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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? No. Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3964/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a exempció de
copagament en medicaments, transport sanitari no urgent,
productes dietètics i prestació ortoprotètica a les persones
que pateixen una malaltia rara.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 3964/13, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre exempció de copagament en
medicaments, transport sanitari no urgent, productes dietètics i
prestació ortoprotètica a les persones que pateixen una malaltia
rara.

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom. Com
tothom sap l’aprovació per part del Partit Popular del Reial
Decret 16/2012 va crear una cartera complementària,
suplementària, on introdueixen determinats copagaments que
abans no existien. Som aquí per debatre aquesta proposició no
de llei que va relacionada amb copagaments i persones que
pateixen una malaltia rara, que són malalties que a la llarga
produeixen la mort i durant el trajectes moltes d’elles provoquen
una situació d’invalidesa o de discapacitat.

Les malalties rares són malalties amb una freqüència baixa,
però que poden afectar moltes persones perquè dins el concepte
de malaltia rara, en aquests moments, hi ha més de 7.000
malalties catalogades. Es diu que a Espanya pot haver-hi prop
de 3 milions de persones que la pateixin i aquestes malalties, a
més, tenen determinats handicaps com és que com que no hi ha
un volum de persones suficientment important la indústria no té
interès a fer recerca amb elles, en moltes situacions no trobam
tractaments específics sinó més bé tractaments per a situacions
que les acompanyen i que després tenen altres característiques
com que són malalties moltes d’elles genètiques, moltes d’elles
són cròniques i moltes d’elles són progressives. A això, a més,
hem d’afegir que moltes vegades hi ha dificultats i el període de
temps es fa relativament llarg fins que comencen els símptomes,
fins que s’arriba a un diagnòstic amb noms i llinatges de la
malaltia que afecta una persona. I, com hem dit, moltes d’elles
no tenen un tractament curatiu sinó que bàsicament hem d’anar
a cercar mesures que puguin millorar la seva qualitat de vida i
ampliar l’esperança de vida.

És un tema que ha estat abordat des de moltes bandes,
Espanya va signar el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals que, entre d’altres coses, ens diu que tota
persona té dret a gaudir al més alt nivell possible de salut física
i mental. Tenim la Constitució Espanyola que diu que els poders
públics han d’organitzar i tutelar la salut pública mitjançant
mesures preventives i de les prestacions i els serveis necessaris,
i tenim jurisprudència on ens diu, per exemple, el Tribunal
Suprem que el conjunt de ciutadans han de poder tenir, de
manera accessible i en condicions d’igualtat, assistència
sanitària.

Aquests ciutadans que tenen malalties rares també s’han vist
emparats per polítiques des de les comunitats europees. L’any
2009 ja es va crear un comitè que, entre d’altres coses, suggeria
que les malalties rares exigeixen un enfocament global basat en
esforços especials i combinats a fi de prevenir la morbiditat
significativa o la mortalitat prematura evitable i millorar la seva
qualitat de vida i el potencial socioeconòmic d’aquestes
persones afectades.

Ja en el seu document “Junts per la salut” atribuïen que era
necessari fer estratègies prioritàries cap a les malalties rares.
Així, de fet, l’any 2009 el Sistema Nacional de Salut d’Espanya
va definir una estratègia de malalties rares que, entre d’altres
coses, suposa presentar un pla de treball per desenvolupar
accions dins l’abordatge global d’aquestes malalties, des del
diagnòstic, des de la prevenció, des del tractament o d’un dels
temes que preocupen molt que és finançar les investigacions en
medicaments específics per a ells.

Aquestes persones així doncs s’enfronten cada dia a grans
dificultats, són persones més vulnerables i són més vulnerables
tant des d’un aspecte psicològic com social com econòmic com
cultural. De fet, una gran part tenen discapacitats, més d’un 70%
tenen certificat de discapacitat, i, per tant, moltes d’elles
necessiten al llarg de la seva vida suport fins i tot per a activitats
de vida quotidiana.

Hem de remarcar, a més, que aquestes persones que pateixen
malalties de baixa prevalença entre d’altres coses, com hem dit
abans, hi ha dificultats en el seu diagnòstic, moltes vegades per
arribar a aquest diagnòstic han d’acudir a altres províncies per
ser atesos, per tant, ja hi afegim un problema de desplaçament,
per exemple, nosaltres vivim a una comunitat d’illes i cal
recordar que els malalts, les persones de les Illes Balears, en
aquests moments tenen problemes per rebre ajudes en els seus
desplaçaments.

Evidentment, patir una malaltia d’aquestes suposa també un
increment de despesa relacionada amb l’atenció a la malaltia. Hi
ha un càlcul que diu que són prop de 350 euros per familia i
mes. Per tant, és una càrrega econòmica important, hem de tenir
present que aquí parlam de medicaments, una part dels
medicaments, i més després de la decisió del Partit Popular la
tardor de l’any passat de retirar el finançament, molts dels
medicaments que han estat retirats del finançament públic són
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medicaments que prenien aquestes persones perquè, com hem
dit, moltes vegades no tenen tractaments curatius, però sí
palAliatius per a símptomes menors. A més, és un colAlectiu de
persones que per la seva discapacitat necessitaran prestacions
ortoprotètiques, necessitaran transport sanitari o necessitaran
adaptacions dels seus habitatges, suport personal o, per
exemple, tractaments dietètics. 

