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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions. No hi ha substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7204/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir
l'assistència sanitària universal.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 7204/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir l’assistència
sanitària universal. Per defensar la proposició intervé el diputat
Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom. Com
tots vostès saben, dia 20 d’abril de l’any passat l’Estat espanyol
va aprovar un reial decret que bàsicament el que fa és modificar
el Sistema Nacional de Salut i modificar tota la normativa que
tenia aquest país d’aquest concepte, des de la Llei general de
sanitat, la Llei de cohesió i també la Llei d’ordenació de les
professions sanitàries.

Vostès saben que fins aleshores estava garantida d’una
manera universal l’assistència sanitària i que a partir d’aquest
reial decret només està garantida per a aquelles persones que
ostentin la condició d’assegurat o beneficiari, que venien
definides a un altre reial decret. D’aquesta manera quedaven
fora del sistema sanitari un important colAlectiu de ciutadans,
determinats colAlectius espanyols, com a mínim, temporalment
i un colAlectiu de ciutadans d’altres països que estaven en
determinades condicions administratives al nostre país i a la
nostra comunitat autònoma i que, a més, no tenen recursos
econòmics.

Dia 20 de juliol de 2012 la defensora del Poble d’Espanya
va dictar una resolució on se li demanava que expressàs si
pensava que aquest reial decret llei s’adequava al nostre
ordenament jurídic i com quedava l’assistència sanitària. És
important recordar que aquesta resolució de la defensora
exposava que aquest reial decret posava de manifest problemes
de legalitat ordinària i feia unes recomanacions que aquí, en el
text de la proposició no de llei, n’hi ha una molt clara que
comentarem, i ve a dir que recomana a les comunitats
autònomes que adoptin mesures complementàries que són
necessàries per assegurar la coherència global del Sistema
Nacional de Salut, de manera que es produeixi l’accés efectiu -
que són unes paraules diguéssim claus- a la protecció de la salut
per a colAlectius de situació vulnerable que han quedat exclosos
d’aquest concepte d’assegurat o beneficiari a l’objecte de
garantir el compliment per part de les administracions públiques
de l’obligació que els correspon en matèria de salut pública.

Per tant, la defensora del Poble reconeix diverses coses, una,
que hi ha colAlectius que queden exclosos de la definició
d’assegurat o beneficiari, que són colAlectius molts d’ells
vulnerables ja de per si, i que en temes d’atenció sanitària és
important que se cerquin maneres perquè puguin accedir d’una
forma efectiva a la protecció de la salut, que és un concepte
molt ample. Evidentment, des del moment que fa aquesta

recomanació és perquè constata que en aquests moments això
no es produeix.

Ha passat més d’un any i tots tenim prou informació,
coneixements i fets que acrediten que aquestes recomanacions
que va fer el mes de juliol de l’any 2012 la defensora del Poble
eren adients, que convenia tenir-les en compte per part del
Govern de les Illes Balears i que han succeït fets de molta
gravetat que a la nostra comunitat autònoma ens han posat
damunt la taula aquest fet. I el tema, el cas més conegut per
tothom és el cas del Sr. Alpha Pam, que va morir a la nostra
comunitat autònoma d’una malaltia infectocontagiosa fàcilment
diagnosticable, fàcilment tractable, però que dins el marc
d’aquest reial decret llei l’atenció sanitària que va rebre no va
ser correcta, ni molt manco.

És important dir això, situat dins la nostra comunitat
autònoma, perquè tenim exemples d’altres comunitats
autònomes que sí que han seguit aquestes recomanacions de la
defensora del Poble. Des d’Andalusia a Galícia, Astúries, el
País Basc, Catalunya,  determinades qüestions Castella-Lleó,
etcètera. 

Desgraciadament, a la nostra comunitat autònoma tenim
constància, per paraules del Sr. Conseller en aquesta comissió,
que a devers 20.000 persones se’ls va retirar la targeta sanitària
individual i que a moltes se les obligava a signar un compromís
de pagament per rebre assistència sanitària. A través
d’informacions del Servei de Salut hem tengut coneixement que
aquells criteris d’atenció a aquestes persones, que ens varen
vendre com a criteris que seguia tota la comunitat sanitària, la
investigació de l’ibsalut ha demostrat que ni es coneixien
aquests criteris ni s’aplicaven en molts de casos, igualment un
objectiu molt important era augmentar la facturació i, de fet, a
molts d’hospitals si no se’ls emetia una factura com a mínim
se’ls obligava a signar un compromís de pagament per rebre
atenció d’urgència a l’hospital.

Per tant, ens trobam que és un problema real, és un problema
real per a aquestes persones individualment, però també és un
problema d’àmbit de salut pública colAlectiva perquè en el cas
de malalties infectocontagioses, com s’ha demostrat amb el cas
del Sr. Alpha Pam, moltes persones han hagut de rebre atenció
sanitària, han hagut de rebre tractament per evitar desenvolupar,
en aquest cas, una tuberculosi. Evidentment, si el Sr. Alpha Pam
hagués tengut targeta sanitària, hagués tengut doblers i hagués
pogut accedir normalitzadament a un diagnòstic i tractament,
aquest senyor seria viu entre nosaltres.

Com que consideram que les Illes Balears no han complit
aquestes recomanacions de la defensora del Poble, com tampoc
el dictamen del Tribunal Constitucional que va emetre un
dictamen en el sentit que abans d’un presumpte estalvi
econòmic s’havia de garantir la protecció de la salut, i com que
el Govern de les Illes Balears, en aquest cas concret, el nostre
Estatut d’Autonomia diu a l’article 25.1 que “s’ha de garantir el
dret a la prevenció i a la protecció de la salut mitjançant un
sistema sanitari públic de caràcter universal”, qüestió que ha
quedat ben clar que tampoc no s’ha fet, nosaltres presentam
aquesta proposició no de llei que té tres punts.
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El primer punt vol que el Parlament insti el Govern a
reconèixer el dret a l’assistència sanitària i sense cap limitació
a aquestes persones que resideixen a la nostra comunitat, amb
independència d’edat, nacionalitat i situació administrativa, que
és el diu, entre d’altres el nostre Estatut d’Autonomia.

Un segon punt, que el Parlament estableixi mesures
complementàries necessàries per assegurar l’accés efectiu a la
protecció de la salut per a aquests colAlectius vulnerables que
han quedat fora dels conceptes d’assegurat i beneficiari, que és
el que recomana la defensora del Poble; i d’això derivaria que
el Parlament insti el Govern a complir el que disposa el nostre
Estatut d’Autonomia amb relació a la protecció de la salut.

Hem de recordar que hi ha comunitats autònomes del nostre
país gestionades per partits diferents, també pel Partit Popular,
que han cercat mesures complementàries per atendre aquestes
persones, complir amb els seus estatuts d’autonomia i no deixar
colAlectius vulnerables a una desatenció sanitària.

