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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 7478, 7479, 8492, 8493,
8494, 8495, 8496, 8497 i 8831/13.

Assisteix el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni, a qui
donam la benvinguda, i ve acompanyat del Sr. Miquel Tomàs
Gelabert, director general del Servei de Salut; del Sr. Bartomeu
Alcover, secretari general del Servei de Salut; del Sr. César
Vicente, director general de Gestió Econòmica i Farmàcia; de
la Sra. Francisca Gual, cap de Gabinet del conseller, i de la Sra.
Alejandra Fernández, adjunta de premsa. Donam la benvinguda
a tot l’equip del conseller.

1) Pregunta RGE núm. 7478/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cobrament de més a pensionistes per copagament
(I).

2) Pregunta RGE núm. 7479/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cobrament de més a pensionistes per copagament
(II).

Per formular la pregunta RGE núm. 7478/13, relativa al
cobrament de més a pensionistes per copagament, intervé el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí la Sra. Presidenta no té cap problema, ajuntaríem la 7478
i la 7479 i faré una referència a la 7480 perquè consider que no
ha estat resposta correctament.

Aquesta pregunta 7478 tracta de saber quina és la quantitat
d’euros que ha cobrat de més la Conselleria de Salut als
pensionistes amb el nou copagament farmacèutic en el seu
primer any de vigència, especificat mes per mes. És important
recordar avui d’on surt aquest copagament perquè és un
copagament nou en el nostre país, això surt d’una decisió del
Partit Popular d’aprovar un reial decret llei, el 16/2012, que,
com tots vostès saben, ha estat una modificació del model
sanitari d’aquest país on, entre d’altres coses, la salut ja no és un
dret universal sinó que va associat al fet de la condició

d’assegurat o beneficiari; s’ha modificat una cartera de serveis
i a una d’elles, que es presta voluntàriament, s’hi fiquen una
sèrie de copagaments i entre d’altres el copagament sanitari. El
copagament sanitari que, per primera vegada en el nostre país,
afecta els pensionistes.

I és important dir que aquest copagament no sortia en el
programa electoral del Partit Popular, és important dir-ho i és
important dir-ho perquè, entre d’altres coses, vostè, Sr.
Sansaloni, que actualment és conseller, té càrrecs importants en
el Servei de Salut i en la conselleria des de l’inici de la
legislatura, i precisament el primer càrrec que va tenir va ser
director general de Farmàcia, després ho va complementar amb
el de director general de Gestió Econòmica de l’ib-salut i
després torna enrere i al final és conseller. Ho dic perquè,
primer, no era al programa electoral; segon, aquí mateix ,on està
assegut, crec que ho hem sentit negar repetidament, com a
mínim, per la Sra. Castro, i la realitat és que els pensionistes es
varen trobar amb aquest copagament des de dia 1 de juliol de
l’any 2012.

Per tant, varen decidir tots vostès, els del Partit Popular,
aquest nou copagament, nou copagament que en el cas dels
pensionistes no existia en el nostre país i que, com vostès saben,
incloïa un 10% dels seus medicaments.

Hem de dir que avui en dia, abans que vostè ens doni xifres,
ja tenim determinades informacions, tenim informacions de
quantitats que s’han recollit, de quantitats d’excedents, de
quantitats que s’han tornat, que vostè ara concretarà, però, entre
d’altres coses, també sabem que la seva manca de sensibilitat
cap aquest colAlectiu en especial ha estat, per dir-ho suaument,
una manca de sensibilitat extraordinària, perquè aquí tenim un
programa de recepta electrònica, vostè sap que dels millor
d’aquest país, i vostès han pres una decisió política, i és no fer
una aplicació informàtica perquè aquesta gent només hagi de
pagar el que li correspon. Vostès, i avui ho sabrem, quina
quantitat d’excedents gratuïtament s’han quedat dels ciutadans
durant un temps. Comunitats autònomes com a Andalusia des
del primer dia ho ha aplicat, vostè, que ja sap que són més, i, per
exemple, la darrera comunitat que ho ha anunciat és la
d’Extremadura, que ja ha anunciat que dia 1 de novembre no
cobrarà els excedents. Per tant, en aquesta comunitat autònoma
és especialment delicat i de molt poca sensibilitat la decisió
política que ha pres vostè a la conselleria, cobrar-ho tot als
pensionistes, i no ho han fet perquè no ho han estimat oportú.
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I després també, si em permet, hi havia una tercera pregunta,
la qual vostès consideren que ha estat contestada i jo consider
que no ha estat contestada, perquè demanava: quin cost
econòmic té la gestió de tornar els excedents que vostès cobren?
Perquè si és important saber la quantitat que vostès han recaptat
per aquest copagament farmacèutic als pensionistes, si és
important la quantitat que han de tornar, també és important què
costa de gestió administrativa. 

I és curiós, és una pregunta que hem fet en dues ocasions i
en cap de les dues no ha estat resposta. Però ens hem assabentat
que tenen una empresa contractada perquè ho gestioni. Per una
banda, contesten que no és possible saber la quantitat, per una
altra diuen que tenen un contracte amb una empresa, i és molt
curiós perquè, si em permet, quan vostès varen decidir cobrar 10
euros per l’emissió d’una targeta sanitària varen fer una
memòria econòmica i varen ser capaços de dir què costava i,
entre d’altres coses, varen dir 5,3 euros són per la feina del
funcionari.

Per tant, crec que aquí tenim un espai d’informació que,
evidentment, és important que vostè pugui contestar i jo ara li
faré les tres preguntes, una rera l’altra.

La primera pregunta és: quina quantitat d’euros va cobrar de
més la Conselleria de Salut als pensionistes amb el nou
copagament farmacèutic, des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30
de juny de 2013, especificat per mes?

La pregunta que li han posat de número 2 és: quina quantitat
d’euros ha reintegrat la Conselleria de Salut pel cobrat per sobre
dels màxims establerts als pensionistes amb el nou copagament
farmacèutic, des de dia 1 de juliol de 2012 a 30 de juny de 2013,
especificat per mes?

I si tendria a bé contestar la pregunta que no ham contestat
en dues vegades és: quin cost econòmic té la gestió de tornar la
devolució d’excedents del copagament farmacèutic? O sigui, la
quantitat d’euros que han cobrat de més, mes a mes, i quantitat
que han tornat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller, per un temps
de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Hem englobat
en aquesta primera pregunta les tres primeres de l’ordre del dia
i com vostè bé ha reconegut i ha dit ja havien estat contestades
prèviament i les xifres li havien estat facilitades.

La primera, en concret, es va signar dia 7 d’octubre
d’enguany; la segona també dia 7 d’octubre, i la tercera dia 10
de setembre de 2013.

Per tant, el fet de comparèixer aquí a la comissió jo crec que
és redundant amb la informació que vostè ja disposa. També és
ver que tantes vegades com vostè ho requereixi compareixerem
per retre compte d’aquestes preguntes que vostè fa.

També és bo el fet de valorar el nombre de preguntes que ja
s’han contestat per part de la conselleria en aquest darrer any.
Però bé, no entraré a especificar. 

De totes maneres, sí m’agradaria precisar que l’any 2012, en
el mes de juliol, la quantitat d’euros que la conselleria va cobrar
per sobre del màxims de 8 i de 18 euros als pensionistes, en el
mes de juliol va ser de 226.912,63 euros; el mes d’agost de
247.103,26 euros; el mes de setembre, 198.126,55 euros; el mes
d’octubre, 244.049,63 euros; el mes de novembre 221.873,58
euros, i el mes de desembre, 212.102,13 euros.

Quan passam a l’any 2013, les xifres són: el mes de gener,
240.536,86; el mes de febrer, 201.456,50; el mes de març,
213.945,44; el mes d’abril, 246.166,38; el mes de maig,
255.404,95, i el mes de juny 215.407,12 euros. Aquestes són les
quantitats que vostè d’ençà de dia 7 d’octubre jo vaig signar
perquè li fossin remeses.

La segona de les preguntes, que diu, quina quantitat d’euros
ha reintegrat la Conselleria de Salut del cobrat per sobre del
màxims establerts als pensionistes amb el nou copagament
farmacèutic, des de dia 1 de juliol a dia 30 de juny? S’han
retornat, corresponent als mesos de juliol i agost de 2012:
343.510,76 euros; corresponent als mesos de setembre i octubre
de 2012: 399.065,13 euros; corresponent als mesos de novembre
i desembre de 2012: 389.668,63 euros, i corresponent als mesos
de gener i febrer de 2013: 417.845,29 euros. Està previst que a
finals d’any estigui pagat també fins al mes de juny de l’any
2013.

I, referent al cost econòmic que ha tengut el procediment de
gestió administrativa per tornar als pensionistes amb dret a
devolució de l’excedent de copagament farmacèutic, des de dia
1 de juliol a dia 30 de juny, especificat per mes, vostè sap que
els fons d’INFORMED que es reben per tal de detectar els
sistemes d’informació i que, per tant, es poden utilitzar, idò,
s’han utilitzat per tal de fer l’aplicatiu més adient, però que no
hi ha cap empresa que gestioni específicament aquest tipus de
retorns als pensionistes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té el torn de rèplica el Sr.
Thomàs, per cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, si vostè és aquí és perquè no
ha contestat a les preguntes en el temps i forma que correspon.
Si quan un diputat, tenc més del 50% de solAlicituds de
documentació i de preguntes per escrit sense contestar de la
conselleria des dels anys 2011, 2012 i 2013. Vàrem fer la
petició que vostè vengués a pregunta oral perquè no vostè no
l’havia contestada.

