l’únic que passa és que intenta dur el camí cap
allà on li convé, faltant a la veritat o obviant determinats
aspectes. Lògicament, una persona que hagi de ser atesa per
grip, no importa que vagi a un servei d’urgència hospitalària,
no, no ho he dit jo, vostè ja torna posar en boca dels altres el que
una persona no ha dit. El servei d’urgències sap que a atenció
primària també se’l pot atendre.
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El que està ben clar és que demana: la persona que ha perdut
la seva targeta sanitària individual per l’aplicació dels dos reials
decrets a les Illes Balears des de l’1 de setembre del 2012, i ja
té una malaltia inclosa a l’annex I per la qual rebia atenció, com
rebran assistència sanitària per un altre procés assistencial que
no té res a veure amb el diagnòstic inclòs a l’annex I? O sigui
que s’afegeixi.

Els criteris generals enviats, i els hi tornaré repetir, són:
l’assistència urgent per malaltia o accident de qualsevol causa,
no parli vostè de gravetat perquè es va obviar, o sigui parla
d’assistència urgent per malaltia o accident de qualsevol que
sigui la causa, assistència a l’embaràs en el part i en el postpart,
assistència a menors de 18 anys, amb les mateixes condicions
que els espanyols, assistència a persones solAlicitants de
protecció internacional la permanència de la qual a Espanya
hagi estat autoritzada per aquest motiu, mentre estigui en
aquesta situació, víctimes de tràfic de persones en període de
restabliment i reflexió l’estada temporal de les quals a Espanya
hagi estat autoritzada durant aquest període, mentre estiguin en
aquesta situació, es donarà l’assistència sanitària precisa i
sempre, una vegada conclosa aquesta assistència sanitària, si
està inclòs en algun dels supòsits que es recullen en aquests
criteris generals, lògicament no presentarà factura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, no contesta amb vuit mesos una simple
pregunta escrita i ara contesta oralment, vull dir, no importa que
em torni llegir els criteris, me’ls sé. Jo li pos situacions
concretes que viuen els professionals sanitaris cada dia, a més
de les persones que pateixen els problemes, i vostè no em diu el
que farà.

Si vostè li ha llevat la targeta, li lleva el dret a l’atenció
sanitària; després ens diu: si té una malaltia inclosa a l’annex
aquest, amb malalties infectocontagioses i de salut mental, es
fixi vostè la quantitat de malalties que ja queden fora, la
quantitat de malalties, perquè això és una minoria. Quants casos
coneix vostè de pigota? Jo no en conec cap, vostè tampoc. Vull
dir, d’aquest llistat n’hi ha moltíssims que ni un cas es
diagnostica a les Illes Balears, cada any, moltíssims.

Però jo li faig la pregunta molt concreta, si vostè lleva la
targeta a una persona, li lleva el dret assistencial, i diu, bé, si té
unes determinades malalties, infectocontagioses o de salut
mental, l’atendré, molt bé, ja ha quedat clar. Però jo el que li
deman és una altra cosa, perquè això són persones i els
professionals sanitaris necessiten instruments, instruments per
atendre les persones amb els seus problemes de salut; si aquesta
persona que té una hepatitis crònica, que té una SIDA, que té
una uretritis, que té un paludisme, que té una leishmaniosi, que
té..., n’hi podria anomenar moltes, però té un altre problema de
salut, què feim amb ella? Perquè vostè ha decidit que només si
té una urgència pot acudir al sistema sanitari i, a més, li demana
compromís de pagament.

Això ha passat fins fa dos dies, vostè ara ha donat ordre de
llevar aquestes fulles, ha donat ordre de tornar les factures
emeses i ha donat ordre de tornar els doblers a qui ha cobrat
indegudament, ho ha reconegut vostè en declaració oficial.

Per tant, li torn dir: si li ha llevat la targeta, li ha llevat el
dret, té una malaltia infectocontagiosa o un trastorn mental, ja
el tenim catalogat, ja ens diu que l’atendrà durant tota la vida,
en tot el que necessiti, respecte d’aquestes malalties, però jo li
deman una cosa molt concreta, són persones que, a més
d’aquesta malaltia, poden tenir molts altres problemes de salut
que no són urgents, que no són urgents: on s’atenen? Perquè no
tenen atenció primària, i no són urgents, no han d’anar a
urgències. O és que demana que tothom vagi a urgències? No ho
crec.

Per tant, aquesta persona que després té un altre problema,
que no té res a veure amb la seva malaltia, com s’atén? Jo
només li deman això. Que vostè em diu: no tenen dret a
assistència sanitària si no és una urgència, si no estan
embarassades, són menors de 18 anys; doncs ho digui, això és
la decisió política que vostè ha pres, que no tenguin dret
d’assistència. Si el volen tenir, compromís de pagament o que
paguin, dels convenis ni se sap.

Jo li puc formular quatre vegades el mateix, però és que
vostè no contesta a aquesta persona que té aquest problema de
salut concret, ni diu al professional què ha de fer, perquè no
existeixen en el sistema.

No pensi en urgències, parlam de coses que no són urgents,
que no s’atenen per urgència, què feim amb ells? Com els
atenem? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí. Ja ha estat contestada la primera part de la intervenció i
li record els criteris, tant del Reial Decret, com els criteris
generals, són: assistència urgent per malaltia o accident
qualsevol que sigui la causa; assistència a embaràs, part i
postpart; assistència a menors de 18 anys amb les mateixes
condicions que els espanyols; assistència a persones solAlicitants
de protecció internacional i permanència la qual a Espanya hagi
estat autoritzat per aquest motiu, mentre estigui en aquesta
situació, i víctima de tràfic de persones en període de
restabliment i reflexió l’estada temporal de les quals a Espanya
hagi estat autoritzada durant aquest període, mentre estiguin en
aquesta situació.

I si aquí han de canalitzar, a través d’atenció primària, es pot
canalitzar perquè no hi ha impediments en aquest aspecte.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 7231/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (LII).

Per formular la pregunta 7231/12, té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, veig que ha
reconegut que aquestes persones que tenen una malaltia
d’aquestes concretes, però tenen un altre problema de salut,
vostè ha quedat molt clar que o van com a una urgència o no són
ateses o, si no, han de pagar, això és el que jo dedueix de les
seves paraules, perquè no les dóna targeta sanitària, els lleva el
dret i per tant estam en aquesta situació.

Podríem parlar molta estona, vostè ha decidit que a una
persona li lleva la targeta sanitària i aleshores és diagnosticada
d’una malaltia d’aquestes, i l’important és: rebrà una atenció
sanitària com qualsevol ciutadà que hagi nascut a Espanya o que
tengui reconegut el seu dret o, com diu el document, doncs, en
tot cas, se li pot fins i tot visualitzar si ha de facturar o no ha de
facturar la prescripció farmacèutica, etc.?

Li torn dir, és molt fàcil de contestar, si vostè li ha llevat la
targeta sanitària, si no té dret a l’atenció sanitària i és
diagnosticat d’una malaltia d’aquestes, vostè li donarà una
atenció sanitària exactament igual que un ciutadà que té targeta
sanitària? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Aquesta pregunta RGE núm. 7231 és reincident en
l’anterior, el que diu exactament, Sr. Thomàs, és: quan una
persona ha perdut la seva targeta sanitària individual, per
aplicació del Reial Decret Llei 16/2012 i del Reial Decret
1192/2012, a les Illes Balears, des de l’1 de setembre del 2012,
i és diagnosticat d’una malaltia inclosa a l’annex I, quina
atenció sanitària rebrà? Això és el que diu concretament.

Si està inclosa dins l’annex I aquesta persona tendrà dret a
tota l’atenció relacionada amb la seva malaltia fins a la
resolució, inclòs el tractament farmacològic que li donaran, com
ja li he manifestat a una resposta anterior, des de la farmàcia
hospitalària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La pregunta no és la mateixa, un estava diagnosticat abans
que vostè li tragués la targeta i una és diagnosticat després
d’haver quedat sense targeta.