Per tant, esperam tenir el suport de tots els grups
parlamentaris en aquests tres fets que són molt claus: reconèixer
el dret a l’assistència sanitària, que és el que diu l’Estatut
d’Autonomia; establir mesures complementàries per atendre
aquests colAlectius que han quedat exclosos; i una declaració que
és una obvietat, però que el Govern compleixi el que disposa
l’article 25.1 de l’Estatut d’Autonomia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a qualsevol iniciativa que
presentin altres grups, i nosaltres també n’hem presentat amb
molta freqüència i en continuam presentant, defensant la sanitat
pública i a més de pública que sigui de caràcter universal, tal
com diu l’article 25 del nostre estatut. 

És veritat que aquest ha estat un tema reiterat en aquest
parlament o en aquesta comissió, però per a nosaltres és clau.
Una potencial privatització de la sanitat pública podria tenir una
dificultat de retorn molt clar cap a la sanitat pública. Per tant,
nosaltres cada vegada que hi hagi una ocasió, un dictamen, en
aquest cas de la defensora del Poble, una sentència, una
valoració de tècnics, una valoració de professionals aprofitarem
per demanar a aquest parlament que reflexioni sobre la
necessitat de mantenir aquesta sanitat pública i aquesta sanitat
universal.

Metges del Món ahir va fer una roda de premsa on el
rànquing d’abús d’aquesta manca d’universalitat a la sanitat
pública la té el Govern de les Illes Balears. Avui hem tengut una
sentència del Tribunal Superior de Justícia dient que aquest
govern també té el rànquing de decrets lleis; vull dir, sempre
tenim el rànquing en negatiu a través del Govern de les Illes
Balears; que és on s’exclouen més persones de la universalitat
de la sanitat pública. Això ens hauria de fer reflexionar. Això no
passa a Galícia, governada pel Partit Popular, no passa, tenen
aquest concepte d’humanitat, de sentit humanitari que ha tengut
sempre la dreta conservadora d’aquest país, no l’ha perduda en
base als preceptes de l’economia lliberal, la manté, no ha retirat
targetes sanitàries a ningú, als immigrants, no. Aquí, els
preceptes de l’economia neoliberal estan per sobre d’altres tipus
de valoracions humanitàries, ètiques, fins i tot de salut pública,
perquè tenim ja una interlocutòria del Tribunal Constitucional
que diu que la sanitat pública depèn que es doni una bona
assistència individual a tothom. Per tant, ja quasi quasi seria per
una qüestió d’intelAligència mantenir aquestes targetes
sanitàries. 

Per tant, nosaltres estam d’acord amb el segon punt, però
que quedi clar que aquestes mesures, per a nosaltres han de
passar necessàriament per una targeta sanitària, no ha de passar
per qualsevol cosa, si li volen donar un altre nom, li donin un
altre nom, en qualsevol cas, un accés directe i normalitzat des
de l’atenció primària.

Perquè fins ara, de tot el que hem escoltat fins ara, no hi ha
hagut cap argument que justificàs la retirada de les targetes
sanitàries. Varen dir al principi que hi havia gent que abusava.
Quan es varen adonar que el nombre de persones que podien
abusar de la targeta era mínim, amb relació a l’univers dels que
utilitzen la targeta sanitària, ho han deixat d’utilitzar. No hi ha
raons econòmiques perquè ens diuen quan els deim, escoltin,
vostès exclouen gent, ens diuen no, no, nosaltres no excloem
gent, atenem tothom, encara que sigui per via d’urgència. Per
tant, si no hi ha raons econòmiques, atenent tothom, per què no
hi ha aquesta targeta?, perquè no donen aquesta targeta
sanitària?, per què són tan caparruts en aquest tema?

Clar, a més a més, el Parlament ha de recordar contínuament
al Govern que ha de crear mesures per evitar l’exclusió. Ens
varen prometre tres consellers, tres consellers, una comissió per
al seguiment de casos i situacions de totes aquelles persones que
no tenien targeta sanitària; idò en pregunta parlamentària quan
els hem demanat que ens passin les actes d’aquesta comissió ens
han contestat que la comissió no s’ha creada ni té previst crear-
se, ni una sola comissió per valorar les situacions que tres
consellers digueren que constituirien. 

Per tant, aquest parlament ha de recordar contínuament
aquesta obligatorietat. Tenim gent exclosa. Un es demana, però,
per què si no hi ha raons econòmiques, si no hi ha raons de
salut, tot el contrari -insistesc-, la salut pública depèn que cada
un de nosaltres tengui accés, de tots els que convivim en un
mateix espais, tenguem accés a la sanitat normalitzada, per què
es manté aquesta insistència a excloure? Miri, la resposta la
tenim, per a nosaltres cada vegada és més clar, en la voluntat del
Partit Popular de privatitzar la sanitat pública. Ho tenim a
València, ho tenim a Madrid i aquí ja hem començat a veure les
passes. 
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Si vostès volen llegir un llibre que es diu Privatizar el
mundo, d’un dels assessors en aquest moment del president
d’Anglaterra, el Sr. Lewin, que diu, privatizar en contra de los
intereses del electorado, i l’objectiu central és el sanitari,
veuran com ell recomana com s’ha de fer la privatització de la
sanitat, i el Partit Popular, escoltin, ho broda punt per punt. Diu,
el primer que han de fer és canviar la mentalitat, què fan per
canviar la mentalitat? Comencin a dir que no totes les persones
poden estar-hi en el servei sanitari, comencin a excloure
colAlectius, comencin pels més indefensos perquè la gent
s’acostumi a saber que no és possible que tots hi arribin. El
Partit Popular ho ha brodat, ha començat a excloure els més
indefensos, els immigrants. Comencin a fer pagar a tothom pel
que no pagaven, així començaran a dir que els imposts no són
suficients i que cada un ha de ser responsable de la seva sanitat,
de la seva salut. Ens fan pagar targeta sanitària quan abans no
es pagava, ens fan pagar el transport no urgent que abans no es
pagava, als pensionistes els fan pagar medicaments que abans
no pagaven.

Següent punt que diu aquest llibre Privatizar el mundo,
comencin a compartir espais, que els ciutadans comencin a
compartir espais amb el tema privat, amb la sanitat privada,
perquè s’acostumin a no saber si l’atén un funcionari o l’atén un
subcontractat. Ja tenim serveis externalitzats a Son Espases que
no estaven externalitzats, com per exemple tot el tema de neteja
i altres temes relacionats amb salut. Com, per exemple, avui no
ens ha pogut respondre el gerent de Son Espases a, com és
possible que hi hagi llits buits a la sanitat pública i en canvi hi
hagi sis milions per concertar amb la privada? Com és possible?
I no em diran que el govern de progrés ho feia, el govern de
progrés quan feia això tenia tots els llits ocupats i tenia les mil
persones que el Partit Popular va treure al carrer, i com que no
ens bastava havíem d’externalitzar. Però vostès han tret gent al
carrer, tenen llits sense ocupar, ah!, però això sí, tenen 6 milions
per poder concertar amb la privada. Per tant, tercer punt, aquest
espai que la gent anirà a la privada, anirà a la pública, no sabrà
molt bé on li toca, no sabrà si li atén un funcionari, si li atén un
subcontractat o si li atén un metge de la sanitat privada.