Respecte de la primera pregunta, vostè m’ha donat unes
xifres que cobreixen tot l’any, però aquí del que es tracta de fer
és una avaluació que vostès no han tengut interès de fer del que
ha suposat el primer any. Però la segona pregunta estava
formulada des de dia 1 de juliol de 2012 a 30 de juny de 2013,
i vostè m’ha dit que només havia pagat gener i febrer de 2013.
He d’entendre que les quantitats de març, abril, maig i juny
encara no les ha tornades. Evidentment, a nosaltres el que ens
interessa és saber l’avaluació del primer any d’aquest reial
decret.

Ara vostè té un altre torn i, per tant, em podria contestar el
que suposa el mes de març, abril, maig i juny del 2013, perquè
això vostè no ho ha dit.

I en relació amb la pregunta que no han contestat
correctament cap de les dues vegades, jo l’únic que faig és una
lectura literal, que li tornaré a repetir: “En la mesura del
possible, es preveu la inclusió de millores en la programació i
està pendent la valoració de l’import del contracte amb
l’empresa que ho gestiona”. Vostè ja té formulada la pregunta
i la solAlicitud de documentació i, per tant, demà mateix ho pot
fer arribar, si vol, però qui contesta que està pendent de la
valoració de l’import del contracte amb l’empresa que ho
gestiona és vostè, Martí Sansaloni Oliver. 

Aquesta és la pregunta que jo consider que vostès no han
contestat correctament, perquè si són capaços de dir que posen
una taxa de 10 euros per una targeta sanitària i que 5,3 euros són
per una feina de l’administratiu, idò, jo crec que vostès han de
tenir coneixement de què costa el reintegrament d’aquests
excedents. I aquesta resposta ho deixa ben clar, si estan
pendents d’una valoració d’import d’un contracte amb una
empresa externa que ho gestiona serà per una quantitat
determinada i, evidentment, això s’ha d’imputar perquè vostès
cobren, fan un copagament a pensionistes, parlam de persones
que a la nostra comunitat tenen una mitjana de 700 euros i
busques que, per mor d’aquests copagaments, ja dediquen entre
un 5 i un 7% de la seva pensió a despesa només de
medicaments. I el 90%, xifres d’Espanya, del copagament
farmacèutic són dels pensionistes. Segurament a properes
preguntes tendrem oportunitat de veure les xifres de les Illes
Balears.

Per tant, vostè ha donat correctament unes xifres del que han
cobrat als pensionistes per aquest copagament, s’ha aturat en el
mes de febrer de les quantitats que han reintegrat i li torn a dir
que vostè afirma que té una empresa que gestiona aquest
retornar els excedents de copagament als pensionistes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí. Jo, Sr. Thomàs, només per recordar el número de
preguntes respostes de les quals vostè tant es queixa, vostè va
ser conseller de la legislatura de 2007 a 2011 i en tota aquesta
legislatura va contestar 732 preguntes. Jo duc un any a la
conselleria, n’hi he contestades 408. Per tant, 408
aproximadament han estat les respostes que nosaltres li hem
enviat i per tant crec que el nombre de respostes està bastant per
sobre de les que vostè donava. 

Fent referència a aquesta empresa que vostè fa esment, “En
la mesura del possible -li diu la segona part- es preveu la
inclusió de millores en la programació i està pendent de la
valoració de l’import del contracte amb l’empresa que ho
gestiona”. Per tant, li dic que són adaptacions tecnològiques
vinculades als fons que es reben de Madrid d’INFORMED i
que, per tant, ja es veuran aquestes millores exactament si es
poden fer quina quantificació hi ha, però que encara, en aquests
moments, no estan operatives. I el cost ja se li va contestar a la
pregunta 2077.

I si vostè em formula més preguntes, si vostè m’incrementa
el nombre de preguntes o el sentit de la pregunta, com pugui ser
l’avaluació, ha de ser més concret a l’hora de precisar les
preguntes a l’ordre del dia. El que sí li puc dir és que la voluntat
és fer-li arribar totes i cada una de les xifres amb la major
celeritat possible, el que no podem fer és bloquejar el correcte
funcionament de l’administració. Però, com li dic, hem contestat
ja en un any, aproximadament, 408 respostes en aquest darrer
any, i vostè en quatre anys en va contestar 732.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 8492/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12
mesos (I).

Passam, idò, a la pregunta RGE núm. 8492/13, relativa a
estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12 mesos. Intervé el
diputat, Sr. Thomàs, per formular la pregunta.

No sé si està... la té preparada ja? Molt bé.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, com que del que es tractava amb aquesta bateria de
preguntes era fer una avaluació del que ha suposat l’impacte
d’aquest reial decret durant tot un any, doncs, evidentment, hem
fet moltes preguntes, no? I, per exemple, aquesta, si no vaig
equivocat, no l’ha contestada, i és de dia 25 de juliol, i té 20
dies, no l’ha contestada. L’ha contestada? Idò, jo no la tenc, tal
vegada és que algú fa trampes per enmig, no ho sé, no em
correspon a mi. Jo he fet la pregunta i del que es tracta és
d’avaluar això.
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El Ministeri de Sanitat ens va dir quan va fer la seva pròpia
avaluació que a les Illes Balears, comparant la despesa per
farmàcia, per a receptes, a les Illes Balears hi havia una
diferència entre el juliol del 2012 i juny del 2013, en relació
amb els anys 11, 12, la despesa havia estat de 200.720.112
d’euros i que la diferència entre juliol del 2012 i juny 2013 era
de 166.716.000,68 d’euros, i això ens dóna una diferència de
34.004.044 d’euros.

Per tant, tenim que vostès amb raó d’aquest reial decret, el
títol pompós del qual era per a la sostenibilitat i la millora de la
gestió, després ja veurem realment què han gestionat i què han
aconseguit. Però en realitat el que nosaltres volem saber amb
aquesta resposta, és que vostè ens pugui dir qüestions
relativament concretes. Vostè sap que els governs prenen
decisions, decisions que són polítics i el Reial Decret Llei
16/2012 és una decisió política molt important, perquè suposa
el canvi de model sanitari i entre altres coses el que ja sabem,
però que hem de continuar repetint, la pèrdua del dret universal,
la modificació de cartera, introducció de copagaments i que això
és un gran frau electoral del Partit Popular. I són decisions sobre
les quals vostè hi té una part de decisió.

Evidentment, vostè diu que, en aquest cas el Govern
d’Espanya, diu que la despesa farmacèutica ha disminuït en
aquest primer any de vigència i a les Illes Balears, si les dades
que publiquen la nota de premsa oficial del ministeri són
correctes, són les que jo li he dit de 34 milions d’euros en el
primer any de vigència d’aquest reial decret.

Per part nostra, evidentment pensam que s’amaga la realitat
d’aquestes dades i entre altres coses ho podrem veure avui
horabaixa. Perquè, per una banda hi ha les mesures que han
introduït vostès, el Govern del PP, per reduir despesa sanitària,
però, evidentment, són mesures que van damunt les esquenes i
les butxaques dels ciutadans, als quals traspassen els costos. I
veurem al llarg d’avui horabaixa què han pagat els pensionistes;
què han pagat del nou copagament les persones actives; què han
pagant en aquests moments dels medicaments que han quedat
exclosos; o, per exemple, què han suposat altres mesures de
gestió. Perquè evidentment vostès han pres unes decisions, que
ho torn dir, van damunt les esquenes i les butxaques dels
ciutadans, als quals han traspassat els costos d’estar malalt, i en
aquest cas el copagament de medicaments. 

I per altra banda, hi ha altres governs que han pres altres
tipus de decisions, decisions que són de gestió farmacèutica,
però que no han suposat cap retall per als ciutadans, ni han
suposat cap copagament. Vostè, per exemple, sap que el Govern
del Partit Socialista va publicar el Reial Decret Llei 9/2011, de
mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema
sanitari, on es prenien un caramull de decisions dins l’àmbit de
la política farmacèutica, que han suposat un estalvi molt
important de la factura farmacèutica. I esper que avui també ens
doni aquestes dades. Parlam, per a qui no ho conegui, de
mesures que incentiven la generalització de prescripció per
principi actiu; de modificacions en el sistema de preus de
referència en l’aplicació d’una deducció del 15% de
medicaments genèrics; millores en el finançament selectiu de
medicaments; adequació d’envasos; dispensació personalitzada,
etcètera. Una mesura que pren un govern, en aquest cas
socialista, de gestió de política farmacèutica, però que no
incideix ni damunt les esquenes, ni damunt les butxaques dels

ciutadans. I a una altra pregunta podrem aclarir els conceptes
econòmics que això suposa.