Per a aquestes persones a les quals vostè ha llevat el dret a
la targeta sanitària són situacions absolutament diferents, per a
ells, per a la seva salut i per als professionals sanitaris, no són
les mateixes circumstàncies.

De totes maneres, si vostè es reafirma que, si malgrat no
tenir targeta sanitària qualcú arriba, no sabem molt clarament de
quina manera, a fer un diagnòstic d’una malaltia inclosa dins
aquest annex, perquè li torn dir, hi ha malalties d’aquestes que
no s’ingressa en els hospitals, i no són urgències, i vostè els ha
llevat primària i vostè els ha llevat la possibilitat d’anar a una
consulta externa si no demostren com pagaran la seva
assistència sanitària. Si vostè assumeix aquí públicament que
malgrat que vostè li ha llevat la targeta, qualcú en el futur és
diagnosticat d’aquesta malaltia o d’aquestes malalties rebrà la
mateixa assistència sanitària, estic content que vostè digui això.
Però vostè, tenim el cas d’Alpha Pam, és al llistat, Alpha Pam
no va ser diagnosticat ni tractat, precisament perquè vostè li va
excloure, li va treure la targeta, li va crear por, quan acudeix
vostè l’obliga a fer un compromís de pagament i després cada
un catalogarà l’atenció sanitària que va rebre.

Per tant, si vostè es reafirma que qualsevol persona, malgrat
que vostè li ha llevat aquest dret, si és diagnosticada d’una
malaltia d’aquestes rebrà la mateixa atenció sanitària que un
ciutadà espanyol, jo estic content. Però li torn dir, per arribar a
un diagnòstic has d’aclarir el camí que ha de fer una persona per
poder anar al sistema sanitari i que pot fer el professional
sanitari, i vostè sap que a un li ha llevat el dret i s’ha dedicat a
posar barreres, i les seves actuacions demostren les barreres que
ha posat, des dels criteris als compliments de pagament.

Si vostè es reafirmar, el Diari de Sessions dirà el que vostè
ha dit i per tant nosaltres estarem contents, però li torn dir: els
ha deixat sense dret, no es poden atendre, no tenen atenció
sanitària bàsica i si no és una urgència no sé el professional,
quan pugui obrir la porta, quins instruments podrà tenir, i això
és la realitat de cada dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Crec, Sr. Thomàs, que ha quedat bastant clar que les
persones que siguin diagnosticades d’una malaltia inclosa a
l’annex I rebran aquesta atenció i rebran els fàrmacs que
precisin, per tant ja ha quedat contestat a la primera intervenció.



696 SALUT / Núm. 49 / 22 de maig del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 7236/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (LVII).

Per formular la pregunta 7236/12, té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, tornam a ser en una altra situació que
passa cada dia, vostè, amb la decisió política, sota la seva
responsabilitat política, canvia el sistema sanitari i decideix que
unes persones que tenien assistència sanitària la deixin de tenir.
La figura és la targeta sanitària, el dret és l’atenció sanitària i
vostè ja considera que el dret universal d’atenció sanitària ja no
existeix en el nostre país i, per tant, actua. Vulnera l’Estatut
d’Autonomia, però la realitat és aquesta, que retira les targetes
sanitàries.

I ens trobam amb persones que han perdut la seva targeta
sanitària, que són diagnosticats amb una d’aquestes malalties i
que tornen tenir el mateix problema que hem dit abans, que
vostè no ha contestat: quan tenguin un altre procés assistencial
que no estigui relacionat amb el diagnòstic d’una malaltia de
l’annex, què fan? On acudeixen? No són urgències, vostè els
lleva la targeta, els lleva el dret, els lleva atenció primària, què
feim amb aquesta persona, què fa aquesta persona amb el seu
problema de salut?

És una situació que passa cada dia. Els immigrants sense
papers ho tenen molt clar, vostè no els vol, els rebutja, els lleva
la targeta i tenen por, per això no acudeixen, excepte quan estan
molt malament o necessiten una atenció d’urgència. I aquest cas
concret és diferent, vostè li lleva la targeta, és diagnosticat
d’una malaltia inclosa a l’annex, però té un altre procés
assistencial; què fa aquesta persona? On va? I si arriba a
qualque banda, després d’haver justificat com pagarà
l’assistència, que és el que vostè ha estat demanant fins
divendres, com a mínim, què passarà, on s’atén? Perquè no té
res a veure amb el llistat de malalties que vostè diu que
garanteix atendre.

No parlam de processos urgents, que són la gran majoria de
problemes de salut de les persones. I li record, el 90% de
problemes de salut s’atenen a atenció primària, això que vostè
els ha llevat, excepte per a les urgències. Per tant, la pregunta
concreta: si vostè li ha llevat la targeta, és diagnosticat d’una
malaltia infectocontagiosa d’aquest llistat o una malaltia mental
d’aquest llistat, com rebran assistència sanitària per a un altre
procés assistencial que no és el d’aquest annex? La pregunta és
molt concreta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí. Igual que li he contestat a la 7230, els criteris, els
supòsits en què rebrà assistència sanitària són exactament els
mateixos als quals m’he referit en aquella mateixa pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. Conseller. Podem estar així fins a l’hora que
vulgui, vostè no està contestant, són situacions molt concretes,
molt concretes, que surten dels criteris. Què no ho veu? Estam
parlant de persones, de problemes de salut que surten d’aquests
criteris, i li estic posant una foto molt concreta, però que és molt
real, que passa cada dia.

Vostè pren una decisió política, li lleva un dret, li lleva la
targeta, aquesta persona es diagnostica d’una malaltia que vostè
ha dit que fins que es morin els atendrà en tot el que necessiten
per a aquella malaltia, d’aquest llistat, i jo li dic què fan les
persones que tenen un problema de salut que no és dins aquest
llistat i que no és una urgència. La gran majoria de problemes
de salut dels ciutadans, el 90%, es resolen a atenció primària, i
no són urgències, ni a primària ni a l’hospital i necessiten
camins, instruments per atendre aquests problemes de salut, i els
professionals és el que necessiten. 

Vostè pot repetir cinquanta vegades el que diuen aquests
papers, ho pot repetir, cinquanta, cent, dues-centes, no passi
pena, a mi no em cansarà, però el problema és molt concret,
vostè li lleva el dret, és una decisió política, vostè és el
responsable polític d’aquesta decisió i d’aquesta decisió es
deriven situacions de persones i situacions del seu estat de salut.
Li lleva la targeta, ens hem posat d’acord que si entra dins
aquestes malalties, que és una minoria minoritària dels
processos patològics que pot tenir una persona. Vostè ens ha dit
que mentre necessiti atenció sanitària per a aquests problemes
minoria minoritària vostè els atendré i jo la pregunta que li faig
és una altra, quan aquesta persona té un altra problema de salut,
que és el 99% dels seus problemes, què fa? On va? Té una
targeta? No. Té metge de família? No. 