Comencin a dir -diu ell textualment, quart punt- que no és
sostenible. Això ho hem sentit repetidament, repetidament i
repetidament. 

Això ho fan punt per punt, un rere l’altre, ho compleixen
punt per punt. El problema és que no arribem a temps, el
problema en aquest moment per a nosaltres és que no arribem
a temps a impedir aquesta privatització de la sanitat pública. 

Per tant, nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa
parlamentària que defensi la sanitat pública i, a més, perquè
sigui pública sens dubte ha de ser universal. I el cas del Sr.
Alpha Pam jo crec que és el cas més representatiu. Si el Sr.
Alpha Pam hagués tengut targeta sanitària, el Sr. Alpha Pam
hauria anat a l’hospital d’Inca després d’haver passat pel seu
centre de salut, i li haurien posat la targeta, li haurien mirat la
història clínica i li haurien mirat que hi havia una sospita
diagnostica de tuberculosi. I ara aquest tema ara és al jutjat i el
que es valora és si aquest senyor va dur o no va dur, va dir o no
va dir si havia passat pel centre de salut i si havia dit o no o
havia dit el que li havien dit els metges. Ell si hagués tengut
targeta i hagués tengut un número de la seguretat social o un
número de targeta sanitària on haguessin pogut accedir

informàticament els metges no haurien d’haver-li demanat res,
ell no se n’hagués hagut de recordar. Simplement se li hagués
fet la radiografia. Aquest és l’exemple més clar que l’exclusió
de la sanitat mata.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Thomàs, jo
pensava que amb l’estiu hauríem canviat de temes, ja que hi ha
molts de temes d’interès a la sanitat balear, però veig que
continuam amb el reial decret, està bé, cadascú pot presentar
totes les iniciatives que vulgui, total respecte, i totes les vegades
que vulgui també, pareix.

Però bé, cal recordar una vegada més que el Govern no ha
retirat l’assistència sanitària  a ningú. De nou, som testimonis de
la confusió entre el dret a l’atenció sanitària i el dret a la targeta
sanitària. Parlaven, també, i feien molt d’esment a les
recomanacions que es feien per part de la Defensora del Poble
i és que, clar, el que hem de saber és que les recomanacions que
feia la Defensora del Poble vénen motivades per una solAlicitud
d’interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat sobre el reial
decret, i el que diuen les recomanacions de 20 de juliol és
exactament: “Una vez examinadas las solicitudes de
inconstitucionalidad, recibidas y valoradas las alegaciones que
en ellas se continenen, esta defensora del pueblo, oída la junta
de coordinación y en su reunión del día 20 de julio de 2012, ha
decidido no acudir al Tribunal Constitucional en demanda del
recurso de inconstitucionalidad contra la referida disposición,
por considerar que no se dan las razones suficientes en el
presente caso para adoptar dicha medida.”

I arran d’aquesta justificació es fan una sèrie de mesures, de
recomanacions, perquè no s’atén la solAlicitud d’interposar un
recurs d’inconstitucionalitat, al Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, a les quals el ministeri, evidentment, donarà
compliment. Però no desviem l’atenció, és a dir, el que la
defensora del Poble fa són unes recomanacions perquè troba que
no és l’oportunitat d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra el reial decret. Per tant, aquesta macrogravetat que es vol
donar per part del Partit Socialista al Reial Decret 16/2012 no
és tal perquè veiem com una persona independent, com la
defensora del Poble, no interpreta que calgui el recurs
d’inconstitucionalitat i per tant no l’interposa.
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Doncs bé, enfora de disminuir la cobertura el que ha fet el
Govern amb aquesta reforma és ampliar-la a determinats
colAlectius que fins ara no hi tenien dret. Com deia, estaria bé
que no confonguéssim el marc legal per regular el dret de
l’assegurat. No és una qüestió econòmica ni tampoc no és una
qüestió d’ajuts, el que no podem és, com ja he dit altres
vegades, comparar-nos amb Europa pel que interessa i per a
unes altres coses no ens podem comparar.

I el que s’ha fet és fer cas a les recomanacions també del
Tribunal de Comptes, qüestions que, per altra banda, no es
varen fer durant l’etapa del Govern socialista i per això no ens
sorprèn gens que li donin suport, avesats a aquella manca de
control. El que fa aquesta norma és posar ordre a una situació
que no estava adequadament regulada i que se situa al mateix
nivell que la resta dels països europeus, perquè a cap altre país
de la Unió Europea es dóna cobertura sanitària a persones d’una
altra nacionalitat simplement amb l’empadronament.

És més, a preguntes formulades en el si de la Comissió
Europea en relació amb l’assumpte del Sr. Alpha Pam, del qual
tots, absolutament tots, lamentam la circumstància, amb les
preguntes següents, i li diré textualment: “¿Considera la
comisión que la exclusión de asistencia sanitaria a inmigrantes
sin papeles puede suponer un incumplimiento de la Directiva
2005/85 CE, sobre la reglamentación del Estatuto del
Refugiado, considerando el claro riesgo que existía sobre su
vida?” Una altra pregunta era: “¿Considera la comisión que
España ha incumplido en este caso la Directiva 2008/2015
relativa al retorno de personas sin documentos al haber
negado la asistencia sanitari a Alpha Pam, a quien esta
denegación le costó la vida?” Una altra pregunta era:
“¿Considera la comisión que España ha incumplido en este
caso la Directiva 2011/24 UE relativa a la atención sanitaria
transfronteriza al haberlo dejado morir sin darle los más
mínimos tratamientos de urgencia?”

Doncs bé, la Comissió Europea, a través de la comissària,
Sra. Maalstrom, li va respondre, i també li llegiré literalment la
resposta: “La Directiva 2008/2015 CE, sobre el retorno, obliga
a los estados miembros a proporcionar atención sanitaria de
urgencia y tratamiento básico de las enfermedades de los
residentes ilegales nacionales en terceros países que estén
sujetos a procedimientos de retorno. En la actualidad, la
comisión está comprobando la correcta incorporación a los
ordenamientos jurídicos nacionales de las disposiciones de la
Directiva 2008/115 CE, sobre el retorno por parte de los
estados miembros, y no ha podido detectar a este respecto
ninguna deficiencia en lo referido a la incorporación de las
disposiciones mencionadas al ordenamiento español”.
Resposta, repetesc, de la comissària europea, amb més
referències, amb data 15 de juliol -també és ver que és posterior
a aquesta presentació de la proposició no de llei-, 15 de juliol
d’enguany, amb registre E005391/2013.