Per tant, vostès prenen unes decisions, jo a la formulació de
la pregunta he posat unes quantitats, les quals no sé si són
correctes o no, però són les que va donar per bones el Ministeri
de Sanitat, dia 23 de juliol, a un comunicat oficial seu. I per tant,
la conclusió que nosaltres trèiem d’això és que l’estalvi en
farmàcia a les Illes Balears, en el primer any de nou model de
participació del copagament, suposava aquesta diferència de
200 milions a 166. Per tant, la deducció seria que és una
reducció de 34 milions en la despesa, a través de receptes del
Sistema Nacional de Salut. Per tant, dins l’intent de fer una
avaluació de l’impacte d’aquest reial decret, d’aquests
copagaments nous, nosaltres el que li demanàvem a la pregunta
que no ha estat contestada, és quina és la xifra d’estalvi en
despesa farmacèutica a les Illes Balears, des que es van posar en
funcionament els nous copagaments farmacèutics, segons la
Conselleria de Salut, durant aquest primer any. El primer any,
com vostè comprendrà, és d’1 de juliol de 2012 a 30 de juny de
2013. És a dir, quina quantitat considera vostè que de la despesa
de factura farmacèutica en recepta s’ha disminuït?

És veritat aquesta xifra que dóna el ministeri que són 34
milions o és una quantitat diferent? De totes maneres vostè ens
ho podrà aclarir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo vaig signar aquesta
resposta també dia 7 d’octubre d’aquest any 2013.

I les dades que publica el ministeri, tenim una diferència de
163.329 euros entre les xifres que maneja el Servei de Salut i les
que va publicar el ministeri, per ser exactes les dades del Servei
de Salut en lloc dels 200.720.112 euros, són 200.883.441, de
juliol del 2011 a juny del 2012.

De juliol del 2012 a juny del 2013, les dades del Servei de
Salut són 166.552.739 euros i les que aporta el ministeri són
166.716.068 euros. Per tant, hi ha una errada, com deia, de
163.329 euros que corresponen a un efecte dins les xifres del
mes de febrer, que no es va poder corregir fins a desembre del
2012.
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De totes maneres també és vera que s’ha d’incloure el retorn
als pensionistes cobrat per damunt d’aquests límits i el Servei
de Salut per tant, dins aquest període, la reducció de despesa
farmacèutica ha estat de 32 milions d’euros.

Això té tres efectes directament relacionats: un dels efectes
és l’efecte del copagament, un altre és el tema de la baixada de
preus que s’ha anat aplicant en les reduccions que ha anat
acordant la Comissió permanent de farmàcia, i el del
finançament de determinats fàrmacs que hi ha hagut.

També és vera que s’han inclòs nous fàrmacs dins la
prestació farmacèutica en aquest darrer any, algun dels quals de
més cost, però que eren més eficients.

De totes maneres, li repetesc, la reducció d’aquesta despesa,
una vegada sumats tots els efectes, és de 32 milions d’euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo entenc que són 34. Les xifres que dóna el ministeri no
tenen en compte el copagament, això és facturació en recepta.
No ha de fer aquesta resta, la resta ve a posteriori si de cas; el
ministeri diu que això és la rebaixa de la factura de farmàcia, o
sigui la quantitat amb la petita diferència, fent rodones, són
34.160.000 euros. Això és el que jo entenc de les xifres que
vostè ha donat. Evidentment és una xifra molt important,
34.160.000, aproximadament, calculant de cop i volta podria ser
un 18% de la factura de farmàcia, per tant, és una quantitat
important.

Evidentment això és una primera aproximació al que ha
suposat aquest reial decret. A posteriori haurem de veure
aquesta xifra d’on surt, la diferència és si surt d’una gestió que
hagi pogut fer vostè o el ministeri en política farmacèutica o si
surt de les butxaques i les esquenes dels ciutadans. El concepte
és molt diferent perquè per damunt hi ha un Govern que ha pres
unes decisions. Barallar-me amb Farmaindustria o imposar
copagaments als ciutadans, aquesta és la conclusió, simple, si
em permet, però és la conclusió que hi ha d’això. Mesures que
pren un, mesures que va prendre un altre.

Vostè em diu que m’ha contestat, doncs jo em preocuparia
de què passa amb les seves respostes, perquè no arriben? Vàrem
fer un escrit d’empara, que vostè el té. Si vostè ha contestat això
i no arriba, qualcú s’ho queda, però li puc assegurar que quan es
fa una bateria de preguntes, és molt curiós, de vegades n’arriba
una, al cap de dos mesos n’arriba una altra, perquè el puzzle no
es pugui acabar de fer. Avui en farem un de puzzle, perquè ja
tenim totes les peces. Però aquesta és l’estratègia que vostès fan.
Avui avaluarem aquesta baixada de 34 milions d’on surten, que
això és el que interessa, això és el que interessa. Li demanaria
que digués qualque cosa, Sra. Presidenta.

Per tant, si a vostè li amaguen les preguntes, jo em
preocuparia, perquè li puc assegurar que a mi no m’ha arribat.
Aquesta setmana mateixa, la Sra. Santiago ha rebut les dades
d’intervencions quirúrgiques del mes d’agost, aquest diputat va
fer una pregunta semblant els mateixos dies i no la té. És més,
si vol, el convit ja que és aquí, que m’enviï tots els quadres de
comandaments que fa dos anys que li deman, un cada mes, no
n’ha arribat ni un. Les dades d’activitat del Servei de Salut no
existeixen. És més, no tenen ni memòria oficial del 2011, ni
memòria oficial del 2012. Per tant, si vostè em pot fer arribar les
preguntes, jo faig la meva feina i estaré encantant de què vostè
em proporcioni informació, que és el meu dret a gestionar-la.

La conclusió és molt clara, les informacions del ministeri,
amb petites variacions, són correctes, per tant hem de concloure
que per a la Conselleria de Salut aquestes mesures que vostès
varen aplicar han suposat una rebaixa de la factura, amb recepta
del Sistema Nacional de Salut, de 34.160.000 euros, més o
manco. Això és el que entenc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el Sr. Conseller.

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

Per aclarir simplement les dades, com he dit de 200 milions
a 166, les busques no les diré. I la diferència entre els 34 i els 32
que diem és el que s’ha retornat als pensionistes durant aquest
any. Per tant, no està inclòs dins aquesta despesa farmacèutica,
però sí que surt de les mateixes arques públiques, amb un
sistema de retorn bimensual, com el que li he explicat a la
pregunta anterior. Una altra cosa és que a vostè li interessi
comptabilitzar 1.585.119, o no li interessi per tal que el puzzle
li surti d’una o una altra manera, com vostè diu que avui ja té.

Jo simplement intent donar totes les dades que vostè em
demana i tengui totes les xifres.

De totes maneres, com li dic, el tema de les solAlicituds de
documentació varen ser 408 les que han estat respostes aquest
darrer any i era la xifra que li he donat abans. Però el nombre de
respostes escrites que li hem donat aquest darrer any són 968, i
a vostè, en concret, li hem respost 338 preguntes escrites aquest
darrer any. I les solAlicituds de documentació a vostè
directament són 242 en aquest darrer any.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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4) Pregunta RGE núm. 8493/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12
mesos (II).

Passam a la pregunta RGE núm. 8493/13, relativa a estalvi
en despesa farmacèutica els darrers 12 mesos. Té la paraula el
Sr. Thomàs per formular-la.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, no farem un frontó aquí, jo sé què rep i
què no rep, vostè tal vegada hauria de parlar amb el conseller de
Presidència, que és per on van les preguntes i les respostes. Ja
ho hem denunciat a la Junta de Portaveus moltes vegades, no es
preocupi.

De totes maneres, li torn dir, la quantitat és 34.160.000, no
descompti aquí el que vostè pugui haver de tornar, això no és a
la taula que dóna el ministeri, que és el que interessa. El
ministeri ven que ha reduït la factura de farmàcia en 1.900
milions. Bé, doncs a Balears, segons el ministeri, n’hi
corresponen 34. És això, ho sent, és una xifra i no ens
barallarem per 2 milions. Les quantitats són prou importants.

Per tant, la següent pregunta va en relació a què ha suposat
la nova aportació dels ciutadans a aquests nous copagaments.

Jo crec que aquí és important recordar una altra vegada que
això són decisions polítiques que va prendre el Partit Popular,
que no era al seu programa electoral i que, per tant, és un frau
al conjunt dels ciutadans, que aquí a la cadira que vostè ha estat,
hi ha hagut consellers i conselleres del PP que ho han negat per
activa i per passiva i la realitat és la que és. Per recordar-ho,
aquest Reial Decret Llei 16/2012, vostè ja sap que es varen
modificar els copagaments farmacèutics. Per fer un resum, la
gran novetat era el 10% que paguen els pensionistes, amb un
límit, amb uns excedents que s’han de tornar, que podrien no
cobrar-se i vostè ha decidit que es cobrin, i després les persones
actives introdueixen, els que guanyen entre 18.000 i 99.999
euros, passen d’un 40 a un 50%, és a dir, els pugen un 25%, i els
que guanyen més de 100.000 euros, els cobren un 60%. I els que
no són ni a una categoria ni a una altra, doncs paguen el 40%,
si no vaig equivocat.

És veritat que hi ha una sèrie de grups, de colAlectius que
estan absents d’aquest copagament, entre d’altres el colAlectiu de
persones que estan aturades i que ja no reben cap tipus de
prestació o ajuda. Però, evidentment hi ha un gran copagament
que és el dels pensionistes, que és una manera de baixar les
pensions, però que ja li he dit abans que els càlculs que redolen
en aquests moments és que entre el 5 i el 7% del que guanya un
pensionista se’n va en aquests moments a copagaments
sanitaris.