Ara ha donat una instrucció nova, verbal, que tothom que
arribi a un centre de salut el vegi el mestre, i després abans de
sortir hem d’aclarir si li hem de facturar o no, ara que el vegi
tothom. Això no és correcte. Jo ja sé que a vostè hi ha conceptes
que el preocupen poc, però dins primària hi ha determinats
conceptes de longitudinal, de continuïtat de procés, que és molt
important tenir un professional sanitari. Vostè li ha llevat aquest
dret, li ha llevat, no té targeta, no té metge de família i no té
infermera. És així o tampoc no és així? És així? Perquè és el que
passa, vostè no li dóna targeta, no li assigna un metge de
família, no li assigna una infermera. La pregunta és molt
concreta, Sr. Sansaloni, vostè li lleva el dret, pren la decisió
política i vostè ens ha dit que si està dins aquest llistat, i li ho
torn a dir, minoria minoritària dels processos que pot tenir una
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persona normal, perquè són malalties infectocontagioses i
trastorns de salut mental bàsicament crònics. Molt bé, ens diu
que garanteix l’atenció sanitària a aquestes persones, però quan
aquesta persona té un 99% d’aquest problema que té habitual de
salut, què fa amb ell? On va? Perquè no són urgències, no és
una atenció a l’embaràs, no és un menor de divuit anys, què fa
aquesta persona? Vostè garanteix que el rebran amb una situació
normalitzada? No és una urgència, li ho torn a dir, però això són
la majoria de problemes de salut de les persones que viuen entre
nosaltres, i això, les persones que són professionals de la
medicina, que han fet feina a un hospital, a un centre de salut,
saben, entenen el que deman, i saben que vostè els ha llevat el
dret, els ha llevat la targeta, els ha llevat el metge de família, els
ha llevat la infermera i, per tant, quan tenguin un altre procés
assistencial no respon. O feim que la gent actuï malament i
comenci a anar a urgències per processos que no són urgents o
tenim un problema.

La pregunta és molt concreta, assumeix el tractament de per
vida de tots els problemes puntuals que tenguin les persones que
no tenguin targeta sanitària? M’ha de dir que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

... això és el que passa cada dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Thomàs, vostè supòs que s’ha llegit correctament la
legislació, sap que el reconeixement de l’assegurament no
correspon al Servei de Salut, correspon a l’Institut Nacional de
l’Assegurat Social que depèn del Ministeri de Madrid, no
correspon a l’administració autonòmica i, per tant, el que feim
nosaltres és establir aquests criteris generals d’assistència a
aquella gent en situació irregular i que aquest dret
d’assegurament no està reconegut i, per tant, no tenen targeta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 7237/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària (LVIII).

Per formular la pregunta 7237/12 té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, el Sr. Conseller ara amb la resposta que ha donat a això
se li diu tirar pilotes fora, molt bé, hi ha altres administracions
que cercaven altres solucions per atendre els problemes de salut
dels ciutadans, per exemple, acceptar una declaració jurada que
no tenien recursos i se’ls donava atenció sanitària, sense cap
problema. Vostè ara es tanca que una altra institució, però són
vostès que han posat que només tenen dret a l’assistència
sanitària sota el concepte d’assegurat o beneficiari. Són vostès
els que han decidit que ja no és universal l’atenció sanitària. És
vostè que ha decidit que a l’atenció bàsica sanitària no tenen
dret el conjunt de ciutadans. Això ho han decidit vostès, ho ha
decidit vostè, vostè ho ha decidit, i la Sra. Castro i el Sr.
Mesquida, no digui que no, o no hi va vostè al Consell
Territorial? És a les actes i tots sabem allò que un diu o deixa de
dir, i aquí som al Parlament, hi ha diputats i diputades que han
votat coses concretes. 

Quan hem duit aquí, des de l’oposició, multitud d’iniciatives
per rebutjar el reial decret vostès hi han votat a favor, fins i tot
l’altra setmana no varen votar a favor ni lamentar la mort del Sr.
Alpha Pam. Nivell, a això se li diu nivell moral i ètic. Varen
votar en contra de lamentar la mort d’aquesta persona. Això
consta ja en el llibre d’actes del plenari d’aquest parlament. 

Per tant, vostès prenen decisions, són responsables i són
responsables de tot el que passa. Si ara analitzàssim allò que ha
passat els darrers vint dies en aquesta comunitat, a la
Conselleria de Salut, veurem que només s’ha dedicat el Sr.
Conseller a rectificar les coses que s’han anat demostrant. Vostè
pren una decisió política d’excloure ciutadans, i excloure
ciutadans de l’atenció sanitària ens condueix a possibles,
potencials perills per a la salut individual d’aquesta persona i
per a la salut colAlectiva. Tothom els ho va dir, per activa i per
passiva, a Madrid, a Euskadi, a Andalusia, a Palma, a Inca i a
Petra, tothom els ho va dir, vostès no han escoltat.

Per tant, quan a un se’l rebutja, quan a un no se’l cerca,
doncs, aquestes persones tenen problemes de salut, i passa el
que passa. Per això, aquesta pregunta ve a dir si aquestes
malalties són cròniques, aquesta sí que pot ser que vostè me
l’hagi contestada, miri per on, perquè a una anterior vostè ho ha
amplificat, si tenim un... vostè ho ha dit, li posaré més fàcil, una
persona amb la SIDA, amb una hepatitis crònica, que necessita
un trasplantament, una persona que té qualsevol d’aquests
processos, un procés psicòtic, bipolar, esquizofrènic, vostè
l’atendrà mentre sigui viu, exactament igual que un ciutadà
espanyol que té targeta sanitària, si és així, igual que un ciutadà
espanyol que té targeta sanitària, jo, si em diu que sí, ja em
quedaré content.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

La pregunta diu claríssimament, aquelles malalties de
l’annex 1 i que són cròniques durant tota la vida, quin tipus
d’atenció rebran? Les malalties incloses dins l’annex 1 i que són
cròniques rebran atenció tota la vida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, estic content perquè crec que ha estat l’única vegada que
ha dit qualque cosa clara, el problema és que quedarà en acta i,
per tant, totes aquelles incidències que dins els sistema sanitari
passen, li he posat un exemple molt clar, no citar porque no
tiene papeles, això passa avui, sí, Sr. Sansaloni, passa avui. 

Clar, la vida no es redueix a uns criteris en el paper, parlam
de persones, dels seus problemes de salut, de l’atenció
continuada i durant molts d’anys i parlam de professionals
sanitaris i d’un sistema sanitari, i no és fàcil, perquè les coses a
vegades o és blanc o és negre. Per tant, si vostè ho deixa clar
nosaltres podrem fiscalitzar les seves paraules, ara, quan algú
tengui problemes ja sabem on hem d’anar. Tenim molt clar que
la responsabilitat política d’excloure l’atenció sanitària és seva,
però també la seva responsabilitat és l’atenció i l’atenció
continuada. 

Vostè ens acaba de dir que aquestes persones rebran atenció,
exactament igual que qualsevol ciutadà espanyol amb targeta.
Això és el que acaba de dir vostè. Per tant, li ho torn a dir, per
si vol rectificar, malalties de l’annex I que són cròniques vostè
ha dit que rebran la mateixa atenció sanitària que qualsevol
ciutadà espanyol amb targeta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Li he dit que les malalties incloses
dins aquest annex I i que són cròniques rebran atenció tota la
vida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 7368/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària (LXXIII).

Per formular la pregunta RGE núm. 7368/12 té la paraula el
Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra... què és la 7368? Gràcies. Bé, estam davant
una situació que jo li vaig formular, li ho torn a dir, clar, això
s’hagués pogut solucionar fa vuit mesos, si vostè hagués
complit amb la seva obligació i hagués contestat les preguntes
que s’han formulat. Si hem d’anar per aquest camí de fer-lo
venir aquí, doncs, n’hi ha moltes de preguntes. Crec que vostè
hauria de començar a assumir la seva responsabilitat i contestar
els requeriments que nosaltres, com a diputats, tenim el dret i el
deure de demanar-li a vostè, preguntes, solAlicituds de
documentació perquè si no, haurem de recórrer setmana rere
setmana a aquesta situació. Tot allò que vostè no respon per
escrit l’haurem de fer venir aquí a contestar.

Ara jo li faig una pregunta, perquè, clar, parlam de malalties
infectocontagioses, vostè ens va prometre, dic vostè perquè
vostè és el representant, la cara i els ulls d’una administració, en
aquest cas la Conselleria de Salut, i vostès ens varen prometre
un escenari molt determinat que després no s’ha complit. Diuen
els criteris que vostès constituirien una comissió fantàstica on
triarien els millors responsables clínicament dels professionals
sanitaris perquè estudiarien cas per cas analitzar la situació de
determinades malalties que es poden veure afectades pels
decrets. Ens varen dir que eren un colAlectiu molt sensible i que,
per tant, ningú no els obligava a crear aquesta comissió, però la
creaven per atendre millor aquests problemes de salut.