Doncs bé, amb les mateixes garanties que tenim els
espanyols és com s’aplicarà el procediment per als ciutadans
d’altres nacionalitats que obtenguin la condició d’assegurats; els
seran d’aplicació específica les normes europees, els convenis
bilaterals o les exigències d’estrangeria que es requereixen
segons cada cas. Amb aquesta mesura el que es fa és equiparar
el nostre als països del nostre entorn i evitar determinats abusos
que s’havien produït en el nostre sistema nacional de salut. I és

que tal i com ja es va posar de manifest pel Tribunal de
Comptes, el sistema sanitari espanyol assumia, indegudament,
amb càrrec als nostres pressuposts, l’assistència sanitària de
persones que ja tenien cobertura, bé per la Seguretat Social del
seu país de procedència o bé per assegurances privades.

Aquesta manca de control, aquest total descontrol va
provocar, per exemple, que el nostre país hagi deixat de facturar
tan sols a l’any 2009 1.000 milions d’euros a altres països per
assistència sanitària de més de 700.000 ciutadans, ciutadans que
venen, s’operen a Espanya, tornen als seus països d’origen i
nosaltres pagam aquestes factures.

On queda aquesta responsabilitat política? Ja ho he dit en
diverses ocasions, pensam que ja és ben hora que es comencin
a exigir responsabilitats per la manca de cura amb els doblers
públics, però responsabilitats reals. Els ciutadans pagam els
imposts per errades del passat i els responsables de la despesa
incontrolada i de la manca de control no tenen cap tipus de
responsabilitat, i això sí que ens sembla una injustícia absoluta.

Vostès volen continuar obviant una qüestió fonamental com
és el dèficit, però la realitat és la que és, el Ministeri de Sanitat
va fer la reforma sanitària a través del Reial Decret 16/2012, per
una sèrie de motius favorables a la sanitat pública, com per
exemple pagar més de 12.000 milions d’euros a proveïdors en
factures pendents, mantenint així el subministrament a hospitals
i també mantenint llocs de feina, tan importants a la nostra
economia. Per exemple que un milió i mig de famílies haguessin
pogut deixar de pagar el medicament d’una cartera única de
serveis per a tot el territori nacional; una targeta sanitària única;
la compra centralitzada de vacunes; increment de l’ús de
genèrics; incorporació dels colAlectius d’espanyols que, abans
d’aquest Reial Decret 2012, eren exclosos de la sanitat pública
i que quedaren, a partir de llavors, incorporats, és a dir, més de
200.000 persones, entre aquestes aturats de llarga durada. I això
sí que ens sembla a nosaltres absolutament intolerable.

Al mateix temps, establir la regulació i el control del turisme
sanitari que el Govern anterior no havia volgut fer, perquè
temps varen tenir però res no varen fer; però sobretot el més
important: frenar la situació en la qual el Partit Socialista va
deixar el Sistema Nacional de Salut, en fallida tècnica, i garantir
amb aquestes mesures la sostenibilitat del servei.

Senyors diputats, nosaltres no volem ésser els pagadors de
la sanitat europea, més bé diria jo que no volem continuar essent
els pagadors de la sanitat europea, perquè ja ho hem estat massa
temps, més encara quan se’ns demanen als ciutadans esforços
extraordinaris per cobrir la manca de responsabilitat i de control
dels governs anteriors. No s’entén que siguem estrictes amb
l’assistència sanitària dels nostres ciutadans i que tenguem
aquestes alegries amb alguns ciutadans estrangers, com passava
fins ara, essent els seus països els que ho han d’assumir.
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Però, per si això no fos suficient, una altra mostra de la mala
i nefasta i irresponsable gestió i de la necessitat de reforçar el
sistema, va quedar negre damunt blanc quan es varen creuar les
dades de les targetes sanitàries amb altres ministeris, donant els
resultats que ja hem comentat aquí en moltes ocasions; va
quedar molt clar l’enorme descontrol i l’enorme
irresponsabilitat dels anteriors gestors del Govern socialista.

En definitiva, els ciutadans ens exigeixen, amb tota la raó,
una gestió seriosa i rigorosa i per tant es fan les reformes
necessàries perquè el sistema sigui sostenible.

Per una altra banda, quant als tres punts que es proposen a
la proposició no de llei, li demanaríem al Sr. Thomàs si voldria
separar el punt tercer, perquè evidentment nosaltres no votarem
en contra del que diu l’Estatut d’Autonomia, però també sí que
m’agradaria fer una reflexió: el que diu l’Estatut d’Autonomia
en el seu punt 25.1 és que es garanteix, tal com diu la proposició
no de llei, el dret a la prevenció i a la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic i de caràcter universal, el
punt 1. Però el punt 2 d’aquest 25, el que diu és que totes les
persones en relació amb els serveis sanitaris tenen dret a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits
necessaris per usar-los. Això és el que diu tot el 25, no només
l’1.

En qualsevol cas, nosaltres no votarem mai en contra del que
diu l’Estatut i demanaríem la votació separada d’aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agrair a la Sra. Santiago el
seu suport.

Sr. Diputat del Partit Popular la defensora del Poble decideix
no posar un recurs davant el Constitucional, hem de recordar
que és un càrrec polític del Partit Popular, però hem de recordar
que el Tribunal Constitucional sí que ha admès recursos davant
ell de comunitats autònomes per aquest tema i fins i tot la
interlocutòria del País Basc li dóna, en principi, la raó. Per tant,
és la defensora del Poble que diu que ella no posa el recurs
davant el Constitucional, però sí que fa unes recomanacions,
perquè aquests ciutadans no tenen garantida l’atenció sanitària
bàsica, diguin el que vostès diguin, i això passa cada dia.

Perquè això vol dir que quan un té des d’un procés banal o
quan necessita el control i el tractament d’una malaltia, no ho té.
Tenen metge de família o pediatre assignat? Tenen un centre de
salut assignat tota aquesta gent? No. Si necessiten una vacuna,
què han de fer? Doncs l’han de cercar, l’han de pagar, això és la
realitat, això és la realitat.

I com deia la Sra. Santiago, doncs, evidentment, vostès fan
un canvi de model sanitari que conceptualment és canviar qui és
que té dret a l’atenció sanitària, introdueixen els copagaments
o un altre factor discriminatori, o sigui, si estàs malalt, si
necessites un tractament, si necessites una ambulància, doncs et
posarem un copagament, a més de pagar els teus imposts, i
evidentment anant introduint elements de gestió privada, i
vostès ho saben i això ho tenen pensat des de fa molt de temps.

El que diu la defensora del Poble, el que duem aquí al
Parlament és que no hi ha raons humanitàries ni de salut pública
ni econòmiques per discriminar una part de la població que
resideix entre nosaltres, perquè això no té cap sentit comú,
perquè no està justificat. Aquest canvi està justificat per motius
econòmics? No. Què hi ha hagut un problema de finançament?
Sí, bàsicament de comunitats gestionades pel Partit Popular, si
no se’n vagi a Múrcia, se’n vagi a la Comunitat Valenciana,
se’n vagi a Madrid, encara que sigui un fet comú.