Hem de dir que el 2011 el copagament farmacèutic suposava
el 5,8% de la factura total del Sistema Nacional de Salut. I l’any
2012 aquest copagament farmacèutic, una vegada que han
introduït vostès el copagament, ja suposa l’11,5% de la factura
total del Sistema Nacional de Salut. És a dir, una decisió
política del Partit Popular, que no era en el seu programa
electoral, fa que el conjunt del Sistema Nacional de Salut, ara el
copagament passi de representar el 5,8% de la factura a un

11,5%. És un nivell molt important, en menys d’un any han
aconseguit doblar-ho.

I per tant, jo li torn dir el mateix, uns prenien unes decisions,
el Reial Decret Llei 9/2011, de mesures de gestió de política
farmacèutica, i uns altres, en aquest cas el Partit Popular, ha
decidit reduir despesa sanitària en l’àmbit farmacèutic, però
prenent mesures sobre les esquenes i butxaques dels ciutadans;
a ells els traspassen els costos, i evidentment hi ha un factor
qualitatiu molt important: que no són les persones sanes, són les
persones que són pensionistes, que estan malaltes, que són
colAlectius vulnerables. Per això el missatge és molt clar: a més
de pagar imposts si vostè està malalt també paga una part
alíquota com si fos un bé de consum, qüestió en què nosaltres
no estam d’acord.

Per tant la pregunta concreta, aquesta que vostès han
catalogat aquí en el Parlament de número 2, parla de quina és la
xifra d’estalvi o de reducció en despesa farmacèutica a les Illes
Balears des que es varen posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació del conjunt de ciutadans per mitjà
dels nous copagaments farmacèutics. És a dir, volem saber
quina xifra global -per cert, que tampoc no la tenc, no sé si vostè
la té però jo no la tenc- quina és la xifra global que han suposat
aquests diferents copagaments farmacèutics durant un any
d’aplicació a les Illes Balears, i tornam a parlar d’1 de juliol de
2012 a 30 de juny 2013.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí. Segons els càlculs efectuats per respondre les preguntes
tant 8494 com 8495/2013, l’estalvi estimat de juliol de 2012 a
juny de 2013 per la modificació del percentatge d’aportació dels
ciutadans s’aproxima a 8.996.042,34 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Això és la quantitat global de tots els copagaments?

La pregunta és molt clara: quina quantitat global en el
primer any sumen tots els nous copagaments?, pensionistes i
actius. És aquesta?

M’agradaria que m’ho ratificàs, ja està.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Esperava el segon torn de rèplica. El que m’han preparat els
tècnics són 8.996.042,34 cèntims, i em diu que per a tots aquests
càlculs no s’han tengut en compte els usuaris amb TSI 001, que
amb anterioritat a aquesta modificació podien ser actius o
pensionistes, i que en aquest cas entren en el nou tipus
d’aportació.

Però la xifra que em passen des de Farmàcia són 8,9 milions
d’euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 8494/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12
mesos (III).

Passam, idò, a la següent pregunta, la 8494/13, relativa a
l’estalvi de despesa farmacèutica els darrers dotze mesos. Té la
paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, moltes gràcies. Aquesta pregunta va dirigida a
saber exactament... Vostè ara diu que el global d’estalvi són 8,9
milions, si ho he entès bé, i ens agradaria que ens especificàs en
aquest cas els pensionistes, un tema molt sensible, que vostè ja
ha dit a anterior pregunta una quantitat de mesos, no ens ha dit
tot el que ha reintegrat, i per tant es tractaria d’intentar esbrinar
quina quantitat han recaptat com a aportació dels pensionistes
del nou copagament farmacèutic. 

Aquí en aquests moments estam parlant de quines quantitats
globals han vostès recaptat per aquest concepte en funció d’un
nou copagament que han decidit per als pensionistes, que ja li
torn dir que no estava en el programa electoral. En aquests
moments ja hi ha dades que això ha suposat que un de cada cinc
pensionistes no retiri tots els seus medicaments. Vostè, que té
farmàcia a través de sa mare, sap que això és una gran realitat
en aquest país, que estam en una situació econòmica molt greu
i hi ha moltes persones que en aquests moments ni poden pagar
els medicaments, i per tant vostès prenen una decisió i per tant
és una decisió que té conseqüències i s’ha d’avaluar en salut.

Per tant, quan un pren una decisió, que a un pensionista li
introdueix un copagament i la informació i les dades ja ens
diuen que un de cada cinc no retira tots els seus medicaments,
idò pot ser que hi hagi avaluació d’impacte de salut en contra
d’aquesta persona. Si complissin la Llei general de salut pública
de l’any 2011 haurien de tenir ja una avaluació o haurien d’estar
treballant en l’avaluació de l’impacte en salut de les mesures
que han pres, perquè aquesta xifra no l’ha rebatuda ningú. Un de
cada cinc pensionistes no retira tots els seus medicaments.

Per tant tendrà la seva importància, o no, això potser sigui
discutible, però evidentment si a una persona li han aconsellat
que prengui una medicació per la tensió arterial, pel sucre, pel
colesterol o per qualsevol altra cosa, i per motiu econòmic
decideix que no la retira tenim un problema, com a mínim tenim
un nivell de risc de tenir un problema. 

Per tant el que a nosaltres ens interessaria en aquest moment
és que vostè ens contesti quina és la xifra d’estalvi o reducció en
despesa farmacèutica a les Illes Balears des que es varen posar
en funcionament els nous copagaments farmacèutics durant
aquest primer any i que correspon a la nova aportació dels
pensionistes que mai no havien pagat per mitjà del nou
copagament farmacèutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, en primer lloc vull matisar l’origen d’aquest “un de cada
cinc pensionistes”; m’agradaria que en el torn de rèplica pogués
explicar l’origen d’aquest estudi, si està fet a les Illes Balears i,
per tant, digui exactament qui ha fet aquest estudi. 

El que sí li puc dir és que a aquella gent a la qual no s’ha
modificat el seu tram de copagament, que és el 40%, que és la
TSI 004, hem vist que la baixada del consum d’aquests
medicaments en nombre d’envasos, no per preu, per eliminar
l’efecte preu pel tema de les baixades que han sofert alguns dels
medicaments que s’estan prescrivint, o sigui, eliminant, deixant
exclusivament l’efecte renda com a constant, la baixada del
nombre d’envasos ha estat d’un 8% de consum, amb aquest
40% que abans de la modificació d’aquest copagament i
posterior a aquest copagament.

O sigui que expliqui’m vostè, aquest “un de cada cinc”
pensionistes que no retiren els medicaments, en quin estudi es
basa i d’on surt aquesta dada.

El que sí li puc dir és que amb la modificació de
percentatges d’aportació el concepte d’actiu i pensionista ha
canviat, pel que TSI 001, 2, 3, 4 i 5 fan referència adaptant-se
als sistemes d’informació de prestació farmacèutica i a aquesta
nova situació. Per aquest motiu és difícil de conèixer amb
exactitud l’estalvi desglossat per règim actiu i pensionista, i el
002, que és el que a vostè li interessa, s’aproxima el càlcul
restant a l’aportació dels usuaris de l’import en concepte de
reintegrament de despeses. Així l’aportació dels usuaris ha estat
de 10.748.417,49 euros, i l’import de reintegraments puja a
2.567.164,65 euros. 
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En conclusió l’estalvi estimat per la modificació del
percentatge d’aportació dels usuaris pensionistes s’aproximaria
a 8.181.252,84 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, primer, Sra. Presidenta, vull recordar al conseller que
qui fa les preguntes és aquest diputat i no ell, però de totes
maneres vostè té la informació i té moltes fonts d’informació.
És una informació treballada a Madrid, que es pot inferir o no,
però jo crec que vostè té un punt d’informació absolutament
informal, que no té validesa científica però que existeix, i és
parlar amb sa mare. Sap el que passa a la farmàcia de La
Soledat, ho sap perfectament, i pot anar a Inca, a la plaça de la
Reina, se’n pot anar on vulgui: tots els apotecaris li diran el
mateix.

Jo no tenc tanta informació del món dels apotecaris, però li
puc assegurar que tenc informació de professionals sanitaris, i
sap quina pregunta s’ha incorporat -i el Sr. Miquel Tomàs segur
que ho sap- a les consultes? “Què val aquest medicament,
doctor?”, una pregunta que abans no es feia i ara es fa.

Per tant no posi en qüestió aquesta dada perquè és una
realitat. És més, vostè va dir en el Parlament, a resposta d’una
pregunta oral d’aquest diputat, que estava fent un estudi; encara
estam esperant els resultats. Jo, mentre no n’hi hagi d’altra, tenc
altres informacions que van en aquest sentit, que un de cada
cinc no retira tots els seus medicaments, i si miram la franja de
classe social més baixa, és un de cada quatre. Per tant aquell
estudi que vostè feia faci’l públic, ens el doni a conèixer.