Clar, la pregunta formulada fa vuit mesos, que vostè no ha
contestat, avui en dia té una gran actualitat, desgraciadament. Si
un mira la fotografia del que ha passat dels darrers dos mesos a
una zona determinada de Mallorca doncs se li encenen molts
d’interrogants i molts de llums vermells. La pregunta és, com
actuarà davant un brot epidèmic d’una malaltia infecciosa? Allò
que fa un any molta gent, i no em miri a mi ni a la Sra. Santiago
miri als professionals sanitaris del món de les malalties
infeccioses, del món de la salut pública, tothom els va dir,
articles n’hi ha publicats per tot, revistes estrangers de primer
nivell, crec que en aquell temps devia ser la Sra. Castro, vostè
devia estar assegut en aquella altra banqueta, i ja li vaig dir
articles del JAMA, del Lancet, de New England fins i tot de The
Nature, les primeres revistes mundials, i ja els deien els
problemes que tendríem, precisament és gent que sap molt bé de
què parla, sap molt bé de què parla. 

Vostès no varen escoltar a ningú. Aquí han creat un
problema infecciós, greu, molt greu, perquè ha acabat amb la
mort d’una persona jove, que és un brot epidèmic, que s’hagués
pogut aturar si s’hagués estudiat i s’hagués arribat a localitzar,
per exemple, aquesta persona. I això és una trista realitat. Vostès
avui mateix fan un relat, que jo no compartesc en determinats
punts, però que està molt clar, hi ha uns nins que són
diagnosticats, hi ha uns nins que es declara, es notifica a la
Conselleria de Salut, i la Conselleria de Salut va per un camí i
equivoca el camí.
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Li ho torn a dir, hi ha un centre de salut que fa objecció de
consciència de la norma que vostè ha imposat, que atenen sense
problemes els ciutadans que requereixen l’atenció i, com que hi
ha una determinada persona que és identificada com a aquella
persona que fa uns mesos que tus i com que la comunitat
senegalesa identifica aquests professionals com a bons
professionals i bones persones i els solucionen els seus
problemes, tenguin o no tenguin papers, perquè vostè ha donat
l’ordre que si no tenen papers no els atenguin, doncs ells no
l’escolten, no l’escolten; i el localitzen i el convencen per anar-
hi i actuen bé professionalment i el deriven perquè no tenen més
instruments. I vostè després comença a posar barreres, comença
a posar barreres. 

Aquest senyor és a casa seva bàsicament perquè no té força
física per moure’s i vostès no contacten ni amb el centre de
salut, ni amb els seus professionals, ni amb els serveis socials de
l’ajuntament, ni amb la policia municipal, camins que haguessin
permès localitzar aquesta persona. Li ho torn a dir, toquen una
porta que no s’obre perquè tenen por, i això és el que vostè ha
creat, això és el que vostè ha creat. Si aquesta persona hagués
tengut targeta sanitària no hi hagués hagut cap problema, hagués
estat localitzat, ell mateix hi hagués anat perquè no es trobava
bé. És vostè que ha creat una norma perquè ell no sigui atès.

Per tant, vostè prioritza no atendre un problema de salut. I
li dic, avui no sé quantes persones ja han entrat a l’estudi
contacte, fa un parell de dies eren trenta-quatre, més de vint
estaven en tractament, més de vint, entre ells ciutadans
espanyols. Ho dic perquè tothom vegi que el bacil de Koch no
entén de fronteres ni colors, circula per l’aire. Per tant, vostè té
un deure que és vetllar per la salut pública de la nostra
comunitat, i desgraciadament hem viscut un exemple on vostè
no ha vetllat per la salut pública dels ciutadans de les Illes
Balears. Una persona que vivia a Can Picafort no han estat
capaços de localitzar-la, entre altres coses perquè no han estat
capaços ni de cridar al centre de salut perquè el cercassin. I li
torn a dir que varen ser els professionals sanitaris que dia 25 de
febrer varen convèncer aquella persona perquè anàs al centre de
salut, i el varen tornar a convèncer perquè hi tornàs dia 28.
Vostè es pensa que dia 15 de març, si haguessin fet el mateix,
si haguessin sabut que no l’havien atès, no l’haguessin
localitzat?

Per tant la pregunta només té una intenció, i era dir com
vostès volen assegurar un correcte abordatge d’un brot epidèmic
d’una malaltia infectocontagiosa quan vostès han exclòs una
part de la població?, perquè això és molt difícil de controlar,
perquè vostès els han rebutjat. Creen por i per tant estan
dificultant fer un estudi correcte d’un brot epidèmic, i la culpa
no és dels tècnics, la culpa és de qui pren la decisió d’establir
una norma que dificulta precisament això, estudiar d’una
manera correcta un brot epidèmic d’una malaltia infecciosa. 

Si l’afectat hagués estat jo, no passi pena, el sistema sanitari
m’hagués localitzat tranquilAlament, i també li puc assegurar que
jo no hagués estat 40 dies sense acudir a un centre sanitari, però
la responsabilitat no és d’aquella persona que no acudeix, la
responsabilitat política és de qui ha creat una norma que l’ha
exclòs, i la pregunta va del fet que vostè ha creat una norma,
una exclusió, que no permet abordar correctament un brot
epidèmic d’una malaltia infecciosa, i el Tribunal
Constitucional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... a la interlocutòria de desembre, ja avisava també d’aquest fet.
Malalties infectocontagioses és important assegurar-ne el
control, i vostè crec que ha quedat molt clar amb la situació
desgraciada del Sr. Alpha Pam que vostè no ha pogut garantir
l’abordatge correcte d’un brot epidèmic d’una malaltia
infecciosa. I li torn recordar que això li ho vaig demanar el mes
de setembre, és a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, se li ha acabat el temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...si s’hagués pres això seriosament... Bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, en mallorquí diuen
canten els papers i menten barbes. El director general de Salut
Pública dia 14 de juny de l’any 2012 ordenava que s’informàs
tot el Servei de Salut de les Illes Balears perquè s’atenguin
sense dilació les persones, independentment de la seva situació
legal o administrativa, que puguin precisar vacunacions, proves
diagnòstiques, tractaments o qualsevol altre tipus de prestació
sanitària respecte a malalties infectocontagioses, a més d’activar
el protocol.

A vostè, Sr. Thomàs, li és igual crear alarma social, li és
igual, tot val. Li diré més, Sr. Thomàs, l’any 2010, que vostè era
conseller, hi va haver 144 casos de tuberculosi. No faci política
amb determinats temes, 144 casos registrats. L’any 2011, 206
casos; l’any 2012, 143, i duim un acumulat en aquest 2013 de
38. 

Per tant, Sr. Thomàs, es va activar el protocol de salut
pública ja en el juny del 2012. El director general de Salut
Pública va enviar aquesta instrucció i va donar aquestes ordres,
i el protocol d’activació és exactament el mateix. Sr. Thomàs,
és lamentable fer política i en política no tot val.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sr. Sansaloni, si vostè és qui ha pres la decisió política
d’excloure aquesta gent no faci demagògia, no faci demagògia,
Sr. Sansaloni. Vol que li conti qui hi ha darrere aquesta nota que
va fer firmar el Sr. Sbert?, vol que li ho recordi?, eh?, un cas de
desatenció, i vostè ho sap, produït a Son Espases, i no em faci
així. Per què un director general treu aquesta nota?, per què la
treu?, perquè alguna cosa passa i ho ha de recordar. Igual que
vostè ha dit ara, fa una setmana, que tornin les factures emeses,
que tornin els doblers, perquè tenen coneixement de fets, i és
per això que el Sr. Sbert..., perquè ja té coneixement que hi ha
coses que no funcionen, hi ha problemes de salut que no
s’atenen. I vostè ho sap, i vostè ho sap, i del que vostè hauria de
parlar és...