Vostè parla de deute, tal vegada a vostè li contesta l’ib-salut
de quin deute té ara amb la FENIM o amb els laboratoris
farmacèutics, perquè contestar no contesten, però ho sabem;
vostès, ja duim els espanyols 37.000 milions d’euros per pagar
als bancs la seva desfeta financera. Per tant, no faci un totum
revolutum.

Ah, per cert, que tots els espanyols tenen dret a assistència
sanitària va entrar en vigor l’1 de gener del 2012, en
compliment d’una disposició addicional, la número sis, de la
Llei general de salut públic feta pel Govern del Partit Socialista
l’any 2011. I vostè, que és jurista, ho hauria de saber.

Evidentment que els doblers s’han de gestionar
correctament; si vol parlam de l’expresident del Partit Popular,
el Sr. Matas; si vol parlam d’un eivissenc (...), el Sr. Cardona,
i tants d’altres, eh, però no és el tema.

Nosaltres hem dut un tema perquè consideram que hi ha un
conjunt de la població que no és atès correctament sanitàriament
i que això no es justifica ni per temes humanitaris ni en temes
de salut pública ni en temes econòmics. I a més els diuen que,
després de tot el que ha passat aquest any a la nostra terra,
després de les mentides que han dit, com per exemple amb els
criteris d’atenció, aquesta mentida enorme de la comissió per
tractar malalties infectocontagioses i de salut mental, que és una
mentida; consellers que han mentit aquí, en seu parlamentària;
després de tot el que ha passat, per què no rectifiquen i
reconeixen aquest dret d’assistència sanitària als que resideixen
a la nostra comunitat? Que és el que diu l’Estatut d’Autonomia.
I a més, tenen marge i capacitat, si ho han fet altres comunitats
autònomes, per què no ho fan vostès, si ho recomana la
defensora del Poble? Si ho fan altres comunitats autònomes,
facin-ho.
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Què no s’han adonat que les úniques coses que encerten són
aquelles que rectifiquen?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Tenen la seva oportunitat i no escolten i ara vostè em
demana votar per separat un tercer punt que el que diu és que el
Parlament insta el Govern a donar compliment del que disposa,
jo no vull modificar l’Estatut d’Autonomia, el que deman és que
el Govern acompleixi l’Estatut d’Autonomia. Nosaltres no
tenim capacitat de modificar l’Estatut, només demanam que el
Parlament insti políticament el Govern que ho acompleixi, però
és que és el mínim que podem fer, és la nostra norma bàsica,
juntament amb la Constitució.

Per tant, nosaltres li hem de demanar el compliment, no, no,
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, vagi acabant, si concreta...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Que vostè se sent més còmode per separar, però és que són
obvietats, és una obvietat. Vostès es comprometen a complir
l’Estatut? Però si està dient el contrari a les altres dues. Vostè se
sentirà més còmode, més satisfet per votar-ho per separat? Però
si estant mentint, si no acompleixen els punts 1 i 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

La pregunta és si accepta la votació separada o no, que ja té
més que esgotat el temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, la puc acceptar, no tenc cap problema, però és que estan
fent mentides vostès mateixos a vostès mateixos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al torn de votacions.

Vots a favor de la proposició ... bé, passam als punts 1 i 2
junts i després al 3.

Punts 1 i 2, vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

Passam idò a la votació del punt 3, vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat el punt 3 i rebutjats els punts
1 i 2.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8377/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a increment dels
trasllats d'especialistes des de l'hospital de Son Espases als
centres hospitalaris de les illes de Menorca i Eivissa.

Passam idò a la següent proposició no de llei RGE núm.
8377/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
dels trasllats d’especialistes des de l’hospital de Son Espases als
centres hospitalaris de les illes de Menorca i d’Eivissa.

Per defensar la proposició té la paraula la Sra. Palau, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En aquesta legislatura un dels objectius del Govern de les Illes
Balears és que tots els ciutadans de la nostra comunitat,
independentment de l’illa on resideixin, puguin gaudir de la
mateixa qualitat dels serveis sanitaris. I és per això que la
Conselleria de Salut s’esforça cada dia en mostrar una especial
sensibilitat cap als pacients de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, perquè progressivament disposin de centres
hospitalaris amb més especialistes i així es puguin evitar els
costosos i incòmodes desplaçaments dels pacients i dels seus
acompanyants a l’hospital de Son Espases.

Exemples d’aquesta sensibilitat que té la Conselleria de
Salut són el servei d’un cardiòleg a l’illa de Formentera, que fa
uns mesos, des de l’abril, que es va posar en marxa dins l’àrea
de salut d’Eivissa i Formentera. També els desplaçaments
d’especialistes de l’hospital de referència Son Espases a
l’hospital Can Misses d’Eivissa i a l’hospital Mateu Orfila de
Menorca, que al llarg del 2012 es van veure incrementats en un
46% respecte de l’any anterior, estalviant així 1.374
desplaçaments de pacients.

Consideram, voldria donar més concretes dades d’aquests
desplaçaments d’especialistes, i dir que a Menorca, des del mes
de juny, un especialista en cardiologia infantil de Son Espases
s’ha traslladat a l’hospital Mateu Orfila. Fins ara s’hi
traslladaven facultatius del servei de neurocirurgia que l’any
passat varen atendre 190 pacients, un 68,1% més que l’any
anterior, en què n’atengueren 113. I dir també que durant els
primers cinc mesos d’enguany, el 2013, ja s’han atès 151
persones.

I pel que fa a l’illa d’Eivissa, facultatius de les especialitats
de cirurgia pediàtrica, immunologia, neurocirurgia,
traumatologia infantil i cirurgia plàstica també varen atendre
1.184 pacients durant l’any 2012, i això suposa un increment del
43,5% respecte de l’any 2011, durant el qual es van atendre 828
persones. I pel que fa al 2013, fins ara ja s’han atès 393
persones.

Un exemple molt concret; tenc les dades del mes d’agost, el
mes passat, d’aquest estiu, s’ha de dir que, intervencions
quirúrgiques a Eivissa en mans d’especialistes que han vengut
de l’hospital de referència, n’hem tengut 16; consultes també
mèdiques a l’illa d’Eivissa, n’hi ha hagut 347, i consultes a
l’Hospital de Menorca, 3.269; tot això, com he dit, durant el
passat mes d’agost.
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Òbviament consideram que aquesta és una gran mesura
d’estalvi. Sabem les dades de l’any 2012 quant a estalvi, que
són 260.000 euros, estalvi provocat per no haver de pagar els
passatges dels pacients i els seus acompanyants que vénen de
les illes menors aquí a Mallorca, simplement es paga el passatge
de l’especialista, per tant el nombre de desplaçaments és
moltíssim inferior. I he de dir que a més de l’estalvi, que és
important, nosaltres consideram que és una qüestió vital per als
ciutadans de les illes menors perquè així podem també gaudir
d’uns serveis sanitaris de qualitat, però sobretot amb moltíssima
més comoditat i més propers. 