Com hem dit, i tots vostès saben, el Partit Popular va
aprovar el Decret 16/2012 que introdueix copagaments a les
persones, per exemple, en prestació farmacèutica, ortoprotètica,
productes dietètics i transport sanitari no urgent. I també a
través del Reial Decret Llei de 30 de novembre es va incloure
dins el copagament aquells medicaments que es rebien a través
de les farmàcies hospitalàries, que era una de les maneres on
aquestes persones moltes vegades obtenen el medicament a més
amb la possibilitat d’una dispensa a través de recepta mèdica. És
veritat que encara que siguin medicaments que tenen una
aportació reduïda són costs afegits a aquestes persones. 

Per tant, són una sèrie de mesures que ha posat en marxa el
Partit Popular que s’afegeixen a les dificultats que tenen
aquestes persones i repercuteixen negativament en un dret a
accedir amb equitat a tractaments i fan més vulnerables a
persones que ja de per si són vulnerables. 

El màxim responsable de FEDER, que és la Federació
d’Entitats en Malalties Rares, va dir que “és una gran errada fer
pagar la crisi a qui menys culpa té d’ella, si el Govern no cuida
a qui ho necessita perd la seva representativitat ja que quan
ataca les bases de la dignitat i la llibertat amb els seus retalls
estan, en realitat, atacant els propis ciments on se sustenten”. 

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
resumeix aquesta argumentació en una proposició no de llei que
proposa, en el primer punt, que el Parlament rebutgi el Reial
Decret 16/2012 perquè imposa aquest copagament a persones
amb malalties rares; insta el Govern que estableixi un
mecanisme perquè les malalties rares no hagin de fer front a
aquest conjunt de copagaments; i després demana que
s’eximeixin de l’aportació econòmica per als medicament
dispensats ja sigui a través de recepta o a través de farmàcia
hospitalària, que s’eximeixi de copagament per material
ortoprotètic o per productes dietètics; i també que el Parlament
insti el Govern que eximeixi les persones que pateixen una
malaltia rara de l’aportació per un transport sanitari urgent.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostres
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei
del Grup Socialista com ve sent habitual quan un dels punts és
rebutjar el Reial Decret 16/2012 que va imposar el Govern de
l’Estat espanyol, el Govern del Partit Popular.

És veritat que qualsevol govern una de les prioritats que ha
de tenir quan ha de prendre decisions és el nombre de persones
que afecta una determinada problemàtica, però també és cert
que en determinats temes, com poden ser en salut, en serveis
socials i en educació, no sols ha de tenir en compte aquest criteri
numèric sinó que ha de tenir en compte el que succeeix o el que
produeix un problema. 

En aquests casos que parlam avui, aquests casos que es
consideren com a malalties rares i a més a països desenvolupats
on la cohesió social i la igualtat social i l’equitat ha aconseguit
que siguem uns dels països, i em referesc a Europa, on més s’ha
desenvolupat tots els drets, s’ha desenvolupat una economia, on
hem tengut espais de pau i tranquilAlitat durant molt de temps
precisament perquè s’ha invertit en cohesió social, també s’ha
de tenir en compte com a prioritat el patiment que generen
determinats problemes, les desigualtats que produeixen
determinats problemes i el risc de les persones que determinats
problemes generen. I el cas de les malalties rares pensam que
reuneix totes aquestes característiques. 

És veritat que estam davant unes situacions que hi ha una
prevalença molt baixa, com posava la proposició no de llei, 5 de
cada 10.000 habitants, que hi ha molta diversitat, hi ha més de
7.000 malalties rares catalogades, això fa que, efectivament, no
interessi a nivell d’investigació perquè no hi ha una investigació
farmacològica privada a l’Estat espanyol i, per tant, no són
objecte d’un possible benefici posterior com podria ser
l’Alzheimer, que és una de les malalties més investigades, però
el fet que no hi hagi aquesta investigació no hi ha un tractament
curatiu conegut i, per tant, tenim una situació on hi ha un gran
patiment, on es produeixen desigualtats i on hi ha un risc per a
les persones, per a les persones que ho pateixen perquè hi ha
una defunció moltes vegades prematura, hi ha una limitació
clara física, psicològica, emocional i social, es pot produir
discapacitat i la majoria tenen graus de minusvalidesa
reconeguda, i per a les famílies suposa un impacte no només
psicològic sinó que suposa una càrrega social que no tenen
altres famílies a nivell d’ingressos, més que d’ingressos de
despeses, a nivell de condicions laborals, a nivells econòmics i
condiciona, moltes vegades, la qualitat de vida de tots els
membres d’aquesta família.

De fet, és tan important aquest colAlectiu de persones i és
tant l’impacte social i emocional que genera a les persones i a
les famílies que ho pateixen que es va declarar el dia 28 de
febrer com el Dia Mundial de les Malalties Rares perquè es
considera que hi ha uns 30 milions de persones que les pateixen.

Davant aquesta situació, que qualsevol pensament raonable
i de sentit comú hauria de pensar que hauríem de protegir, que
hauríem de tenir mesures dirigides a aquestes persones per
reduir aquest impacte de patiment, de desigualtat i de risc, ens
trobam que el Reial Decret 16/2012 va en sentit contrari i el que
fa són dues vies, una, que ja he dit i que no em cansaré de
repetir, que és afavorir la privatització de la sanitat pública a
través de tota una sèrie de processos, com es produeix fins en
aquests moments, abaratir la sanitat pública. 
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En aquests moments la sanitat pública és més barata, no és
més eficient, és més barata perquè han acomiadat a més
persones, i per tant és més barata; perquè han baixat els sous
dels treballadors, i per tant és més barata; perquè ens acostumen
a pagar, com passa a la sanitat privada, ens acostumen a pagar
només per l’accés a través d’aquesta targeta bàsica, a través dels
serveis de copagament, els productes farmacològics a les
persones que abans no els pagaven, com són els pensionistes; el
copagament en transport no urgent; el copagament en
determinats productes farmacèutics que abans no es pagaven per
temes referits a malalties determinades o malalties cròniques o
malalties que tenien a veure amb problemes digestius; convivint
amb la sanitat privada, també ens fan canviar aquesta mentalitat
que la sanitat pública no té perquè ser per a tots; minvar la
qualitat de la sanitat, com passa a la nostra comunitat autònoma,
més de 100.000 persones esperant en llistes d’espera.