És vera que han baixat els casos, els notificats, però els
casos notificats no són els casos diagnosticats. En salut pública
són dos conceptes diferents.

Han disminuït els casos diagnosticats. Potser vostè s’hauria
de preocupar del perquè han disminuït els casos diagnosticats.
Això és del que vostè s’hauria de preocupar, per què han
disminuït els casos diagnosticats, que no és el mateix dels casos
notificats. Alguna cosa sé jo de medicina i de salut pública, i no
és el mateix casos notificats que casos diagnosticats.

I li torn a demanar si aquesta informació és vera, que no és
la informació que donen avui. La informació és per què
disminueixen els casos diagnosticats, que no són casos
notificats, són dos conceptes absolutament diferents. Perquè jo
li demanaria automàticament després: em pot dir vostè quina
mesura han posat en els darrers dos anys dins l’àmbit de salut
pública perquè disminueixin els casos diagnosticats? Li ho pos
molt fàcil. Digui’m vostè ara mateix quina mesures en salut
pública han posat perquè jo em cregui que els casos
diagnosticats de tuberculosi han baixat en aquesta comunitat
autònoma. Pregunta molt concreta, digui’m vostè -perquè vostè
du dos anys ja, eh?, dos anys- quina mesures en salut pública ha
establert dins aquesta comunitat autònoma perquè disminueixin
els casos diagnosticats de tuberculosi. 

Estaré encantat que m’ho comuniqui, perquè jo li dic, i tenc
xifres, i tenc xifres, que una part important dels casos de
tuberculosi és de persones immigrades de les quals vostè ha
exclòs, que no vénen i no acudeixen, i això és el que em
preocupa, i per això ja el mes de setembre li vaig fer la pregunta
sobre què farà davant un brot epidèmic. I el Sr. Alpha Pam és un
exemple claríssim d’això, un senyor que té una malaltia
infectocontagiosa fàcil de diagnosticar, fàcil de tractar, 255
euros val un tractament de tuberculosi sis mesos, 1,4 euros
precio venta a público, 23 euros una radiografia, facturació a
particular del Servei de Salut.

Per això jo li torn a dir que no és el mateix els casos
notificats que els casos diagnosticats. Digui’m vostè quina
mesura ha posat aquests darrers dos anys que hagi afavorit que
els casos diagnosticats hagin baixat. I li torn dir que si vostè
mira el percentatge d’immigrants diagnosticats de tuberculosi
en aquesta comunitat veurà com el percentatge baixa moltíssim,
i a mi, com a persona que viu a les Illes Balears, això em
preocuparia i m’agradaria com a mínim que vostè se’n vagi
d’aquí amb aquesta preocupació i l’abordi. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, de totes maneres li recordaria que les preguntes
són les que vénen per escrit, no és una compareixença lliure. Sr.
Conseller, té temps de resposta.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, com dic les autoritats sanitàries d’aquestes illes vetllen
per la salut pública, incloent-ho en els criteris generals i
recordant per part de la Direcció General de Salut Pública el
juny del 2012 com s’ha d’activar el protocol. 

Aquest protocol es va activar cada vegada o s’ha activat
cada vegada que hi ha hagut un diagnòstic, s’ha fet l’estudi de
contactes a totes aquelles persones que s’ha manifestat que han
pogut conviure o mantenir qualque tipus de relació amb aquesta
persona diagnosticada, i per tant l’estam activant cada vegada
que fa falta, donant la màxima informació possible a aquelles
persones que compareixen a les entrevistes amb el responsable
de prevenció o amb el responsable de pediatria com era el cas
aquest d’Inca, i per tant el que feim és vetllar per tots aquests
casos, i, com li dic, en aquests moments no s’ha de crear alarma
social perquè el nombre de registres que tenim a la Direcció
General de Salut Pública i activam el protocol amb la màxima
informació a les persones afectades, activam el protocol amb la
màxima celeritat possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 7369/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària (LXXIV).

Per formular la pregunta RGE núm. 7369/12 té la paraula el
Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Simplement jo faig preguntes i no se’m
contesten, això és el problema. He fet preguntes concretes que
tenen molt a veure amb com s’actuarà davant un brot epidèmic
d’una malaltia i no se m’ha contestat. És la norma del Sr.
Sansaloni. Idò continuarà, què vol que li digui. 
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No m’ha contestat quina mesura ha posat perquè
disminueixin els casos diagnosticats. Casos notificats no és el
mateix que casos diagnosticats. Això són els deures, i quina
mesura ha posat vostè perquè disminueixin els casos
diagnosticats. A mi com a ciutadà em preocupa. Li vaig fer la
pregunta el setembre i no m’ha contestat.

I l’altra pregunta és molt semblant. Però és que si jo he de
creure les paraules que vostè diu la conclusió és molt simple:
vostès han fracassat davant un brot epidèmic d’una malaltia
tuberculosa a Can Picafort. Potser que hagi activat el protocol,
jo no li he dit que no l’hagi activat. Li he dit que ha tocat a una
porta que no tocava, i les conseqüències és el que em preocupa,
perquè com que no ha fet un abordatge correcte resulta que
aquesta persona ha anat contagiant altres persones, i això és el
que em preocupa com a ciutadà. Aquesta persona pot anar en
autobús, ja li ho he dit, de S’Arenal a Palma; això és el que
l’hauria de preocupar.

I aquesta personal havia acudit al centre sanitari perquè els
professionals l’havien anat a cercar. Queda clar que vostè ha
fracassat en el control d’un brot epidèmic de tuberculosi a Can
Picafort, i el més trist de tot és que hi ha hagut una persona que
s’ha mort sense diagnòstic i sense tractament. Vostè li va llevar
el dret i aquesta és la circumstància, però pel camí com a mínim
podem dir que aquest protocol que vostè activa, aquests criteris
que vostè activa en aquest cas no han anat bé, perquè la
conclusió està molt clara.

Aquesta pregunta, no és el mateix; potser per a vostè és el
mateix però no és el mateix, i és com actua davant un cas urgent
d’una malaltia infecciosa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Torn de paraula del Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Està clar que correspon al metge, davant un diagnòstic, el fet
de tractar, posar en tractament i que se li entregui aquesta
medicació, i passar aquesta informació a la Direcció General de
Salut Pública; queda clar en aquesta instrucció que vostè també
coneixia, firmada, com dic, el juny del 2012, i que en cap cas no
havia reconegut fins que jo la hi he tret, i s’activa el protocol,
com sempre es ve fent, o sigui amb aquesta entrevista, amb
aquest estudi de contactes i tractant a cada una d’aquelles
persones segons el grau de contacte que hi hagi.

Davant un brot infecciós els serveis assistencials del Servei
de Salut actuen d’acord, com deia, amb la bona praxis mèdica
establerta, i a més, com sempre han fet, comuniquen aquestes
circumstàncies al servei d’epidemiologia de la Direcció General
de Salut Pública per posar en marxa les mesures de control si el
cas ho precisa. Prova d’això és la informació i la colAlaboració
que hi ha d’haver entre els diferents centres assistencials i el
servei d’epidemiologia, i el director general de Salut Pública ja
va ho recordar, com dic, dia 14 de juny, que va dictar aquesta
instrucció en la qual ordenava l’aplicació d’aquesta llei de l’any
86.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, queda claríssim que vostè ha fracassat en
el control d’aquest brot epidèmic. És que queda claríssim. Era
tan fàcil com des de Palma entrar en el sistema informàtic de
Can Picafort, o cridar per telèfon, així de simple. 