Per tant, per tots aquests motius, volem demanar al Govern
que continuï amb aquesta gestió, amb aquesta línia política,
perquè tots els ciutadans de les Illes puguin d’aquesta manera
accedir a uns serveis sanitaris propers i de qualitat,
independentment de quina sigui la seva illa on resideixin
habitualment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria avançar el
nostre vot favorable a la proposta, perquè un dels objectius del
Grup Socialista és treballar per tot allò que signifiqui millorar
l’atenció sanitària de les persones d’aquestes illes, i incrementar
el trasllat d’especialistes de Son Espases als hospitals de Can
Misses i Mateu Orfila pensam que pot complir aquest objectiu.
Es va fer ja la passada legislatura i jo mateixa ja em vaig
interessar per com havia funcionat durant el primer any de
gestió del Partit Popular, tal com consta al Diari de Sessions de
dia 7 de novembre de 2012, durant una compareixença del
conseller Sr. Sansaloni per contestar precisament preguntes
d’aquesta diputada sobre el nombre de trasllats d’especialistes
a cadascun dels hospitals de les altres illes, preguntes que per
cert no s’havien contestat per escrit en el termini establert, i vaig
haver d’esperar bastants de mesos.

En aquest sentit, i per centrar-nos en el tema que ens ocupa,
direm que es dóna la circumstància, a més, que va ser la
legislatura anterior quan aquest servei es va posar en marxa, i es
va posar en marxa perquè hi havia problemes per cobrir places
d’especialistes en aquells hospitals. Ho recordaran, vostès deien
que era perquè s’exigia el català, hi va haver una polèmica
important, i, nosaltres, perquè els habitatges eren
extremadament cars aquells anys i no podien oferir les
compensacions adequades, bé de tipus econòmic o bé de tipus
professional.

Com que em sembla interessant a aquestes alçades de la
legislatura veure d’on venim he anat a cercar la memòria de
l’activitat de l’Hospital Mateu Orfila, que és la que tenia més a
prop, de setembre de 2007 a febrer de 2011, que va redactar el
director d’aquell moment, el Sr. Antoni Gómez Arbona. De
setembre de 2007 a febrer de 2011 es van signar convenis amb
Son Dureta primer i amb Son Espases després, i durant els
quatre anys es va colAlaborar de forma continuada amb
l’hospital fent consultes externes com pediatria o fins i tot
també... pediatres es desplaçaven fins i tot a realitzar guàrdies
quan no es disposava de prou professionals per fer-ho. Van
venir especialistes en endocrinologia, neurofisiologia, pediatria,
cardiologia, i també el segon semestre van rebre visites de
maxilAlofacial. 

Quant a Can Misses, sabem per la resposta a la nostra
pregunta que el 2011, en els mesos en què el PSOE encara
gestionava, es van desplaçar especialistes també en
maxilAlofacial, un oncòleg fins al mes de maig, en què es va
contractar el que els mancava; també tenim relacionades visites
del servei de neurocirurgia o de traumatologia infantil.

És a dir, açò ja es feia amb normalitat i cobria les necessitats
existents, que no sempre tenen per què ser les mateixes.

Nosaltres veim bé que s’incrementi aquest servei perquè
continua havent-hi una important llista d’espera en algunes
especialitats, i açò pot significar un reforç o, en altres casos,
evitar efectivament el trasllat del malalt a Palma. Però no tot són
llums, perquè també hi ha ombres, i no voldríem que aquesta
qüestió anés en detriment de l’atenció que ja tenim, o que
teníem, per ser més exactes. No per açò hem de renunciar a les
especialitats que ja hi són o a la millor atenció dels pacients, que
si s’han de desplaçar a Palma han de poder-ho fer i en
condicions. Pensin que no sempre és només qüestió de
comunitat, també és qüestió de seguretat i de qualitat per al
pacient.

I passaré a donar alguns exemples. Vostè ha citat el Pla
econòmic financer. El tornaré a citar jo també: a l’apartat 2.2.7,
de mesures aplicables a sanitat, van anunciar en el seu moment
que es pensaven estalviar van dir 900.000 euros, fent que els
especialistes que no són a les carteres de serveis es poguessin
desplaçar a Menorca i a les Pitiüses des del centre de referència
quan tinguessin l’agenda completa, cosa que pot provocar llistes
d’espera importants; vull dir que no és només qüestió d’estalvi,
tal vegada és una estalvi que s’està fent a costa de la qualitat del
servei i a costa de la seguretat també dels pacients.

Citaré per exemple, aquesta preocupació no és només meva,
sinó que hi ha una sèrie d’associacions de malalts que també la
van fer en el seu moment; record el maig de 2012, quan ja
s’anunciava també açò, anterior, vull dir que cada ics temps es
va anunciant, que era l’Associació Espanyola contra el càncer,
deia que “si es para ahorrar está claro que es más barato que
vengan especialistas, pero hay que esperar que aquí tengan los
mismos medios que hay en Palma”. També la presidenta
d’ALCER, dels malalts de ronyó, diu: “Puede ser positivo, pero
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lo recibimos con mucha precaución. Se supone que los
enfermos se desplazaban al hospital de Palma para ser
atendidos en un centro con la tecnología adecuada”. Igualment
l’associació ASPANOB, de pares i mares amb fillets amb
càncer, van dir que “los padres quieren desplazarse a Palma,
ser atendidos en el mejor centro y, si pudieran, viajarían a
Huston”. Vull dir que no només és un problema d’estalvi, com
dic, o de comoditat del pacients, també hem de tenir aquesta
altra visió.

Per altra banda pel que sí hauríem de lluitar és perquè
aquests malalts que s’han de desplaçar a Palma també ho fessin
en les millors condicions, vull dir que tinguessin assegurat els
viatges, fins fa poc els devien molts de doblers, als malalts per
aquests viatges; s’hauria d’assegurar també cosa que no estan
cobrant ara els malalts, com són les dietes de manutenció o les
dietes també per pernoctes. 

Bé, en definitiva, dic tot açò perquè ens estranya també
aquesta proposta quan vostès han impedit altres propostes que
també eren molt beneficioses per a la salut o per a la prevenció
de la salut tant a Menorca com a les Pitiüses. Posaré un altre
exemple que em ve al cap, que era ampliar a les illes el registre
poblacional del càncer que s’elabora fa anys a Mallorca;
nosaltres consideràvem que açò era molt important, que era una
passat important també per a les illes menors, perquè el registre
aquest del càncer serveix per a la investigació epidemiològica
d’aquesta malaltia i per fer una planificació i avaluació dels
serveis sanitaris oncològics, és a dir, per afinar en el seu control,
i a açò s’hi van negar, inexplicablement.