Vull dir, tots aquests intents de canvi de mentalitat per part
del Partit Popular per afavorir la privatització de la sanitat
pública cada vegada són més constants i més visibles. Però,
possiblement, l’efecte més cruel o per a nosaltres un dels efectes
més cruels d’aquest model, d’aquest canvi de mentalitat al qual
ens volem sotmetre els membres del Partit Popular, el Govern
del Partit Popular, és penalitzar els malalts. El reial decret
penalitza les persones que estan malaltes, i una prova d’això són
les malalties rares i altres tipus, les persones majors de 70 a 75
anys quan estan més malalts, quan necessiten més medicaments
els farem pagar. Aquestes persones que tenen malalties
cròniques que necessiten una medicació de per vida o que
necessiten un tractament determinat o que necessiten
mobilitzacions constants, els farem pagar aquest copagament,
encara que sigui poc. És veritat que a vegades no és la quantitat,
perquè serà un dels arguments que segurament argumentaran els
parlamentaris del Partit Popular, no és tant la quantitat sinó el
fet que t’acostumis a pagar pel que necessites, el fet que
t’acostumis o ens volen fer acostumar, a pensar que qui està
malalt, que ho pagui, per què he de pagar jo si estic sana, per
què he d’ajudar que pagui un que està malalt?

Això és aquest canvi de mentalitat que pretenen fer i que a
poc a poc a través de determinades conductes, com és fer-nos
pagar, volen també produir aquest canvi de mentalitat. 

Aquest és sens dubte, jo pens, el més cruel de tots aquests
efectes que vol fer aquest reial decret, perquè penalitza les
persones malaltes. A més, en el cas de les malalties cròniques
no és per mor que penalitzin les persones malaltes perquè han
tengut una conducta inadequada, record encara de l’estudi Salut
2020 que de qualque forma culpava les persones obeses que no
tenien una conducta sana i com que eren obeses això costava ics
doblers a la sanitat pública, perquè la majoria de malalties rares
són per causes genètiques i, per tant, al marge de les conductes
que pugui tenir una persona que no té cura de la seva salut.

També dirà el Partit Popular que ara es fa pagar en relació
amb els ingressos de les persones, cosa que no és certa perquè
entre 18.000 i 100.000 euros que és la variable econòmica que
desenvolupa el reial decret hi ha molta diferència, no és el
mateix cobrar 18.000 euros que cobrar 100.000 si tu tens una
persona o fill amb una malaltia rara, i pagues el mateix cobrant
100.000 euros o cobrant 18.000 euros. 

Amb aquestes malalties hauria d’haver-hi unes qüestions
palAliatives, haurien d’intentar entendre que això no és un
problema individual, ni t’has creat tu un problema individual,
sinó que és un problema social, i com a problema social
socialment li hem de donar solucions.

Nosaltres pensam que les propostes que presenta en aquesta
proposició no de llei el Partit Socialista són molt acurades, és
tenir en compte un colAlectiu de persones que tenen malalties
rares que són de difícil accés a la curació perquè no s’investiga
sobre elles, que són de per vida aquestes malalties rares, que
generen un impacte social i econòmic no només a la persona
sinó a la família i que, per tant, hauríem de tenir mesures de
caràcter palAliatiu perquè aquest efecte fos molt més reduït a les
famílies, com per exemple les propostes que fan de reduir la
quantia en materials ortoprotèsics, en productes dietètics, en
transport sanitari no urgent que facilitaria la vida, almanco en
els aspectes econòmics, a aquestes famílies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
A Europa es considera que és una malaltia rara quan afecta a
una d’entre 2.000 persones. Una malaltia rara pot afectar només
a uns pocs pacients de la Unió Europea i d’altres afecten fins a
245.000 persones. Existeixen entre 6.000 i 8.000 malalties rares.
En total, les malalties rares afecten 30 milions de ciutadans
europeus.

La Unió Europea ha establert diverses vies de suport, com
són assignació d’exclusivitat de mercat a la Unió Europea
durant deu o dotze anys, suport científic a les empreses per
l’Agència Europea del Medicament, procediments centralitzats
d’autorització de comercialització, reducció de taxes en
autoritzacions, inspeccions, variacions i suport tècnic, i
finançament d’investigació, com beques, fons, etc.

Aquestes malalties les podríem definir com aquelles de què
es desconeix clarament la seva etiologia, malalties que no
existeix un adequat tractament, o es desconeix, malalties
congènites i malalties que generen una gran alteració en el
devenir del malalt. Les seves característiques són freqüentment
malalties cròniques, progressives, degeneratives i en ocasions
comprometen la vida. Són doloroses i generen patiment per al
pacient i per a la seva família, produeixen discapacitat, la
qualitat de vida dels pacients està compromesa per l’absència
d’autonomia i no existeixen tractaments efectius en la majoria
de casos. 
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Un 75% de les malalties rares afecten infants. Un 30% dels
pacients amb malalties rares moren abans dels cinc anys de
vida. Un 80% de les malalties rares tenen origen genètic. Altres
malalties rares són resultat d’infeccions o alAlèrgies. Espanya té
aprovada des de 2009 una estratègia nacional de malalties rares,
basada en set línies estratègiques que es consideren prioritàries,
com són: informació sobre malalties rares i recursos
disponibles, prevenció i detecció precoç, atenció sanitària,
teràpies, atenció sociosanitària, investigació i formació.