Li ho torn a dir: els professionals de Can Picafort, que
atenen aquestes persones sense demanar-los si tenen papers o
no, perquè són objectors d’aquesta norma, són professionals de
la medicina que atenen persones i els seus problemes de salut.
Aquests professionals, quan la comunitat senegalesa identifica
una persona determinada como aquel que tose desde hace un
par de meses es preocupen de localitzar-lo, de parlar amb ell i
convèncer-lo que no el denunciaran a la Guàrdia Civil ni a la
policia, l’atenen, i després aquest senyor es perd, i quan
decideix ell perquè està malalt i està fatal, va a un hospital i les
seves barreres són barreres, compromís de pagament, i l’atenen
com l’atenen, i aquest senyor es mor a ca seva. 

Vostè pot haver activat un protocol, jo no li ho he dit, però
vostè ha fracassat en el control de brot, perquè hi ha hagut una
persona que vostè va ser incapaç de localitzar a pesar que va
anar diverses vegades al sistema sanitari -bé es va preocupar
que qualcú firmàs el compromís de pagament-, i després no el
localitzen, i el resultat, desgraciadament, és la prova que vostè
no ha controlat aquest brot.

I li torn dir que fa un any la comunitat científica,
representants de molts de partits, de moltes entitats, li varen dir
que això era un dels perills. I li torn dir que a vostè en persona
li ho varen comentar en el Consolat i a la plaça d’Espanya, i no
es va fer res. És més, avui mateix vostè reconeix que es fa una
investigació que s’inicia dia 6 de maig, dia 6 de maig, dilluns,
quan ja va botar als mitjans de comunicació entre dijous i
divendres anterior, i és aleshores que vostè s’activa, perquè
quan aquesta persona acudeix per pròpia voluntat perquè li ho
demanen els professionals de Can Picafort després es perd, i per
tant pot ser que vostè hagi activat un protocol, però aquest
protocol no ha funcionat.

I això era una crònica que estava anunciada. Vostè ha exclòs
de l’atenció sanitària i un brot epidèmic d’una malaltia
infecciosa no es pot controlar quan un ha exclòs del control una
part de la població, i vostè posa en perill la salut pública del
conjunt de la comunitat. Si no em vol fer cas, a mi, no passa res.
Ho ha dit el Tribunal Constitucional; els ha estat igual. Ho diu
el nostre Estatut d’Autonomia; li ha estat igual. Diu “prevenció
i protecció de la salut”. Quan avui vespre sigui a ca seva miri
què vol dir això de “prevenció i protecció de la salut a través
d’un sistema pública i universal”. Prevenir i protecció de la
salut, això diu el nostre estatut.
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Aquí queda clar, desgraciadament, que allò que li varen dir
fa un any s’ha demostrat, que vostè no està en condicions de
controlar un brot epidèmic d’una malaltia infectocontagiosa i es
posa en perill la situació de la persona i de la comunitat. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Ja li he repetit que vostè, Sr. Thomàs, per tal de fer política
li és igual crear alarma social o no crear-la. És d’una
irresponsabilitat política de màxim nivell i el que demostra són
els principis que vostè té.

Estarem totalment d’acord que la tuberculosi és una malaltia
infecciosa que es cura si es posa en tractament i que els brots
s’eradiquen. I està fent d’una excepció d’un cas concret, puntual
que no va ser identificat en aquest estudi de contactes perquè no
es va donar ni en nom, ni el telèfon per part dels pares d’aquests
nins ingressats, està fent tota una declaració aquí,
independentment de la bona actuació que tenen els professionals
tant de salut pública, com de la sanitat pública.

Sr. Thomàs, com li dic, el metge és el que posa en
tractament i informa a la Direcció General de Salut Pública, que
activa els casos i els protocols que sempre funcionen i que en
aquest cas el problema va ser la no-identificació per part dels
pares d’aquests nins del ciutadà senegalès quant a nom i telèfon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 9654/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a targeta sanitària individual (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 9654/12 té la paraula el
Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, presidenta. Ha quedat molt clar que vostè ha estat
incapaç de controlar un brot d’una malaltia infecciosa a la
nostra comunitat, gràcies a una norma i no posi en boca meva
allò que jo no he dit. Jo li estic dient que la responsabilitat és
seva, per dictar una norma, per fer una llei que exclou persones.

No s’escudi darrera els professionals sanitaris, perquè li estic
dient que els professionals de Can Picafort són ells que atenen
els ciutadans sense demanar papers i fins i tot, vostès els
recriminen. I ells varen actuar bé, els que no han actuat bé són
els que tenien la responsabilitat de controlar aquesta malaltia
infectocontagiosa. Em podrà repetir..., jo no li faré cap
consideració personal, però totes les polítiques que siguin
necessàries. La responsabilitat política és seva, li ho tornat a dir
avui migdia, el president del ColAlegi de Metges, militant del
Partit Popular ha dit exactament el mateix, que no castiguin el
gerent, que no castiguin la coordinadora d’admissió, que no
castiguin l’infermer que fa un triatge, ni a la metgessa que
l’atén. Ell mateix ha dit, la responsabilitat, per amunt. Qui fa la
norma? No són errors. La responsabilitat és de qui fa la llei, i
vostè té una part d’aquesta responsabilitat.

I en la pregunta anterior, precisament és una cosa que vostè
té tota la competència i és controlar un brot d’una malaltia
infecciosa. Li vàrem dir que l’exclusió duia a la mateixa vegada
la impossibilitat de controlar-ho. Vostè no en va fer cas i
desgraciadament en tenim un exemple. I no cerqui a altres
bandes, els fets estan claríssims. Vostès no han estat capaços de
controlar un brot d’una malaltia infectocontagiosa a l’illa de
Mallorca.

Fa vuit mesos li vaig demanar aquesta pregunta també i en
aquesta pregunta li demanava que em digués cada mes, des de
l’1 de gener de 2012, quantes persones havien perdut la seva
targeta sanitària. Ho dic i ja ho he dit abans, perquè vostès des
de finals del 2011 anaven posant problemes, problemes de quin
tipus? Primer, exigir a aquesta gent certificat del ministeri del
seu país que no tenien recursos, demanant coses de països que
ni tenen aquestes estructures administratives. 

Això és així, no m’ho estic inventant, i vostè ho sap.
Després posen una targeta per 10 euros i aquí comença una
barrera nova de posar problemes, inici de 2012. I després hi ha
moltes comunicacions internes a través d’e-mail i de circulars,
i vostè ho sap, i vostè ho sap perquè ja ens situam en una època
que vostè s’havia proclamat vicepresident i director general de
gestió econòmica, del qual depenien les qüestions de facturació
i indirectament d’emissió de targetes sanitàries, perquè la
gerència d’atenció primària no existia.

I vostès, a través d’aquestes normes, intenten treure gent de
la targeta sanitària, via no assignar metge de família, o altres
vies, i vostè ho sap. I després arribam al punt de dia 1 de
setembre, on ja d’una manera oficial a tot un caramull de
persones vostès els lleven el dret a l’atenció sanitària, ja no és
un dret, només unes persones tenen aquest dret.

I si això no fos suficient, amb l’exigència dels compromisos
de copagament, vostès han continuat posant barreres a
l’assistència sanitària d’aquestes persones. Per això jo li vaig
demanar fa no sé quants de mesos, que em digués quantes
targetes sanitàries han retirat des de l’inici de 2012, 1 de gener
de 2012. És una dada que fàcilment es pot obtenir a través del
sistema de salut, dels serveis centrals, per tant, jo li demanava
fa molts de mesos que em contestàs aquesta pregunta tan
concreta, si ha retirat qualque targeta sanitària, que ens digui
cada mes quantes n’ha retirat i per quin motiu.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí. Aquesta pregunta que fa referència a quantes persones
se’ls ha retirat la targeta sanitària individual mensualment
durant l’any 2012, m’han preparat les dades des de l’abril de
2012 fins abril de 2013. L’abril de 2012 es varen retirar 1.812
targetes; el maig 2.842; el juny 2.328; el juliol 4.665; l’agost
1.766; el setembre 595; l’octubre 2.278; el novembre 2.115; el
desembre 1.404; el gener de 2013; 2.255; el febrer de 2013,
1.009; el març de 2013, 2.695; i l’abril de 2013, 2.074. A més,
s’ha d’afegir que segons el reial decret i a la pregunta RGE
núm. 9656, el setembre de 2012 es varen llevar 19.856 usuaris,
a més de la xifra que he donat de 595.