Per tant deim que sí, que estam d’acord a ampliar els viatges
dels especialistes, però no perquè serveixi per estalviar en
proves diagnòstiques o en altres qüestions que són necessàries.
Ni tampoc volem que aquesta iniciativa serveixi per tapar les
mancances sanitàries d’aquestes illes des que vostès governen.
L’augment de les llistes d’espera n’és una, i l’empitjorament de
l’atenció primària n’és una altra, tot açò sense mencionar les
qüestions de caràcter general que afecten tots els ciutadans i les
ciutadanes de l’Estat i que ja han mencionat a la proposició no
de llei anterior.

Vostè, que parla de Formentera, per exemple, tenim que sí,
potser tenen un cardiòleg, però per exemple els dermatòlegs ha
empitjorat, o sigui, qüestions que ja es tenien han empitjorat, els
dermatòlegs ara tenen una llista d’espera de tres mesos. O des
de dia 31 d’agost, vostè que és tan triomfalista amb Formentera,
resulta que no tenen oculista, i diuen que no es cobrirà; o
psiquiatria, etc. Vull dir que açò és el que ens fa por, a nosaltres,
que vagi en detriment d’altres qüestions que ja tenien.
Precisament em dóna l’oportunitat aquesta proposició no de llei
de dir aquí en seu parlamentària el que ja van denunciar les
persones que treballen en atenció primària, que com he dit és un
dels problemes que hi ha, que ha empitjorat l’atenció, per
exemple a la zona centre de Menorca, que van sortir els
treballadors de les unitats sanitàries dels centres de salut per
sortir al pas d’informacions triomfalistes, com la que s’ha fet
ara fa un moment, sobre reforços i millores assistencials, perquè
la realitat era, o és, que la situació havia empitjorat a l’estiu: no
s’havien cobert les vacances ni dels metges, ni d’infermeres, ni
pediatres, ni fisioterapeutes, comare, higienista dental, ni
auxiliars administratius, i no era cert, com havia dit la Gerència
de l’Hospital Mateu Orfila, que s’havien reforçat les urgències

com altres anys per fer front a l’augment de població a l’estiu,
així com un llarg etcètera que no tenc temps de relatar aquí però
que va quedar reflectit en premsa, perquè ho van dir aquests
treballadors, i que desmuntava tot allò que el PP havia anunciat.

La nostra realitat, des que vostès governen, és que Menorca
va perdre en un any 194 professionals sanitaris, aquesta és la
realitat, 47 en atenció primària i 147 a l’hospital; no ho dic jo,
eh?, açò ho va reconèixer el conseller Sansaloni en aquesta
mateixa comissió farà prest un any. I mentre que a Mallorca es
feien substitucions de personal sanitari, a Menorca no es feien;
açò tampoc ho dic jo, eh?, ho va denunciar el sindicat
SIMEBAL en premsa.

També és una realitat a totes les illes que les unitats
sanitàries dels pobles petits han deixat d’oferir l’atenció que
dispensaven fa dos anys i mig, perquè han disminuït l’horari
d’obertura, i ja no hi ha atenció pediàtrica ni tan sols cada dia,
sinó que ara els pares i les mares s’han de desplaçar d’un poble
a altre amb el qual comparteixen pediatre, el que augmenta
d’aquesta manera la dificultat d’aquells que han d’acompanyar
els fills i les filles, i que encara tenen la sort de treballar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, tot d’una, gràcies. ...i també d’aquells que, perquè no
treballen, s’han quedat ja sense cotxe.

Nosaltres no volem que amb açò passi el mateix i que la
realitat no sigui la que vostès conten, i per tant hem registrat ja
diverses preguntes al conseller sobre la relació de
desplaçaments dels altres anys, de 2012, i desplaçaments de
2013, perquè el que està passant des que el Partit Popular és al
govern no és que es facin més amb manco, consigna
àmpliament difosa per vostè; el que està passant és que estam
pagant més per manco, i Balears està a la cua de la inversió
sanitària, com es va denunciar el gener de 2013, o les llistes
d’espera han augmentat un 26%.

És per aquest motiu que els demanam la introducció d’una
esmena in voce, que seria afegir al final de la proposta una
frases que digui: “...però que açò no signifiqui disminuir
l’atenció sanitària de les illes menors en la resta de serveis
sanitaris”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo venia a donar quasi quasi un
suport a la proposició no de llei pràcticament sense haver
d’intervenir. No estic d’acord amb part de l’exposició de
motius; dir que mostra una especial sensibilitat cap als pacients
de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera la Conselleria de
Salut i cap a tot el sistema sanitari d’aquestes illes, quan el
nostre parlamentari Sr. Martí ha hagut de denunciar la trobada
de rates a l’hospital públic de Menorca, o les goteres mentre
s’estava operant a un quiròfan, realment no és precisament una
exposició de motius que coincideixi amb la realitat.

I li deia que nosaltres podríem acceptar això, però la veritat
és que li diré que les xifres que vostè ha donat..., escolti,
justifiquen la contractació d’especialistes. Vostè ha fet aquí una
ostentació de les demandes que hi ha a les illes, i que traslladen
especialistes de Son Espases cap a Eivissa i cap a Menorca, amb
uns nombres que, escolti, justifiquen la contractació immediata
d’especialistes per a les illes. I ara la veritat és que tenc dubtes,
perquè quasi és per dir, escolti, amb la valoració que vostè fa,
la gran pujada de demanda que hi ha... Contractin gent. Clar,
contractin gent, contractin els especialistes que tenen més
demanda i que fan que hagin d’anar especialistes de Mallorca,
en aquest cas de Son Espases, cap a les illes d’Eivissa, de
Formentera i de Menorca, perquè el que està passant és que
aquests trasllats, com que no es contracten especialistes que es
necessiten, estan incrementant la llista d’espera comuna, la de
les quatre illes.

Per tant la veritat és que ara quasi m’ho estic pensant,
perquè no sé si donant el vot positiu a això pareix que reforçam
aquest sistema. En tot cas voldré veure la bona voluntat
d’aquesta proposició no de llei, li donaré el nostre vot afirmatiu,
el nostre vot positiu, però que quedi clar i que quedi en el
registre que efectivament nosaltres, després de les xifres que
vostè ha donat, cregui’m que farem una PNL perquè es
contractin especialistes a Menorca i a Eivissa, i demanarem més
informació a la conselleria, perquè efectivament pensam que ha
d’anar cap a aquí.

Per tant nosaltres, si la qualitat del servei es manté, i amb
aquesta qualitat de servei es redueix despesa pública, amb la
mateixa qualitat es guanya en proximitat i es guanya en
comoditat, no tenim cap dubte a donar el vot positiu a aquesta
proposició no de llei. 