A Espanya, el passat 28 de febrer, arrancà oficialment l’Any
espanyol de malalties rares, amb l’objectiu d’apropar els
ciutadans al coneixement de les patologies poc freqüents, per
intensificar els llaços d’ajuda mútua i també per despertar
l’interès de nous investigadors, professionals sanitaris i de la
indústria, i així, continuar avançant en el coneixement i
tractament d’aquestes malalties. Igualment, Espanya s’ha
adherit a la declaració de l’any 2016 com Any internacional
d’investigació en malalties rares.

Però el Govern d’Espanya vol anar més enllà de simples
celebracions. Per això, la ministra Ana Mato ha donat les ordres
per al desenvolupament de diverses iniciatives. Destacam
l’elaboració d’un informe al consell assessor de sanitat sobre
malalties rares; l’elaboració d’un mapa de recursos sobre
aquestes patologies, amb la finalitat d’orientar a les famílies des
del mateix instant en què són diagnosticats els pacients. Aquest
mapa de recursos també pretén aglutinar aquelles unitats
clíniques que acumulen l’experiència de forma que es planifiqui
adequadament, tant l’assistència com la investigació. També la
celebració d’un congrés nacional científic amb experts nacionals
i internacionals amb aquest tema. Revisar l’estratègia estatal del
2009, posant al dia els seus objectius, recomanacions i
indicadors de seguiment. I, dins l’àmbit científic, el
desenvolupament d’un registre epidemiològic únic, juntament
amb l’Institut de Salut Carlos III. I també dins el marc de la
celebració de 2013 com Any espanyol de les malalties rares,
s’impulsarà la formació específica dels professionals avaluadors
de la discapacitat, a fi d’unificar criteris quant a la determinació
del grau de discapacitat. És a dir, que els fets constaten que el
Ministeri de Sanitat està fent una gran labor i mostra un gran
interès per millorar la qualitat de vida i l’assistència de les
persones que pateixen una d’aquestes malalties anomenades poc
freqüents. 

No obstant això, es torna un dia més a parlar de la reforma
sanitària. El Govern d’Espanya ha hagut de fer front a un repte
molt important, tots el coneixem: evitar el fracàs del sistema
nacional de salut i fer-lo sostenible maldament haver trobat el
2011, quan es produí un canvi de govern, un forat descomunal
de 16.000 milions d’euros de deute. I recordam una vegada més,
que entre el 2009 i el 2011 el Govern Zapatero incrementà el
deute en un 173% i que els proveïdors de centres hospitalaris no
cobraven, ni tan sols 700 dies després d’haver presentat la seva
factura i prestat el servei podien cobrar. I per això el ministeri
va haver d’afrontar el problema i desenvolupar noves mesures
pensades en benefici de tots i així, donar garanties de
sostenibilitat en un exercici de responsabilitat i rigor. 

S’han impulsat des del Ministeri de Sanitat mesures
positives, com el Pla de pagament a proveïdors, el fons de
liquidesa autonòmic, la posada en marxa d’una plataforma de
compra centralitzades, la creació de la xarxa d’avaluació de
prestacions i tecnologies sanitàries, l’adequació d’envasos de
medicaments a pautes i temps de tractament, projectes de
connexió en xarxa, biblioteques, Pla d’estalvi energètic, creació
d’una plataforma espanyola d’innovació en salut, impuls a l’e-
salut. Implantació a tot el territori nacional de la història clínica
digital, desenvolupament progressiu de la recepta electrònica a
més, del foment de la responsabilitat i conscienciació dels
ciutadans en tenir cura de la pròpia salut, creant per això la
xarxa d’escoles de salut per als ciutadans.

S’està ja desenvolupament una estratègia d’abordatge de la
cronicitat i també una altra estratègia de malalties reumàtiques
i moscoesquelètiques. Aquesta és la feina intensa i responsable
que s’està portant a terme des del Govern de l’Estat en matèria
de salut, buscant sempre tenir un model sanitari sostenible,
eficient, equitatiu entre tots els ciutadans del territori nacional
i solvent. Les mesures de contenció i de control de la despesa
han aconseguit treure el sistema nacional de salut de la ruïna en
què es trobava en el 2011 i així també, homogeneïtzar
prestacions entre tots els ciutadans del territori nacional.

És cert que s’han incorporat alguns nous copagaments, però
es procura aplicar-los de la forma més justa, qui més té més
paga, i que aquests copagaments i així es reconeix per la pròpia
oposició, siguin mínims. 

Què feim a la comunitat de les Illes Balears? El nostre
Govern està gestionant la sanitat pública amb eficiència, amb
responsabilitat, amb racionalitat, amb l’objectiu de
sostenibilitat. Treballant per superar el més aviat possible el
deute heretat, també aquí a les nostres illes, de més de 800
milions d’euros, fruit d’una gestió nefasta del Govern del pacte
de progrés. El nostre govern està en contacte constant i en
absoluta colAlaboració amb el Ministeri de Sanitat.
Efectivament, li dóna suport, maldament no sempre comparteixi
la incorporació de noves mesures de copagament; però tot es pot
parlar, es negocia, es discrepa si procedeix, però quan el
ministeri decideix aprovar una determinada normativa, el
Govern de la nostra comunitat l’acata i la respecta, com no pot
ser d’altra manera perquè es tracta d’una llei estatal.