Això fa referència a aquestes entrades i sortides habituals,
exceptuant-ne aquesta darrera xifra que és excepcional del reial
decret. Per tant, he contestat a les dues preguntes, la RGE núm.
9654 i 9656, que fa referència específicament al desglossament
des d’abril del Reial Decret Llei 16/2012.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS. I MULET:

Jo no he pres nota perquè ha fet molta via, ja ho miraré al
Diari de Sessions. Ha tengut molts de mesos i no ho ha enviat.
Però rectifiqui’m si m’equivoc, he entès que hi havia prop de
19.000 targetes sanitàries com a resultat del reial decret. Ho he
entès bé?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El que he donat són les
xifres de setembre de 2012, allà on 595 són les ordinàries i
19.856 targetes són les que afecten aquest reial decret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 9656/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a targeta sanitària individual (III).

I per formular la pregunta RGE núm. 9656/12 té la paraula
el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. No la tornaré formular. Però simplement amb un
càlcul ràpid, això ve a ser un 2% de la nostra població. A un 2%
de la nostra població vostès els han retirat la targeta sanitària.
Excloure persones del dret de salut, amagar els seus problemes
de salut du problemes tan greus com hem pogut veure a la
nostra comunitat autònoma, que un jove que va venir fa vuit
anys amb l’esperança de tenir una bona vida, al final es va morir
a ca seva, tot sol, sense un diagnòstic molt fàcil de fer,
mitjançant un tractament molt poc costós.

Això és desgraciadament una fotografia que es va anunciar
fa molts de mesos i que vostè no ha volgut escoltar. No ha
volgut escoltar amb les diverses responsabilitats que ha tengut.
Hi ha un fet molt important, vostè va tenir coneixement directe
en el Consolat i a la plaça Espanya. I vostè només actua quan
passen els fets i, a més, se li demostren. Ja pot dir que no, cada
comunicat que ha tret la conselleria des que han succeït aquests
fets és un reconeixement de les coses que vostès han fet
malament. Des de no atendre una persona, no la diagnostiquen,
no la tracten, a reconèixer que ha donar una ordre de retirar
factures, de retirar compromisos de pagament, de tornar doblers
d’unes normes que li dic avui, “no citar si no tiene tarjeta”.
Això passa avui.

Avui ens n’anam amb poques informacions, moltes
informacions que vostè assumeix la responsabilitat política de
deixar una part de la població sense assistència sanitària, que ha
demostrat que no controla la salut pública d’aquesta comunitat,
i li dic que salut pública no és sanitat pública, és una altra cosa
i ens hem assabentat que vostès, com a mínim, han retirat a un
2% de la nostra població la targeta sanitària i els han deixat
sense atenció sanitària bàsica. Només els atenen per malalties
greus o accidents, en cas d’urgència, quan una dona està
embarassada, el seu part i el post part i els menors de 18 anys,
tota la resta queda exclosa. I li puc assegurar que són
moltíssimes més coses les que vostè deixa fora que les que té
dins l’atenció sanitària per a aquestes persones.

Jo voldria que com a mínim aquestes dues hores que hem
estat aquí, facin que vostè reflexioni políticament i demani a la
ministra i al Govern que retiri aquest reial decret, perquè vostè
ja ho ha tocat amb les mans. Això no garanteix la salut pública
de la comunitat de les Illes Balears i no garanteix la salut
individual de les persones. I ja li he dit en diverses ocasions, la
responsabilitat política és seva, no dels professionals sanitaris
que són a una banda o a una altra. Només entenen d’atendre
problemes de salut de persones. I vostè ha posat una norma i
n’és responsable.

Des de la força política que jo represent ja li hem dit,
consideram que vostè ha d’assumir aquesta responsabilitat
política i el més normal és que se’n vagi a ca seva i que
assumeixi una altra persona aquesta responsabilitat. I no pensi
que és una qüestió personal amb vostè, el que nosaltres
voldríem és que tornin enrera la llei i que en aquest país torni a
ser un dret de la ciutadania l’atenció sanitària, que ara no ho és
per culpa del Partit Popular. I li ho torn dir, no són errors, és una
llei i una norma que ha dictat el Partit Popular per al conjunt de
ciutadans, tot solet. 
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I si vol una altra cosa, això no ho varen prometre en el seu
programa electoral, ho han tret després. Moltes persones tal
vegada no els haurien votat, no ho sabem, però vostès, a això,
tampoc ho varen prometre. Els ciutadans espanyols valoraven
molt bé la sanitat d’aquestes illes. El darrer baròmetre del CIS,
ja indica que entre els principals problemes dels ciutadans de les
Illes Balears, el quart problema és la sanitat. Està arribant a unes
quotes que mai no havíem tengut a la nostra comunitat
autònoma. Després de l’atur, després de la situació econòmica,
després dels partits polítics, el quart problema per als ciutadans
de les Illes Balears és la sanitat. Aquesta sanitat que vostès es
dediquen a fer malbé. Avui parlam d’una cosa, un altre dia
parlarem d’una altra, el 10% de la població en llistes d’espera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja ha quedat contestada la pregunta
que era objecte d’aquests minuts d’intervenció del Sr. Thomàs.
I, per tant, don per contestada ja amb l’anterior resposta aquesta
pregunta.

El que sí voldria manifestar és que moltes de les afirmacions
que avui el diputat Thomàs ha fet són fruit d’imprecisions i
d’una interpretació molt particular, partidista que no ha
sustentat mitjançant cap document.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, jo no venc aquí a dur papers, li puc treure
papers, però vostès els coneix. Si vostè els coneix, he de dur
papers aquí? Són aquí, vols que els tregui?, no els treuré. Són a
tots els mitjans de comunicació.

Per què vostè dóna una ordre urgent divendres, tornin les
factures emeses, tornin els papers dels compromisos de
pagament, tornin els doblers a qui li han cobrat. No som jo, és
vostè, vol que li tregui tot això? Ho sap tothom, ho sap tothom.
Ha quedat ben clar als mitjans de comunicació. La ministra està
ben contenta amb vostè, ben contenta. Ella en té part de culpa
perquè és la responsable política màxima del sistema sanitari. 

Jo no he vengut aquí a dur papers. Jo li he plantejat
preguntes i no s’oblidi, són preguntes que jo vaig formular el 25
de setembre de l’any 2012, 35 de setembre de 2012. I avui som
aquí primer perquè vostè no ha complit amb la seva obligació
que és contestar-les i hem hagut de forçar el Reglament perquè
vengui. I parlam d’uns fets molts tristos que han succeït, però
que han posat en evidència que la salut dels ciutadans de les
Illes Balears no està garantida, vostè que n’és el responsable
polític ha estat incapaç de garantir-la. 

Però jo he vengut a dur papers, els papers tal vegada es
mostren a altres bandes. Vostè sap que té papers en un sentit i
en un altre, però la realitat és que han succeït uns fets, qualcú
dicta una norma, qualcú treu targetes, qualcú treu el dret a
l’assistència sanitària. I tot això crea unes condicions i quan es
creen unes condicions per al ciutadà normal i per als
professionals sanitaris, desgraciadament existeix un risc i una
probabilitat que succeeixin determinades coses.

Jo no li duré papers, crec que ja li han tret els papers i ja li
han tret els colors des de fa tres setmanes. No seré jo que els
dugui aquí. Ja han sortit per tot, a les televisions, als diaris, al
Congrés dels Diputats, al Senat, aquí en aquesta cambra. Jo no
venc amb papers.