Però hi ha dos temes que ens preocupen, i a més incidim en
aquest tema: la qualitat, la qualitat. Nosaltres hem tengut
queixes de persones que han estat ateses per especialistes,
especialment a Menorca, que ens han dit que després el procés
de proves s’ha retardat, perquè els hospitals, o els centres de
Menorca en aquest cas, no tenien l’aparell tecnològic. En temes
d’especialitat i en temes d’especialistes en sanitat la tecnologia,
sobretot hospitalària i la tecnologia d’especialització, cada
vegada és més complexa, i per tant no tots els hospitals tenen les
mateixes proves, i això a vegades ha retardat les proves. Per tant
això sí que pensam que s’hauria de preservar, que no suposi un
retard en cap tipus de proves, vull dir que es doni la màxima
seguretat sanitària.

Garantit això, li dic que nosaltres volem veure la bona
voluntat d’aquesta proposició no de llei, però cregui’m que la
informació que ens ha donat és molt valuosa per fer altre tipus
de propostes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair als dos grups de
l’oposició el suport a aquesta proposta nostra.

Contestaré primer a la representant del PSOE. Li he de dir
que sí que acceptam la proposta d’esmena in voce que ens ha
fet, i reconeixem que sí que és cert que la passada legislatura es
va iniciar aquest servei, però es va iniciar d’una manera mínima
i testimonial, i a nosaltres ens satisfà veure que ara hi ha un
govern que té interès a incrementar considerablement el nombre
de desplaçaments. Potser vostès llavors prioritzaven un altre
tipus de desplaçaments, com per exemple els que anaven a
Barcelona a fer els màsters, però ara s’està fent d’una altra
manera i nosaltres valoram, perquè sabem que és molt positiu
per als pacients de les illes menors, que venguin els especialistes
de l’hospital de referència i apostam per això.

També li he de dir, vostè m’ha nomenat nombrosos
especialistes que vostès contractaven a Menorca i també per a
Eivissa. Miri, jo conec bé el cas d’Eivissa, i quan varen
contractar un neuròleg que venia, es desplaçava de l’hospital de
Son Espases, i el de cirurgia maxilAlofacial, va ser precisament
perquè el Govern no va voler renovar el conveni que tenia amb
l’única clínica privada que hi ha a Eivissa, que durant anys
oferia aquest servei, vàrem estar un llarg espai de temps que a
Eivissa no vàrem tenir aquest servei i després, finalment, varen
iniciar aquest trasllat dels especialistes des de Palma, però
vàrem estar un període important de mancança, que a Eivissa no
va tenir aquests serveis a l’abast del pacient. I li puc assegurar
que és així perquè jo mateixa conec persones molt properes que
varen tenir aquest problema, i que a Eivissa, durant un període
de temps, no vàrem disposar d’aquest servei, ni trasllats ni
conveni amb la privada.

I ja que parlam d’Eivissa, idò també vull dir que gràcies a
les previsions d’aquest govern esperem que prompte puguem
tenir un servei de radioteràpia en el nou hospital que es fa a Can
Misses. I gràcies a les previsions d’aquest govern, perquè
l’anterior, que va fer el projecte, no va incorporar les
instalAlacions necessàries en el projecte per poder acollir i ubicar
aquest servei de radioteràpia. Llavors es va fer un modificat,
durant aquesta legislatura, del projecte i sí que s’ha incorporat.
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La Sra. Santiago em demana per què no contracta el Govern
més especialistes. Jo no li puc contestar exactament, però si
vostès tenien una sèrie de problemes per fer-ho potser ara
continua havent-hi aquesta problemàtica.

La Sra. Rita ens deia que els pacients s’estimen més venir
aquí perquè són millor atesos; l’experiència que tenc jo no és
així, sobretot si poden ser atesos per les mateixes persones
qualificades que hi ha a l’hospital de Son Espases i que després
es desplacen a les illes de Menorca i d’Eivissa per fer-ho. En
qualsevol cas, aquest fet que siguin les mateixes persones, crec
que significa qualitat per al pacient, són persones amb
moltíssima experiència que ho fan cada dia aquí i el fet que
llavors venguin a les illes i atenguin els d’allà significa qualitat
per als pacients d’aquestes illes.

I estic d’acord amb vostè quan demanen que hi hagi celeritat
amb la resolució de les proves i també seguretat per al pacient.

Avui justament hem tengut aquí, hem pogut escoltar el
gerent de Son Espases, que ha vengut a fer-nos una explicació
de com funcionava l’hospital de referència i han escoltat alguns
de vostès que ha parlat d’unes instalAlacions magnífiques, d’una
gran infraestructura, de grans professionals, que també ha dit ell
que tenien un magnífic servei d’urgències; idò jo voldria
traslladar aquí, al Parlament, la idea que, a veure, les persones
que vivim a Eivissa, que vivim a Menorca o a Formentera per
anar a Son Espases no ens basta agafar el cotxe, no tenim
problemes amb el pàrquing de Son Espases, tant de bo
tenguéssim aquest problema, no, nosaltres no podem agafar un
bus, no podem agafar un cotxe i venir a Son Espases, hem
d’agafar l’avió, hem de perdre tot un dia; en la majoria dels
casos t’ha d’acompanyar una altra persona i tal vegada aquesta
persona treballa i ha de deixar la seva feina, sí que et paguen el
bitllet, però així i tot és una gran incomoditat. I si són persones
que estan malaltes o que no es troben bé, doncs també no és
satisfactori per a elles haver de fer aquest trasllat.

Per tant, nosaltres pensam que és una iniciativa positiva,
celebram que vostès l’iniciassin, però celebram també que
aquest govern aposti per incrementar el nombre d’especialistes
i que cada dia siguin més les especialitats que puguem tenir a
l’abast dels ciutadans de les illes menors, per millorar la qualitat
assistencial d’aquestes illes.

I també vull dir que s’ha comprovat que el nombre
d’assistència dels pacients a aquestes cites és molt elevat; la
gent no deixa passar una cita amb aquests especialistes, quan
venen. Vull dir que hi ha un compliment. Per tant, això vol dir
que està molt valorat, que és un servei molt valorat i que la gent
l’aprecia molt. Per tant, crec que és positiu des del caire que ho
mirem, és molt positiu per a tots els ciutadans de les illes.

Per això, com ja he dit, celebram tenir un govern sensible i
nosaltres li demanam que continuï treballant per l’equitat de
servei i per garantir la qualitat assistencial i perquè totes les
persones de les Illes Balears, visquin allà on visquin, a l’illa que
visquin o al poble que visquin, puguin tenir la mateixa igualtat
d’oportunitats a l’hora d’accedir a l’assistència sanitària quan
així ho necessitin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, ha de dir si accepta l’esmena del grup ...

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ho he dit, sí que l’acceptam, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecta, doncs. Passam idò a la votació.

Vots a favor?

Bé, unanimitat, queda aprovada per assentiment.

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

Moltes gràcies.
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