D’altra banda, la Conselleria de Salut està en contacte
permanent amb les associacions de pacients, amb la ciutadania
i, dins el marc ineludible de les dificultats econòmiques que
tenim, s’està informant i cercant la millor manera d’ajudar a les
associacions de pacients i també pel que fa a les associacions de
pacients de malalties rares de les nostres illes. S’està modificant
el registre poblacional de malalties rares de la comunitat
autònoma balear per augmentar el coneixement epidemiològic.



742 SALUT / Núm. 52 / 12 de juny del 2013 

 

I pel que fa als punts de la proposició no de llei que avui
se’ns presenta per part del Grup Parlamentari Socialista, he de
dir que no els podem donar suport. Ja hem explicat moltes
vegades que la reforma sanitària respon a unes necessitats reals
com la sostenibilitat del sistema sanitari. I sí voldria puntualitzar
que hi ha dos aspectes recollits aquí, com són la dispensació de
serveis de farmàcia en centres hospitalaris, que està recollit en
el punt número 3. I el punt número 5 referent a transport sanitari
no urgent. Se’ns demana que hi votem en contra, però aquests
dos aspectes no s’estan aplicant. Per tant, no consideram que
s’hagi de rebutjar una cosa que a efectes pràctics no és realitat
i no s’està aplicant encara en el territori nacional i no sabem,
perquè -com dic- s’està negociant, si finalment s’arribarà a
aplicar o no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair a la Sra. Santiago el seu
suport. I lamentar el posicionament del Partit Popular. El que no
podem entendre és, si saben què és una malaltia rara i saben què
pateix una persona que té una malaltia rara, no podem entendre
que no puguin ser capaços de sonar suport a aquesta iniciativa
parlamentària, iniciativa parlamentària, Sra. Palau, que el
Govern d’Espanya ja ha dit que posarà aquestes mesures,
perquè ha pres el compromís davant Europa que així ho farà i
així s’estalviarà 800 milions d’euros. I el conseller de Salut ja
ho ha dit en el Consell Interterritorial, obedezco todo lo que me
diga Madrid. Això és el que ha dit el conseller. 

Està molt bé que es millori, que es facin mapes de recursos,
que es facin informes, però la realitat és una altra. El pressupost
d’estratègies de salut, perquè se n’omple la boca, ha passat
enguany de 17 milions d’euros a 2 milions d’euros. Es pot
imaginar què ens arriba a nosaltres que som el 2% de la
població? Si vostè està d’acord que la Conselleria de Salut, el
Govern del Partit Popular faci deixadesa de les competències
que li atorga l’Estatut, que és el que fa respecte de Madrid,
nosaltres no ho podem compartir.

Evidentment, com deia la Sra. Santiago, és un reial decret
que el que fa és penalitzar els que pateixen una malaltia i estam
parlant de persones moltes d’elles, que pateixen malalties
genètiques, però a vostès els és ben igual. Vostès que són adalils
de la unidad de España, rompen l’equitat dels ciutadans
espanyols respecte de la salut, rompen l’accessibilitat i, miri,
han retirat el finançament de molts de medicaments que aquesta
gent prenia. Aquesta gent necessita més que una persona normal
ajudes a ca seva, rehabilitació i condicionament de ca seva,
necessiten transport sanitari o necessiten, per exemple,
tractaments dietètics. De què ens serveix que es facin fotos al
costat d’associacions d’afectats, si després els lleven els
doblers? El que necessiten són aquestes ajudes no fotos. O sigui,
un nin que té una epidermòlisi, la malaltia de pell de papallona,
de què li serveix que quan li han de posar una sonda per
alimentar-lo, vostès la hi cobren, de què li serveix la foto? De
res, de res. De què li serveix a una persona que té una malaltia

d’Andrade i necessita un trasplantament hepàtic fins aquest
camí, de què li serveix la foto? Si allò que fan és penalitzar-lo,
que no els paguen ni el transport sanitari. Aquest és el problema.

Els vaig dir l’altre dia que vostès tenien un problema, diuen
uns motius, però després la seva actuació és completament
diferent. Aquests milions de persones que tenen aquest
problema quotidianament, amb falta de medicaments, en
transport ..., que ja li ho he dit, això no són dades meves, són
dades de la mateixa associació oficial de malalties rares, 350
euros per família i mes, idò el que els demanen és que a més no
els facin pagar copagaments. Vostès no tenen sensibilitat amb
ells, per què no tenen la mateixa sensibilitat que tenen aquelles
persones que contracten una assegurança privada i el Govern de
les Illes Balears renuncia a 3,5 milions d’euros. Aquesta és la
diferència. Vostès estableixen les prioritats i demostren que les
persones amb malalties rares no els preocupen, els preocupen
més les persones que tenen capacitat per contractar una pòlissa
d’assegurança privada sanitària. 

Aquesta és la trista realitat i a mi em sap molt de greu,
perquè demostren una falta de sensibilitat absoluta davant
d’aquests fets. I no costaria tant que vostès tenguessin una mica
de sensibilitat. Vostès no hi donen suport, aquesta és una petició
que fa la Federació d’Entitats de Malalties Rares d’Espanya,
que demana que els eximeixin de tot aquest seguit de
copagaments perquè consideren que ja en tenen prou en dur
endavant la incertesa diagnòstica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...la malaltia crònica, la malaltia progressiva. 