Però evidentment estàvem aquí, en aquesta pregunta, per
saber aquest pensionistes, que potser el varen votar, a vostè, que
en el seu programa electoral no parlava de copagament dels
pensionistes, vostès els han tret 10.748.417 euros. Això surt de
les butxaques dels pensionistes, persones que en aquests
moments han perdut un 20% del seu poder adquisitiu, que es
calcula que entre el 5 i el 7% de la seva pensió se’n va a
consumir productes farmacèutics, i això és una decisió política
que vostès han pres, i per tant han d’anar amb aquesta càrrega
a la seva esquena.

Nosaltres no ho vàrem fer, no ho faríem, però començam a
tenir xifres, avui horabaixa. Per una banda ja sabem que la
reducció de la despesa a les Illes Balears en un any ha estat de
34.160.000 euros; sabem que el que vostès amb un copagament
i un altre són pràcticament 9 milions, perquè vostè aquí inclou
el descompte, el reintegrament que farà després de molts de
mesos, que no tendria ni perquè fer, ni perquè fer, perquè no ha
contestat, li hem demanat moltes vegades per què no posa una
aplicació informàtica perquè no paguin els excedents. Això és
una decisió política, i vostè l’ha presa que paguin. Mentrestant
té una quantitat que, pel que vostè ha dit, són 2,5 milions
d’euros que treuen als pensionistes i que estan circulant per
totes les farmàcies de les Illes Balears. 

I després els els tornarem quan els els tornarem. Vostè
mateix ha reconegut aquí que havia tornat gener i febrer de 2013
i que març, abril, maig i juny encara no ho ha tornat. Miri què
era de fàcil: una aplicació informàtica i no hi ha excedents; ells
no paguen i jo no m’he de gastar doblers a reintegrar. Això ho
va fer Andalusia el mes de juliol de 2012, amb un programa de
recerca electrònica molt semblant al nostre. 

Per tant torn a dir que ja sabem que la factura en despesa
farmacèutica ha baixat en 34 milions; saben que als pensionistes
vostès els han cobrat 10.748.417 euros, si no m’he equivocat, o
sigui, ja sabem, d’aquests 34 milions, 10 milions d’on surten, 10
milions que quasi són 11: de les butxaques dels pensionistes.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí. Poques coses més a afegir perquè, les xifres, les he
explicat en el meu primer torn. Sí que vull reflectir que ens
acusen, a nosaltres, d’obscurantisme, però quan es demanen les
fonts d’informació en les quals es basen veig que tampoc no les
vol donar el Sr. Thomàs. 

I sí que li he fet referència a les no modificacions del
copagament d’aquella gent que pagava el 40% amb el nombre
d’envasos, que ha evolucionat una vegada implantat el
copagament i sense la implantació. 

Però, bé, tampoc no vol precisar el diputat Thomàs d’on
surten aquestes xifres a què feia referència a la seva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

6) Pregunta RGE núm. 8495/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12
mesos (IV).

Passam, idò, a la pregunta número 8495/13, relativa a estalvi
en despesa farmacèutica els darrers dotze mesos. Té la paraula
el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Sr. Conseller, vostè supòs que té accés a internet.
Existia una biblioteca virtual que ha baixat en picat la
disponibilitat i el fons editorial des que vostès gestionen, però
evidentment si fins i tot té excelAlents professionals al Servei de
farmàcia de l’Ib-salut; hi ha un excelAlent professional, na
Cecilia Calvo, que ja no és aquí, que vostès, i vostè era director
general de Farmàcia, la varen engegar a final de 2011 i se’n va
haver d’anar a Madrid, una excelAlent professional en política
farmacèutica reconeguda a Espanya i a tot el món. Si necessita
que jo li proporcioni els estudis ja ho faré, però crec que té
recursos públics més que suficients perquè li donin tota aquesta
informació.
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Som aquí per parlar ara, en aquesta pregunta del que ha
suposat l’aportació de les persones actives, perquè estam fent un
exercici avui horabaixa de dissecar què han suposat les seves
decisions els darrers dotze mesos en política farmacèutica, i torn
dir que ja sabem que aquesta decisió, que no estava en el
programa electoral del Partit Popular, que no parlaven per res de
modificacions en els copagaments, ja no dic d’eliminar el dret
universal a la salut, ja no dic de modificar cartera de serveis, ja
no dic introduir copagaments, ja no dic d’introducció de gestió
privada, i evidentment als pensionistes varen anar ben alerta a
dir-los-ho. Per tant desgraciadament ja estam avesats al frau
electoral del Partit Popular i a les mentides que aquí varen dir
anteriors consellers, essent vostè director general de Farmàcia.

Per tant ja sabem que hi ha hagut una reducció de 34 milions
de la despesa de farmàcia, ja sabem que hi ha 10,7 milions
d’aquests 34 que surten de les butxaques dels pensionistes, però
com vostè molt bé sap el Reial Decret 16/2012 incloïa canvis en
les persones actives; als que guanyen entre 18 i 99.999 euros
passen d’un 40 a un 50, que és un 25% d’augment; als que
guanyen més de 100.000 els passen a un 60%; i els que no són
ni d’una categoria ni d’una altra paguen el 40%.

Per tant és vera, i ja li ho he dit abans, que hi ha
determinades excepcions com la dels aturats que ja no reben cap
prestació, que és una mesura molt encertada, però evidentment
estam dins un procés d’avaluar aquests 34 milions de baixada de
la despesa farmacèutica d’on ens surten, i per això hi ha aquesta
pregunta, que diu quina és la xifra de reducció en despesa
farmacèutica a les Illes Balears des que es varen posar en
funcionament els nous copagaments farmacèutics durant el seu
primer any, que correspon a la nova aportació de les persones
actives que aporten més del 10% per mitjà dels nous
copagaments farmacèutics.

Vostè sap que dins aquestes categories que he descrit, que
diu el Reial Decret 16/2012, idò classifica els actius en tres
categories, i el que ens interessaria saber és això què ha suposat
durant aquest primer any de vigència dels nous copagaments.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo entenc, Sr. Thomàs, que vostè
no vulgui dir l’origen d’aquesta informació, perquè com que
l’origen d’aquesta informació no és la comunitat autònoma de
les Illes Balears a la qual vostè representa, aleshores utilitza
aquest recurs per intentar extrapolar-lo, però sap que no està fet
d’acord amb els nostres ciutadans ni els nostres pensionistes que
trepitgen els nostres carrers. Per tant, vostè el que fa és un copy-
paste i per tant per això no reconeix aquí quina és aquesta font
d’informació, perquè sí que és ver que vostè ho va dir i em vaig
preocupar de cercar-ho i correspon a una altra comunitat
autònoma de l’Estat espanyol, i entenc que vostè no ho vulgui
reconèixer.

Com li dic en resposta a la seva pregunta, aquella gent que
ha passat a aportar un 50% en lloc del 40 que pagava abans,
perquè fa vostè menció en aquesta pregunta exclusivament als
actius, que aquella gent que pagava un 40 i que paga un 50, la
diferència ha estat de 759.546,82 euros, i aquella gent que abans
pagava un 40 i que en aquests moments paga un 60, la
diferència és de 55.242,68 euros, la qual cosa fa una diferència
de 814.789,50 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ja tenim una altra xifra, el que aporten els actius amb el nou
copagament, anam fent sumes. Si vostè em permet, no tornaré
fer cap referència, he dit crec que era un estudi fet a Madrid,
però escolti, dins el món de la medicina no es fan tots els estudis
a les Illes Balears, més aviat se’n fan poquets, se’n fan poquets
a les Illes Balears. Si no podem inferir en la gestió econòmica
i assistencial els estudis que es fan al món, crec que està fora del
món, senyor..., parli amb el Sr. Miquel Tomàs, que sabrà que
existeix una cosa que és el Punt Net que un hi pot accedir des de
ca seva, -no, no, no faci així. Les decisions que prenen els
metges assistencials a les Illes Balears les fan damunt estudis
que es fan arreu del món i que demostren evidència científica.

Ara a vostè, en aquest cas, no li interessa valorar un estudi
que es va fer a Madrid. Idò, si aplicam el mateix, quan diguin
que l’aspirina, el propranolol o no sé què donat a la primera
mitja hora d’un infart agut de miocardi augmenta la
supervivència, si ho han fet a Massachusetts no ho podrem
aplicar, no en podrem fer cas. Però no vull parlar i perdre més
el temps amb aquest tema perquè és absolutament
circumstancial. I li torn a dir, li recoman que parli amb la seva
mare o amb qualsevol apotecari o amb qualsevol professional.

La pregunta que s’ha incorporat a les consultes és: “Doctor,
què val aquest medicament?”; des d’un anticonceptiu a
qualsevol cosa, i vostè ho sap. Però bé, la meva intenció era
saber aquests 34 milions de reducció de despesa farmacèutica
com es desglossaven i a hores d’ara ja tenim 10.748.417 euros
que són de pensionistes, i aquests -si no ho he entès malament-
un poc més de 800.000 euros dels actius. Per tant, aquesta xifra
ja ens fa passar aproximadament a 11,5 milions, i no passi pena
que abans d’anar-nos-en avui horabaixa sabrem d’on surten els
34 milions. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el conseller.

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

La mitjana mensual de la despesa dels medicaments
exclosos de la prestació farmacèutica... 