Li vaig formular el mes de setembre preguntes molt
concretes, de situacions en què es troben els ciutadans respecte
de la seva salut i de quins instruments dóna vostè als
professionals sanitaris. Els fets han fet que vostè hagi de venir
aquí a contestar. Però no oblidi, no doni la culpa als que són
enmig, la culpa és de qui pren una decisió política, i la
responsabilitat política és seva. I l’exemple que
desgraciadament hem viscut en aquesta illa és un exemple que
deixa clarament evidenciat que la responsabilitat és de qui pren
la decisió política d’excloure ciutadans de les nostres illes de
rebre una atenció sanitària normalitzada i regularitzada.

Vostè considera que no té responsabilitat política, però
nosaltres tenim el dret de considerar que vostè la té i que la
responsabilitat política, i en això coincidesc amb el president del
ColAlegi de Metges, militant del Partit Popular, és que la
responsabilitat política és seva. I el que vostè hauria de fer, el
que demana el carrer, la ciutadania, és que vostè sigui
responsable políticament, i el normal és que se’n vagi i deixi pas
a una altra persona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè, ja li he dit que comet
determinades imprecisions importants que distorsionen el
missatge.
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Els criteris generals d’assistència a les persones en situació
irregular, com li he dit, li he repetit a diverses de les preguntes,
diuen el que diuen i no s’han modificat. Aquests criteris el que
diuen és que l’assistència d’urgència a aquesta gent fins l’alta
metge està garantida i que és gratuïta. I com que no l’hem
modificat, el que hem fet ha estat recordar que si hi havia
qualque cas de facturació o si s’havia cobrat qualque quantitat
contravenint aquests criteris, s’havia de tirar endarrera la
facturació i s’havien de tornar els doblers.

El que passa és que vostè, Sr. Thomàs, fa interpretacions
molt interessades faltant a la veritat i essent molt poc
responsable i m’agradaria que recapacitàs seriosament, a veure
si això l’únic que fa és crear alarma i justificar que el fin
justifica los medios.

I aquí el que li puc dir, Sr. Thomàs, és que els criteris eren
i continuen essent els mateixos i el que s’ha fet és vetllar pel
compliment d’aquests criteris, la resta són interpretacions
interessades de part, com fa vostè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Doncs, agrair la presència del conseller i de
tots els seus acompanyants i suspendrem un minut la comissió
per acomiadar-los.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9580/12, del
Grup Parlamentari MÉS, pel qual solAlicita la
compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar
Social, per tal d'informar sobre el pla de viabilitat dels
hospitals General i Joan March.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit, passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la solAlicitud de compareixença RGE núm.
9580/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant la
qual solAlicita la compareixença del conseller de Salut sobre el
Pla de viabilitat dels hospitals General i Joan March.

Desitja intervenir qualque grup?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, jo és per justificar la nostra compareixença, crec que hi
ha motius suficients. El dia 30 d’abril, el president, Sr. José
Ramón Bauzá, va anunciar, entre d’altres, el tancament dels
hospitals. A una reunió que hi va haver amb l’oposició en la
qual jo hi era present, amb el Sr. Sansaloni, va justificar el
tancament dels hospitals en relació amb una manca d’ingressos;
es va comprometre que ens donaria aquesta informació. Aquesta
informació mai no l’he rebuda.

Des d’aquesta reunió, es va cessar la Sra. Castro, la qual
havia anunciat, conjuntament amb el president, el tancament
dels hospitals. Es va nomenar el Sr. Mesquida, el Sr. Mesquida
va anunciar un pla de viabilitat; després es va també cessar el
Sr. Mesquida, va ser nomenat el Sr. Sansaloni, qui va continuar
amb aquest pla de viabilitat. Es va aprovar un pla de viabilitat,
que nosaltres, com a oposició, vàrem demanar el dia 28 de l’11

del 2012, i dir-li, Sra. Presidenta, que aquest pla mai no ens ha
arribat com a oposició, tot i que el vàrem demanar des del mes
de novembre.

Ho hem aconseguit per altres vies, molt més democràtiques
que aquest govern, que no ens l’ha pogut donar, el Govern no
ens l’ha donat. I que, una vegada llegit aquest pla de viabilitat,
aconseguit per unes altres vies que no són el Parlament, al qual
ens vam dirigir, tal com mana el Reglament, hem vist una sèrie
de coses en aquest pla de viabilitat que pensam que les hauria
d’explicar.

Canvi de criteris, primer canvi, per què es canvia de criteri
d’un tancament, que nosaltres vàrem suportar el no tancament
i per tant estam molt contents i, donat que nosaltres vàrem ser,
conjuntament amb tota la societat civil, la qual va tenir un
protagonisme fonamental i molt més important que el que va
tenir l’oposició, fonamental el que va tenir la societat civil, però
nosaltres també vàrem demanar aquest canvi de criteri, i crec
que se’ns han de donar explicacions.

Criteris diferents a aquest pla de viabilitat, en el que diu
dependència i en el que diu sanitat. Dependència, parlam que
s’ha de professionalitzar l’atenció sociosanitària; aquest pla de
viabilitat parla que s’ha de no professionalitzar l’atenció
sociosanitària, sinó que s’ha d’anar cap a les famílies. Per tant,
tenim una situació de divergència. Contradiccions en l’anàlisi
i després en l’aplicació; en aquest pla de viabilitat es diu que
s’ha de potenciar el comunitari en temes sociosanitaris i ens
trobam que es lleven metges i infermeres i personal sanitari, que
nosaltres pensàvem que aniria a comunitari i se’ls du a les llistes
de l’atur.

En fi, tota una sèrie d’elements en els quals no m’estendré,
que pensam que argumenten i que no farà mal a ningú que el
conseller vengui a explicar aquest pla de viabilitat, que ha
tengut tot un recorregut des que nosaltres ho vàrem solAlicitar i
des que es va aprovar, i que ara possiblement hi haurà més
elements.

Per tant, nosaltres demanam el vot afirmatiu perquè el
conjunt de parlamentaris coneguem la justificació d’aquest pla
de viabilitat, els arguments, el procés de consens amb els
sindicats i amb el conjunt dels treballadors, per conèixer-lo,
perquè ni tan sols el Govern ens ha donat fotocòpia d’aquest pla
de viabilitat. I pens que, per dignitat del Parlament, hauríem de
conèixer els arguments d’aquest pla, que està consensuat pels
sindicats, i per tant no hi haurà excessives crítiques, si és això
el que els preocupa; però si que, davant una situació com
aquesta, de tancament d’hospital i canvi de criteri, trobam que
sí ha de venir el conseller a explicar-nos-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque altre grup desitja intervenir? Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

No, el Grup Parlamentari Socialista dóna suport a aquesta
petició del Grup MÉS, entre d’altres coses perquè seria
interessant veure com una persona decideix canviar d’opinió
respecte de dos hospitals, de ferm defensor del seu tancament,
de dir que no és necessari, a canviar, i aquesta mateixa persona,
que, com diu la Sra. Santiago, en cap moment no ha facilitat la
documentació, qüestió que ja no crida l’atenció perquè és la
norma, no l’excepció, i per tant nosaltres donam suport a
aquesta petició, perquè venguin a explicar-nos si abans era
necessari tancar dos hospitals sociosanitaris, ara per què és
necessari mantenir-los, amb les condicions que s’han deixat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna intervenció més? Sí, el Grup Popular.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup considera que
aquest és un tema que està resolt ja fa temps, que la Conselleria
de Salut ja fa mesos que va fer un gran esforç de negociació i de
consens amb tots els agents implicats perquè aquests dos centres
poguessin, malgrat la difícil situació econòmica, continuar en
funcionament. Aquesta és una fita aconseguida, per tant, no
consideram que procedeixi insistir en aquesta qüestió, ja que no
té interès ni actualitat, és un tema resolt satisfactòriament i no
consideram que sigui necessari incidir-hi.

Per tant, no hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a les votacions.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència, queda rebutjada.

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