Per tant, jo lament molt que el Partit Popular avui demostri
aquesta poca sensibilitat. Però després de la notícia que hem
tengut coneixement avui d’un partit polític, el Partit Popular de
les Illes Balears que reconeix que ha investigat i espiat els
partits polítics de les Illes Balears, jo sincerament esper molt
poques coses. Investigar per al Partit Popular de les Illes
Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, un moment. ... els partits polítics, els jutges i fiscals,
resulta que el portaveu del Partit Popular ho considera un fet
normal. D’altres ho consideram un fet absolutament lamentable.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5631/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a impulsar la
prevenció del càncer de mama.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 5631/13
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a impulsar la prevenció del
càncer de mama.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta proposició no de llei que té
data de 23 de maig, la vàrem acordar i elaborar quan ens varen
arribar les contestacions d’unes preguntes que havíem formulat
a la Conselleria de Salut, en relació amb el desenvolupament del
programa de prevenció de càncer de mama, entre ells l’evolució
de la realització de mamografies en dones. 

Vostès saben que en els països desenvolupats el càncer de
mama representa un dels problemes de salut prioritària per a la
població, entre altres coses perquè és el tumor més freqüent
entre les dones, conjuntament amb el càncer d’ovaris i també és
de les causes de mort prematura entre les dones també amb el
càncer d’ovaris. Per tant, estam davant d’un problema de salut
important que afecta tota classe social, que afecta tots els nivells
econòmics, tots els nivells d’instrucció i que té una prevalença
més important en dones majors de 50 anys.

Per aquests motius molts de països, entre ells les Illes
Balears, ja fa anys que varen iniciar el programa de detecció de
càncer de mama. Era un programa que tenia un caràcter actiu,
vull dir que les pròpies institucions, en aquest cas l’ib-salut, es
dirigia a les dones, no era un programa allà on les dones anessin
d’una forma que la part activa la duguessin elles, sinó que la
pròpia institució era la que telefonava o enviava cartes a les
dones majors de 50 anys que comencessin a fer-se mamografies
si no se n’havien fet; o les ordres que tenien els metges de
capçalera de derivar per fer-se mamografies a les dones majors
de 50 anys o a determinades dones que per les seves
circumstàncies i característiques clíniques podien ser portadores
d’una possibilitat de càncer de mama per les seves
característiques familiars, clíniques, etc.

El cas és que la investigació feta a tots els països, en la qual
també hi va participar les Illes Balears, amb el tema de les
mamografies, es va comprovar l’efectivitat que les dones es
fessin mamografies, especialment les majors de 50 anys; així
com els estudis indiquen que menors de 50 anys o 45 anys no
donen una relació important d’una certa eficiència o eficàcia de
les mamografies, a partir de 50 anys sí que quedava clar que es

detectaven d’una forma molt prematura possibles càncers de
mama i aquesta investigació es va fer a 18 països, d’una forma
longitudinal i amb el seguiment de 26 programes. De fet els
darrers estudis anglesos assenyalen que de cada mil
mamografies que es fan se salven nou vides de dona, perquè es
detecta de forma prematura un possible càncer.

Per tant estam davant un programa que ha demostrat la seva
eficàcia, ha demostrat la seva eficiència, i quan dic eficiència i
eficàcia ho dic en dos sentits, perquè resulta bastant econòmic
i perquè va a l’objectiu del que realment persegueix, que és la
detecció en aquest cas de càncer de mama.

Ens trobam que a la nostra comunitat autònoma, segons
dades presentades per la mateixa conselleria, tenim que l’any
2010 es varen fer 21.522 mamografies, i l’any 2012 19.446. Per
tant estam davant una baixada molt important de mamografies
i això ens preocupa. La reducció de la població no justifica
aquesta reducció tan important. A part ens trobam que per causa
de les diferents mesures per a estalvi que s’estan practicant a la
nostra comunitat autònoma és curiós que els mesos de juliol, els
mesos d’agost i els mesos de desembre, que és quan hi ha
vacances dels professionals, aquestes no se substitueixen i és
quan es produeix una baixada molt important de mamografies.
Si l’any 2012 la mitjana de mamografies lligades al càncer de
mama podíem dir que estava sobre unes 1.400, el mes de juliol
de no arriben a 1.000, el mes d’agost no s’arriba a 350, i el mes
de desembre no arribam 1.000, perquè no es produeixen
substitucions, no es produeixen..., sí, substitucions per temes de
vacances. A més a més sabem que de les 1.100 persones
professionals que s’han acomiadat per temes d’austeritat, sis de
les quals estaven relacionades directament amb l’elaboració o
amb la realització de mamografies. 

Per tant estam davant una baixada de realització de
mamografies lligada a temes econòmics que no queda per a
nosaltres absolutament justificat.

I després també hi ha un altre tema que també recull aquesta
proposició no de llei, que és que és un tema lligat en aquest cas
potser a les conductes de les dones, que de les dones citades no
arriben totes. Així per exemple l’any 2010, que se’n varen citar
29.946, només hi varen arribar 21.522; l’any 2012, que se’n
varen citar 24.443, només hi varen arribar 19.946. La mitjana de
dones citades i que no s’han arribat a explorar, que no s’han
arribat a fer la mamografia els darrers sis anys és d’un 72%. Per
tant estam davant un altre problema, que és que no hi ha una
bona sensibilització cap a les dones que poden estar
potencialment en risc de patir un càncer de mama, i que a més
se les cita perquè arribin. 
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Per això la nostra proposició no de llei va en aquests dos
sentits, per una banda desenvolupar i mantenir campanyes
perquè les dones es realitzin les mamografies preventives,
perquè hi ha moltes dones que no van potser al metge de
capçalera, que els pot derivar, sinó que siguin conscients de la
necessitat de fer aquesta mamografia, que es mantengui aquesta
sensibilitat, que siguin conscients que això és molt important,
que no hi hagi una relaxació amb els colAlectius de dones; que
quan se solAliciti, o quan es derivi, o quan tenguis cita hi vagin,
que això té un cost social i que té un cost econòmic, i per tant
que l’aprofitin. I després instar el Govern de les Illes Balears a
dotar de recursos necessaris i suficients el material, si és
necessari, de noves mamografies, però sembla que no, per la
informació que tenim és bàsicament de personal, per evitar una
reducció del nombre de dones que s’han realitzat mamografies.