(Remor de veus)

No m’està demanant per la 8496?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 95.

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

D’acord, érem a la contrarèplica de l’anterior, perdó.

Per tant, ja li he precisat les xifres i queden clars els
814.789,50 euros.

El que sí li demanaria és que no fes referències ni a
recomanacions de l’àmbit personal ni d’aquest tipus, jo sé que
a vostè li agrada molt el tema de la farmàcia, vostè..., com que
no té alternatives en política sanitària se’n va per altres camins.
El que li agrairia és que ens centràssim exclusivament en temes
de gestió i que obviï aquesta part.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

7) Pregunta RGE núm. 8496/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12
mesos (V).

Passam, idò, a la pregunta RGE núm. 8496/13, relativa a
estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12 mesos, part
cinquena, té la paraula el Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, Sr. Conseller, no sigui tan sensible, no tornaré
parlar d’aquest tema que vostè considera personal, m’és igual,
pot parlar amb qualsevol de les més de 400 oficines de farmàcia
que estan obertes a les Illes Balears i vostè ho sap molt bé.

Anem a aquesta pregunta que va referida a què vostès varen
prendre, arran d’aquest Reial Decret famós 16/2012, una altra
decisió, una decisió que va ser controvertida en el seu moment,
perquè tampoc no anava al programa electoral, també va ser un
frau, també es va mentir aquí a la seu del Parlament i vostès en
el Reial Decret 16/2012 ja varen introduir l’aspecte de retirar
medicaments del finançament públic.

Així, aquest reial decret llei, a l’article 2, modifica l’article
8 de la Llei de cohesió i qualitat del sistema sanitari, es fixa allò
de la cartera comuna, es parla de dispensació ambulatòria amb
aportació dels usuaris, es parla d’altres copagaments que vostès
implantaran properament i també, a l’article 4 d’aquest reial
decret, modifica la Llei de garanties i ús racional del
medicament per plantejar l’exclusió de la prestació farmacèutica
de medicaments i productes sanitaris.

No havien fet la feina bé, varen haver de publicar una
resolució dia 2 d’agost del 2012 per poder fer i donar aquesta
passa amb una resolució del 2 d’agost i amb una rectificació el
17 de setembre. Aquí s’incloïen una sèrie de medicaments, més
de 450, que tenen una prescripció per als professionals sanitaris
molt àmplia. Són medicaments que no trien les persones, que
tenien prescripció mèdica, que evidentment -i ho sap tothom- no
curen malalties, però alleugereixen símptomes, símptomes que
poden ser importants per a determinades persones,
especialment, evidentment persones malaltes, però especialment
persones cròniques o persones que tenen determinats problemes.

Només li posaré dues discapacitats, discapacitats que estan
enllitats, per exemple, que tenen problemes d’espasticitat, que
fan nacres, que tenen estrenyiment, que tenen problemes
oculars, necessiten d’aquests medicaments; malalts oncològics
que necessiten determinades cremes per evitar problemes, que
necessiten suplements dietètics, etc. I podríem posar un
caramull de problemes, perquè, crec que estarà d’acord amb mi
que a una padrina enllitada per una demència senil no és molt
oportú dir-li fer dieta saludable i un poc d’exercici, perquè
sabem que no ho farà, però vostè sap que més del 90%, per
exemple, tenen un problema d’estrenyiment; idò, si ara
necessiten qualque cosa per regular el seu budell han de pagar
el cent per cent d’aquest medicament.

Vostè sap que hi ha un llistat molt gros, que varen fer una
classificació d’una sèrie de malalties que supòs que no fa falta
repetir, i si no les tenc aquí, que ha suposat que molts de
professionals posin diagnòstics que són inexistents per poder
continuar proscrivint i que evidentment això ha suposat per a
aquestes persones una despesa nova. En aquest cas, no parlam
d’un vint, un trenta, un quaranta, parlam d’un cent per cent, i a
més ja ho sabíem i vostè ho sabia i els ho vàrem dir, això
suposarà que aquests medicaments que es deixen de finançar
s’encareixin. i la realitat a dia d’avui és que, pràcticament, un
percentatge elevadíssim han pujat el seu preu de manera bastant
important alguns d’aquests; que són medicaments que es
continuen dispensant a les farmàcies, perquè ara resulta que ja
no necessiten recepta mèdica, es poden consumir directament de
la farmàcia, però amb una diferència qualitativa important.
Abans tal vegada no pagaves, si eres pensionista, o pagaves un
30, un 40%, la deferència és que ara, independentment de la
teva situació administrativa, et cobren el 10%. Per tant, ens
trobam en una situació que és diferent i això passa des de dia 1
de setembre del 2012.
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Per tant, ens trobam amb un copagament en aquest cas,
perquè al cap i a la fi parlam de com es redueix la despesa amb
recepta i que és el que aporten els ciutadans. Per tant, tenim que
aquests medicaments continuen amb una dispensació, amb un
volum gros que després veurem.

I evidentment aquesta pregunta també és concreta: quina és
la xifra de reducció en despesa farmacèutica que correspon als
medicaments que han estat exclosos de la prestació
farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons la resolució
de 2 d’agost de 2012 de la Direcció General de Cartera Bàsica
del Servei Nacional de Salut i Farmàcia, publicada al BOE de
17 d’agost de 2012, i modificada el 25 de setembre, des de la
seva entrada en vigor fins al 30 de juny?

Per tant, es tracta de saber, segons vostès, quina quantitat pot
suposar de la rebaixa de la despesa sanitària el no finançament
d’aquests medicaments, medicaments que en aquests moments
paguen al cent per cent els ciutadans que els prenen. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, la mitjana mensual de
despesa d’aquests medicaments exclosos per prestació
farmacèutica que són dins la resolució del 2 d’agost del 2012,
en el període de gener a agost del 2012, va ser de 526.812,78
euros. Això era abans de l’entrada en vigor d’aquesta resolució.

A partir del setembre del 2012, només es financen -com
vostè deia- alguns medicaments exclosos per a determinades
indicacions. La mitjana mensual de despesa d’aquests
medicaments, des de setembre del 2012 fins al juny del 2013,
ascendia a 36.131,73 euros. 

Per tant, l’estalvi mensual aproximat en aquest cas seria de
mitjana 490.681,5 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si vostè diu que el càlcul que han fet és que deixar de
finançar aquests medicaments ha suposat per a la conselleria un
estalvi, una disminució de la despesa de 490.681 euros més, si
ho he entès bé. Per tant, podrem fer un exercici de multiplicació
que vostès no han fet, però que pot fer qualsevol, i això suposa
en un any cinc milions vuit-cents vuitanta-vuit cent setanta-dos
mil euros.

És a dir que vostès varen prendre una decisió política a
través del Reial Decret 16/2012 que es va desenvolupar a
posteriori, ha suposat que els ciutadans de les Illes Balears que
necessiten aquests medicaments, molts d’aquests prescrits per
un metge, ha suposat per a la Conselleria de Salut una reducció

de la despesa de 5.888.172 euros, si no m’he equivocat fent ara
la multiplicació, al moment.

Per tant, ja tenim una altra peça, 34 milions per una banda;
10.700.000 euros de copagament dels pensionistes; 800.000
euros de copagaments d’actius, i ara vostè ens ha dit que deixar
de finançar ha suposat que els ciutadans en aquests moments
paguen 5.888.172 euros per rebre aquests medicaments, els
quals crec que vostè sap que es continuen retirant de la
farmàcia, perquè són medicaments que la gent necessita. Que
vostè, amb la resposta que acaba de donar, doncs ja hem fet un
càlcul per mirar de ser el més exacte possible i per tant tenim
aquesta xifra que s’apropa als 6 milions d’euros. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Sí, molt breument. M’agradaria destacar una cosa, el fet
d’excloure medicaments del finançament públic no és la
primera vegada que es fa i vostè sap que el primer govern que
va aplicar aquesta mesura va ser un govern socialista. Per tant,
el que s’intenta és compensar la cartera de fàrmacs a dispensar
amb finançament públic amb les necessitats. 

Aquí els motius d’exclusió que es varen recollir per part del
ministeri a la publicació del Butlletí Oficial de l’Estat, hi havia
sis motius per tal d’excloure aquests medicaments, però sap que
no és una cosa nova i que anteriorment ja s’havia fet en diverses
ocasions, per grups de fàrmacs que cada una de les valoracions
es va trobar que ja no havien d’estar finançats i per tant, Sr.
Thomàs, sap que es va prendre aquesta decisió també per
incloure nous fàrmacs dins la prestació, perquè eren més cost
efectius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 8497/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi en despesa farmacèutica els darrers 12
mesos (VI).

Passam, idò, a la pregunta RGE núm. 8497/13, relativa a
estalvi en despesa farmacèutica els darrers dotze mesos, part
sisena. Té la paraula per formular la pregunta el Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta. Bé, jo el que va passar fa molts d’anys és
una qüestió, el que venim aquí a analitzar és el que ha passat el
darrer any de la seva política farmacèutica i vostè sap
perfectament que començam a tenir les peces del puzzle: 34
milions de disminució de despesa; 10.700.000 surten dels
pensionistes; 800.000 euros dels actius, i ara sabem que els
ciutadans d’aquests medicaments que vostès han deixat de
finançar, vostès mateixos diuen que això suposa un cost de 5,8
milions d’euros que paguen al cent per cent els pensionistes.
Fent a corre cuita la suma això dóna 17,5 milions d’euros, dels
34 ja en tenim 17,5.