Pensam que intervenir en prevenció és molt més econòmic
que la necessitat d’un tractament avançat d’un càncer de mama,
però independentment que és econòmic és més just i és més
eficaç, perquè després a vegades l’impacte que pugui suposar
per a una dona un càncer de mama i per a la seva família té un
cost econòmic molt més alt i un cost social també molt més alt.
Per tant demanam al Parlament de les Illes Balears que voti a
favor d’aquestes dues propostes no de llei, no especificam el
tipus de campanya que s’hagin de fer, som conscients que el
Govern ha de tenir una autonomia per poder seleccionar el tipus
de campanya o el tipus d’iniciativa per mantenir aquesta
sensibilitat, i tampoc no especificam el nombre de personal,
però entenem que com a mínim per exemple hauríem de
reclamar les substitucions de les baixes o substitucions de
vacances perquè almanco els mesos on s’ha demostrat, i
clarament les dades de la conselleria així ho delaten, que quan
hi ha vacances es redueix considerablement la realització de
mamografies, no torni a passar a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant una proposició no de
llei que intenta afrontar un problema de salut important en el
món occidental i també a les Illes Balears. 

Si feim cas del registre de càncer de Mallorca, el registre
que el Partit Popular va eliminant recursos humans i materials,
les darreres dades de la setmana passada ens diuen que l’any
2008 hi va haver 399 casos de dones i 3 casos d’homes amb
càncer de mama, i que l’any 2008 es varen morir 94 dones i cap
home de càncer de mama. Evidentment estam amb un problema
que té una certa prevalença i que evidentment és important el
seu abordatge.

La Sra. Santiago té més sort que aquest diputat, perquè a
aquest diputat la conselleria no li contesta les preguntes que fa
com a iniciativa parlamentària. No sabem quantes dones estan
dins el programa, quantes cartes han remès, quantes cridades
telefòniques han fet, no sabem quantes dones han rebutjat fer-se

aquesta mamografia, no sabem quantes d’elles se l’han feta, no
sabem una cosa molt important, que és la cobertura d’aquest
programa, no sabem quantes que ja se l’havien feta se la tornen
a fer, no sabem quantes d’elles necessiten proves
complementàries posteriors, no sabem el tipus de lesió que hi
han trobat ni sabem el diagnòstic. Per tant tenim moltes
informacions que la Conselleria de Salut nega al Parlament.

I això és important perquè estam parlant d’un pla de
cribratge poblacional, i quan deim un pla de cribratge
poblacional primer és perquè hi ha un problema de salut
prevalent, freqüent, per dir-ho de qualque manera, que tenim
una prova que és simple, que és accessible per a la població que
se l’ha de fer, que té un cost raonable, i que després reuneix
determinades condicions, com per exemple tenir una taxa de
valors predictius positius molt important i amb una sensibilitat
i una especificitat adequades, és a dir, que diagnostica qui ha de
diagnosticar i que no diagnostica erròniament qui no té aquesta
malaltia, i això és molt important. Però torn dir que no sabem
quin nivell de participació, no sabem quines tècniques
s’empren, no sabem quantes biòpsies s’han fet, no sabem
quantes de casos s’han detectat, de quin tipus, etc., etc. Aquesta
informació la Conselleria de Salut la nega repetidament.

També sabem que el càncer de mama ha augmentat la seva
incidència, és a dir, és més freqüent, entre altres coses perquè ha
canviat la situació dels factors de risc que estan relacionats amb
la malaltia; les dones, gràcies a la salut, entre altres coses, tenen
una esperança de vida més llarga, el que també facilita que es
puguin diagnosticar més casos; i evidentment augmenta la
incidència perquè existeixen plans de cribratge poblacional des
de fa uns anys, i sabem que està baixant la mortalitat, també
perquè es diagnostica més precoçment i especialment, a més
d’un diagnòstic precoç, perquè hi ha unes millores sanitàries i
hi ha nous tractaments que incideixen en el fet que aquesta
malaltia tengui una taxa de mortalitat més baixa, i evidentment,
encara que hi ha discussió, sembla que el risc, la taxa de
mortalitat ha baixat un 26% pels programes de cribratge i els
nous tractaments, encara que els he de dir que si vostès
bussegen a la bibliografia internacional veuran que és un tema
que està en absoluta discussió a nivell internacional; és una
discussió que va per blocs de països, però evidentment els
programes de cribratge poblacional en aquest moment, de
mama, estan en discussió en funció de diverses escoles.

Evidentment és un recurs, un servei que necessita recursos
humans i materials, i evidentment, amb la informació que tenim,
la veritat és que tenim informació que es fan menys
mamografies, que hi ha un fet molt clar, i és que era un
programa que bàsicament es contactava amb les dones, perquè
la matisació, Sra. Santiago, no es tracta que un metge de família
aconselli fer una mamografia, és un programa poblacional, i per
tant totes les dones que resideixen a una comunitat, a la nostra
entre 50 i 69, han de rebre la convidada a fer-se una
mamografia, no es tracta que tu vagis, sinó que li arribi la
notificació al seu domicili, cosa que en aquests moments no està
succeint, i moltes vegades es cridava per telèfon i ara entre les
dones o el grup de dones, si no crides no et criden. Això és una
realitat.
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Per tant nosaltres donam suport a aquesta iniciativa, però
volem remarcar, Sra. Santiago, que per exemple el Grup
Parlamentari Socialista va presentar en el pressupost d’enguany,
2013, una esmena valorada en 256.000 euros per dotar de
recursos humans, materials i fer campanyes específiques per al
pla de detecció precoç del càncer de mama, i vostè sap què va
votar el Partit Popular?, va votar en contra. Avui no sé què li
diran, però consta als llibres d’actes que el Partit Popular es va
oposar a una esmena de 256.000 euros per a enguany, 2013, que
anava en el sentit de dotar de recursos humans, materials i fer
campanyes per promocionar el pla de detecció precoç de càncer
de mama.