Aquesta pregunta que ara analitzam és una pregunta que va
molt lligada amb el reial decret, reial decret que té un nom muy
pomposo, que diuen en castellà, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salut y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, entre altres
coses introduïa mesures de prestació farmacèutica, de política
farmacèutica, molt importants perquè és un dels capítols -i vostè
ho sap molt bé- de despesa del Sistema Nacional de Salut.

Però clar, un quan veu la redacció pensa que el Govern
prendrà mesures de política farmacèutica, efectivament, però li
recordaré el que li he dit abans perquè té molt a veure amb la
pregunta concreta. Vostès han introduït unes mesures per reduir
despesa, la qual cosa diguéssim pot estar bé, però vostès han
decidit un camí molt concret, li ho torn a dir, a esquenes i
butxaques dels ciutadans, els han traspassat el cost, i del que diu
avui horabaixa es demostra aquesta teoria: ja duim 17,5 milions
de 34.

Hi ha altres governs que han pres altres decisions, i vostè és
apotecari, ha fet màsters, etc., ha estat director general de
Farmàcia, director general de Gestió Econòmica del Servei de
Salut, ha tornat enrera, director general de Farmàcia, i al final
ha estat conseller, però ho dic perquè, evidentment, hem de
mirar altres governs també que varen prendre decisions de
política farmacèutica però que no tenien a veure ni amb la
butxaca ni amb l’esquena dels ciutadans, feien política
farmacèutica d’una altra manera.

Reial Decret Llei 9/2011, estiu del 2011, Govern del Partit
Socialista, generalització de prescripció per a principi actiu,
modificació en el sistema de preus de referència, aplicació
d’una deducció del 15% a medicació amb genèrics, millores en
el finançament selectiu de medicaments, adequació d’envasos,
dispensació personalitzada. O un nou sistema per determinar
preus de medicaments finançats, que des de la seva publicació
a mitjans del 2011, tendeixen que el cost del medicament
s’adeqüi per sota del preu de mercat.

Vostè, com apotecari i com persona interessada en la gestió
pública, sap què significa aquest Reial Decret Llei 9/2011. Com
que és un altre tipus de mesura que no afecta els ciutadans, sinó
que afecta Farmaindustria, que afecta els distribuïdors i afecta
els apotecaris, no s’ho prengui malament, però afecta els
apotecaris, però és una política farmacèutica absolutament que
deixa a un costat als ciutadans, perquè ja paguen els seus
imposts, però que actua damunt la política farmacèutica.

I per això aquesta pregunta és molt important, perquè el
Reial Decret 16/2012 era per introduir mesures de gestió que fes
el sistema sanitari més sostenible, i ho torn dir, la despesa
farmacèutica és un dels principals capítols, i vostè ho sap molt
bé, després del capítol de personal. Per tant, era molt interessant
saber aquesta mesura en concret de política farmacèutica del
Govern socialista, del Sr. Zapatero, què havia suposat en el
darrer any des que vostès varen introduir els copagaments als
ciutadans.

Per tant, la pregunta era molt concreta i era quina és la xifra,
dins l’estalvi de despesa farmacèutica d’aquests 34 milions que
vostè ha reconegut que ha baixat la factura de farmàcia per
receptes a les Illes Balears, quina part d’aquests 34 milions, des
de dia 1 de juliol de 2012, perdó, 1 de juliol a 30 de juny de
2013, es pot considerar reducció de despesa atribuïble al Reial
Decret 9/2011, del Govern socialista del Sr. Zapatero? Per què
és molt important? Perquè és una manera molt clara de veure
dues polítiques molt diferenciades en política farmacèutica: uns
amb les butxaques i les esquenes dels ciutadans, m’és igual si és
pensionista i cobra 700 euros, m’és igual, si manté el fill, la
sogra, qui sigui, m’és igual, el 6% de les despeses d’un
pensionista avui en dia són els copagaments sanitaris. I això que
vostè ja ha donat el vist i plau al copagament del transport
sanitari no urgent, ortopròtesis, tractament dietètic i dels
copagaments que es retiren a través de les farmàcies
hospitalàries.

Per tant, la pregunta era molt simple, però molt
clarificadora, perquè el conjunt dels ciutadans sàpiguen quina
política fa un i quina política fa un altre. Per tant, la pregunta
intenta esbrinar, si s’ha reduït la factura en 34 milions, quina
part d’aquests 34 milions són atribuïbles al Reial Decret Llei
9/2011, que va fer el Govern socialista del Sr. Zapatero l’any
2011? I li vàrem demanar a vostè, conseller de Salut de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

La diferència d’imports referida a aquest temps és
17.595.779,93 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sr. Sansaloni, veig que no li ha agradat la pregunta, ha estat
molt ràpid, no ha perdut ni un segon en donar la resposta. Miri,
se’n riuen allà, serà que la pregunta està ben feta, ja ho tenim
molt clar: 34 milions que baixa la despesa farmacèutica; 17,5
milions, paraules de vostè mateix i de la conselleria, vénen de
l’aplicació del Reial Decret 9/2011 del Govern socialista; per
tant, no és gestió del Partit Popular la reducció de la despesa
farmacèutica, ve d’una norma del Govern socialista, ho acaba
de reconèixer vostè aquí.

Ha estat tan ràpid, ha dit 17.595.779 euros, ha dit això. Per
tant, perquè tothom es vagi fent la foto d’aquest puzzle, que ha
costat mesos fer, 34 milions d’euros de reducció de despesa
farmacèutica; 10.750.000 euros dels pensionistes; 814.000 euros
d’actius; 5.900.000 euros per deixar de finançar medicaments,
això ens dóna: 17.451.000. I ara sabem que gràcies a la norma
que va dictar el Govern socialista s’ha produït a les Illes Balears
una reducció de 17.595.000 euros.

Dues maneres absolutament diferents de gestionar. I fixi’ns
en les curiositats de la vida, quantitats molt iguals, el que vostè
ha carregat a la butxaca dels ciutadans, en diferents
percentatges, suma 17.451.000 euros; el que la política del Partit
Socialista li ha suposat d’estalvi en la despesa farmacèutica ha
suposat a les arques de la comunitat autònoma un estalvi de
quasi 17.600.000 euros. Crec que no m’he equivocat en el que
he repetit i si m’he equivocat, em corregeixi.

Però miri, dóna 34 milions, un poc més, si vol li explic,
perquè la xifra no és aquesta, és una altra. Però miri, un quina
política fa i obté 17,5 milions de les esquenes i les butxaques
dels ciutadans; un altre fa política farmacèutica damunt el
sector, parlam de Farmaindustria, de distribuïdors i d’apotecaris,
i ho redueix en quasi 17.100.000 euros. Aquesta és la realitat
d’aquest país i la realitat d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. Thomàs, no és un tema de penjar-se medalles quant a la
reducció, que és el que vostè intentava dir. Jo li he esbrinat aquí
els 8,9 milions d’euros de modificació quant a copagament i els
5,8 milions d’euros de l’exclusió dels medicaments, que sí que
li he reconegut.

Aquestes mesures, com li he dit, i vostè, molt
intelAligentment, no ha negat, i diu, no vull saber què passava fa
molts d’anys d’excloure medicaments, sap que no era una
mesura nova. Sí que era una mesura nova el tema d’introduir
aquest copagament en el cas dels pensionistes i modificar el
tram quant a un copagament per renda. Però les xifres que
aquest copagament varen implicar varen ser 8,9 milions d’euros.
L’exclusió d’aquests medicaments 5,8 milions. I sí que és vera
que la xifra de reducció de despesa farmacèutica, referides al
Reial Decret Llei 9/2011 eren de 17.595.779,93 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

9) Pregunta RGE núm. 8831/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a medicaments exclosos.

Finalment la darrera pregunta RGE núm. 8831/13, relativa
als medicaments exclosos. Té la paraula el Sr. Thomàs per
formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que m’ha donat la raó, m’ha
donat la raó. 34 milions d’estalvi de despesa farmacèutica, 17,5
milions surten d’una banda i 17,5 milions surten de l’altra. Està
claríssim.

Jo entenc que vostè no estigui còmode, no estigui content,
però aquesta és la fotografia que avui quedarà damunt el Diari
de Sessions i que és la política que vostès han decidit. N’hi ha
uns altres que n’han decidit una altra i li acab de demostrar amb
les seves pròpies xifres. L’aplicació del Reial Decret 9/2011 ha
suposat per a les arques d’aquesta comunitat un estalvi en un
any de quasi 17.600.000 euros. Quina festa! Quina festa, què
deien!

D’això en surten beneficiats evidentment el conjunt dels
ciutadans. Però miri, 17 milions de les butxaques i de les
esquenes dels ciutadans. Uns altres fèiem una política molt
diferent, tocàvem altres butxaques, altres tipus d’interessos, i
que també se’n beneficiaven els ciutadans. I d’aquí surten 17,5
milions d’euros.

Som ara a una pregunta que és curiosa, vostè que diu que
contesta i ho contesta tot i hi hem hagut d’insistir i insistir, va
sobre aquests quasi 6 milions d’euros de medicaments exclosos.

Però permeti’m, jo li vaig fer una bateria de preguntes,
perquè clar, com que tenim tant de temps i no feim feina, doncs
un pensa, i un pensa: anem a veure què ha suposat aquesta
mesura? I jo li vaig demanar, fa molts de mesos, ho dic perquè
està relacionada amb aquesta pregunta, que vostè sap, miri, miri
quin feix, miri quin feix de papers, per contestar una cosa; fa
molts mesos li vàrem demanar que ens digués què havien
suposat aquells medicaments que vostès havien exclòs en la
prescripció de setembre, octubre, novembre i desembre de l’any
2011. Perquè clar, quan un pren una mesura, políticament ha de
saber prèviament quin efecte té cap a les persones i quin efecte
té a nivell econòmic, i per tant, nosaltres li vàrem demanar és,
la pregunta RGE núm. 289 o 292/13, quantes receptes es varen
prescriure i per quin import de cadascun dels medicaments dels
llistats que sortien en el BOE i la seva rectificació durant el mes
de setembre, octubre, novembre i desembre del 2011.
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La seva conselleria es va torbar molts mesos a contestar i ho
va fer d’una manera molt curiosa: per una banda, un llistat de
medicaments, li deia “envasos”, però evidentment sense
especificar res més. I això evidentment va fer que demanàssim
altres informacions, i ara ja sabem que aquests 4 mesos,
setembre, octubre, novembre i desembre de 2011, això va
suposar quasi 2.400.000 euros. Però clar, no tots els mesos són
iguals i vàrem demanar el gener i febrer de 2012, i evidentment,
això, aquí sí que varen ser una mica més generosos i varen
contestar que el mes de gener això havia suposat, tots aquests
medicaments exclosos, 127.000 receptes per un valor de
610.000 euros. I en el mes de febrer de 2012, varen suposar
135.000 receptes per un valor de 634.628 euros.

Per tant, vàrem insistir més per arribar a conèixer quines
eren aquestes quantitats, perquè el que volíem saber era l’import
de les receptes que es varen prescriure en el Servei de Salut de
cada un d’aquests medicaments durant tota aquesta sèrie de
mesos.

Evidentment vostè ha dit anteriorment una quantitat global,
de 5.888.172 euros i ens hem molestat a mirar què ha suposat
això. Clar, quan a un li diuen les xifres oficials del ministeri que
això ha suposat durant aquest any, la reducció d’1,5 milions de
receptes manco. Clar, un entén d’on surten aquests 6 milions
que consideram que s’han estalviat de no finançar medicaments,
idò surten d’aquests 1,5 milions de receptes manco que s’han de
prescriure, aquí, eh, no a Madrid, no a Massachusetts, ni a
Moscou, aquí, 1,5 milions. Són moltes, eh, és a dir, no són
medicaments complicats, són medicaments d’àmplia utilització,
1,5 milions en un any.

Per tant, nosaltres per això vàrem insistir perquè durant
mesos ens varen amagar les dades, però evidentment la pregunta
està formulada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el Sr. Conseller.

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

La pregunta està formulada i contestada, concretament en
data 4 d’octubre, i el Sr. Thomàs ja hi feia referència. El nombre
d’envasos de setembre a desembre del 2011 eren 475.570 i
l’import total eren 2.377.956,41 euros. Més el mes de gener del
2012 que afectava 323 presentacions, en nombre d’envasos
135.695, amb un import de 610.139,70 euros. I el febrer,
127.319 en nombre d’envasos i 634.628,20 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé. Crec que és la darrera pregunta i per tant, mirarem
de fer una mica de conclusió. Una conclusió que està molt clara
i és que els governs prenen decisions i prenen decisions
polítiques, i vostès varen prendre una decisió política molt
important quan varen aprovar el Reial Decret 16/2012. Això va

suposar un canvi de model sanitari, la pèrdua del dret universal
a l’assistència sanitària, la modificació de la cartera de serveis,
la introducció de copagaments, i un gran frau electoral del Partit
popular. Mentides han dit consellers del Partit Popular asseguts
a la cadira que vostè seu aquí. Quan se’ls va fer la pregunta,
directa, tant d’aquest diputat com de la Sra. Santiago,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li pregaria que no anomeni gent que no hi és
present i que es cenyeixi al tema que tractam.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si no puc fer referència a persones que aquí, sent vostè
presidenta, han dit que no posarien copagaments? Els han
posat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara hi ha el conseller actual i li agrairia que es cenyeixi a les
preguntes d’avui.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostè interpreta d’una manera molt peculiar, però bé, és
igual, ja hi estam acostumats Sra. Presidenta.

Miri, el Govern, pel que vostè ha afirmat aquí, ha aconseguit
reduir la factura de despesa farmacèutica en el primer any de
vigència del Reial Decret Llei 16/2012, en 34 milions d’euros.
I nosaltres crec que avui horabaixa hem pogut demostrar que el
Govern..., el Govern d’Espanya va treure pit dient que havia
estalviat 1.900 milions, que això surt de les mesures que va
prendre el Partit Popular, per un costat, que són mesures
bàsicament de copagament i de deixar de finançar medicaments
que s’utilitzen i es prescriuen, per tant, que surten de les
butxaques i de les esquenes dels ciutadans, m’és igual si és un
pensionista, si és un actiu.

I ha quedat ben clar, per un banda, que el copagament
farmacèutic a pensionistes ha suposat 10.750.000 euros; que el
nou copagament a persones actives 814.000.

He entès que vostè ha dit que al final, quan els vagi bé,
retornaran 2,5 milions als pensionistes.

Que no ha volgut, una altra decisió política, no fer una
aplicació informàtica perquè els pensionistes no hagin d’avançar
aquests com a mínim 2,5 milions d’euros, que són seus. 

L’exclusió del finançament públic d’aquests 450
medicaments, vostè ens ha dit que havia suposat 5,9 milions de
la rebaixa de la despesa farmacèutica.

I jo li dic que aquests tres conceptes són 17.451.000 euros.
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I per una altra banda, li vàrem demanar aquella mesura que
va prendre el Govern socialista de política farmacèutica, molt
diferent a la seva, que no toca les persones, sinó que toca
Farmaindustria, distribució i apotecaris, aquesta mesura, segons
les seves paraules, ha suposat un estalvi de 17,6 milions d’euros
per a la despesa farmacèutica de la comunitat autònoma.

I això suma 32.479.993, aquí sí que hi ha el descompte
d’allò que vostè s’ha quedat durant un any que pertany als
pensionistes i que no ha volgut deixar de cobrar.

Per tant, de 34 milions tenim que 17,5 surten de la butxaca
dels ciutadans, per dir-ho gràficament, entre ells els
pensionistes, i de 17,5 milions i mig surten d’una aplicació
d’una norma de gestió de política farmacèutica del Govern
socialista absolutament diferent a la que vostès varen
incorporar. Ara, sabem per què ha reduït 34 milions de despesa
farmacèutica a través de recepta a les Illes Balears en el primer
any d’aplicació del Reial Decret 16/2012, que és una decisió
política que vostès varen prendre unilateralment per modificar
el Sistema Nacional de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo estic content, Sr. Thomàs,
d’haver vengut aquí i, en primer lloc, haver deixat ben clar que
gran part de les preguntes, per no dir totes, perquè tenc dubtes
d’una, ja havien estat contestades perquè vostè tenia les xifres
prèviament i, per tant, la primera cosa que queda clara és que
s’havien contestat per escrit prèviament i que vostè no va voler,
no va voler no tenir aquesta compareixença. 

De totes maneres, per aclarir, perquè vostè juga amb el
copagament que es reintegra i el que no, són 8,1 milions d’euros
el tema del copagament dels pensionistes; 0,8 l’increment del
copagament amb els actius, i 5,8 milions d’euros els fàrmacs
exclosos.

I a més, el Reial Decret Llei 16/2012 el que va fer va ser
aplicar-se sense derogar el Reial Decret Llei 9/2011, al qual
vostè feia referència. Per tant, el que es va fer va ser
incrementar encara més la contenció de despesa farmacèutica,
i això es pot veure, a més, en les liquidacions pressupostàries de
la facturació farmacèutica que any rere any s’aplica en el Servei
de Salut.

 Vostè sap que pot compondre el puzzle així com vulgui,
però que el Govern del Partit Popular a nivell nacional ha seguit
baixant el preu de... -veig que no li interessa l’observació que li
faig perquè ni escolta i parla amb companys-, però sí que li dic
que s’ha continuat baixant el preu dels medicaments, s’ha
continuat incorporant medicaments nous a la cartera de farmàcia
per tal de poder-los prescriure, tant a farmàcia ambulatòria com
a farmàcia hospitalària. També vull dir que alguns d’aquests
medicaments nous que s’han inclosos comunitats autònomes
governades pel Partit Socialista no els apliquen als pacients, i

tot això també va ser gràcies a un gran frau com és un tema d’un
forat de 16.000 milions d’euros que va deixar la gestió socialista
quan va arribar al Govern de l’Estat espanyol, a causa d’un
sistema de gestió que ja ha demostrat els seus efectes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No queda més que agrair la
seva compareixença i la del seu equip.

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