I com vostè ha dit molt bé, com que estam parlant d’un
programa poblacional, l’eficiència en salut no és no gastar
doblers, evidentment és molt més eficient gastar en prevenció
que no en tractament de malalties, i el Partit Popular ha deixat
de banda la prevenció, ha deixat de banda en concret aquest pla
de cribratge poblacional d’un problema molt prevalent, i li torn
a dir que esper que li aprovin aquesta proposició no de llei, que
és discreta en els seus termes, però que evidentment si no
milloren els recursos humans, materials i el rendiment estam
davant una situació d’un pla poblacional de càncer de mama que
dóna la sensació -torn a dir perquè no tenim les dades- que no
està complint l’estàndard d’un pla poblacional, com per
exemple un estàndard clau és arribar a una cobertura del 70%,
i en aquests moments no sabem on està; sabem on estava de
cobertura fa uns anys però no sabem com estava l’any 11, com
estava l’any 12, etc.

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El càncer de pit és el càncer
més freqüent entre les dones, tant a països desenvolupats com
a països en desenvolupament. 

A les Illes Balears cada any es registren entre 340 i 369
casos de càncer de mama i 22.000 a tot l’estat espanyol; unes
100 dones moren anualment com a conseqüència d’aquesta
malaltia. La majoria de dones diagnosticades de càncer de pit
han d’afrontar una situació d’angoixa i estrès que els obliga a
aturar l’activitat laboral, familiar, i comporta un canvi d’imatge
a vegades difícil d’acceptar. 

Aquesta afecció s’ha duplicat en les darreres tres dècades a
causa principalment de l’envelliment de la població, però el seu
diagnòstic precoç ha ajudat a reduir la mortalitat entre un 5 i un
9%, i fins a un 25% en els casos de dones majors de 50 anys. La
possibilitat de curació del càncer de mama que es detecta en la
seva fase inicial és pràcticament del cent per cent; s’ha
demostrat que gràcies a les campanyes de diagnòstic precoç de
càncer de pit la mortalitat ha disminuït de forma significativa.
Per això és que és tan important potenciar el programa de
detecció precoç de càncer de mama que es dirigeix a les dones
entre 50 i 69 anys. Com més prest es detecti la malaltia les

possibilitats que el tractament tengui més eficàcia i tengui èxit
són més elevades.

La prevenció és bàsica en la detecció del càncer abans que
generi símptomes. La mamografia és la tècnica més utilitzada
i mundialment acceptada que permet detectar lesions que no són
possibles de detectar amb el tacte. A l’Hospital de Son Espases
es realitzen més de 180 mamografies preventives setmanals;
també s’ha incrementat el nombre d’aquestes a tots els altres
hospitals de les Illes. El conseller de Salut, durant un ple al
Parlament, ja va comentar que aquest govern potenciarà el
programa de detecció precoç de càncer de mama. 

El Grup Parlamentari Popular donarà suport a aquesta
proposició no de llei, tant al primer punt, molt important; fer
arribar les campanyes informatives perquè les dones es realitzin
mamografies preventives és la millor manera per reduir la
mortalitat; les lesions detectades precoçment poden rebre
tractaments adequats, per la qual cosa es garanteix l’augment de
la supervivència i la millora de la qualitat de vida. I pel que fa
referència al segon punt, mantenir i dotar dels recursos sanitaris
necessaris, ja està previst fer la dotació de personal necessari per
adequar-la a la necessitat del servei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. No sé si amb la darrera afirmació també donarà
suport al segon punt... Bé, vull donar les gràcies als dos grups
parlamentaris. 

Nosaltres efectivament hem fet una redacció discreta perquè
pensam que després de dos anys de fer propostes concretes en
temes de salut mai no aconseguíem o aconseguíem molt poques
vegades una proposta en positiu per part de tots els grups, i això
ens permetrà, efectivament amb les dades que tenim i amb la
informació que tenim, fer un seguiment d’aquí a sis mesos, a
partir dels sis mesos, del Govern, de quines campanyes ha fet,
s’entén que noves a partir d’avui; quin tipus de recursos ha
ampliat, perquè tenim els recursos que a data d’avui estan a la
comunitat autònoma per fer mamografies; si aquestes dades
milloren; si els mesos de juliol, agost i desembre aquestes dades
no baixen d’una forma tan considerable com va succeir l’any
2012.
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Per tant agraïm als dos grups parlamentaris el seu suport.
Pensam que és del tot necessari cridar l’atenció al Govern
davant les dades que ell mateix ens ha donat en aquest
parlament a través de preguntes parlamentàries, que és una
reducció del nombre de mamografies entre l’any 2010 i l’any
2012, és una cridada d’atenció per part del Parlament al Govern
que això no pot succeir, que ha de modificar, que ha de tenir
actuacions diferents de les que ha tengut fins ara, i entre tots
podem fer un seguiment d’aquí a sis mesos de com s’executa
aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que s’aprova per assentiment dels
tres grups.

Idò en conseqüència, no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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