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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulària Llufriu substitueix Assumpció
Pons i Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Passam idò a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui que consisteix en una sèrie de preguntes
que es faran al conseller de Salut.

Assisteix el conseller de Salut Martí Sansaloni acompanyat
del Sr. Miguel Tomàs i Gelabert, director general del Servei de
Salut, la Sra. Guadalupe Hidalgo, gerent del 061, Luís Rafael
Santiso i Martínez, director general de Salut Pública i Consum,
el Sr. César Vicente Sánchez, director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia, i la Sra. Francisca Gual i Ribot, cap de
gabinet del conseller. Donam la benvinguda tant al conseller
com al seu equip.

1) Pregunta RGE núm. 10340/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 10340/13, relativa al
copagament en farmàcia hospitalària, té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, senyors diputats, senyores diputades, bones
tardes, Sr. Conseller i al seu equip. Desgraciadament som aquí
una altra vegada, a una sessió parlamentària d’aquesta comissió,
perquè vostè reti comptes de preguntes que ha formulat aquest
diputat i que no han estat contestades per la via reglamentària de
manera correcta.

Hi ha un primer bloc de preguntes que fan referència al
copagament farmacèutic de medicaments dispensats a les
farmàcies hospitalàries, amb dispensació ambulatòria. Vostès
saben que aquesta mesura és una decisió que va prendre el Partit
Popular l’any 2012 arran del famós Reial Decret Llei 16/2012,
on va decidir, entre altres coses modificar el Sistema Nacional
de Salut, introduir-hi canvis que bàsicament passen per una
modificació d’un dret universal a l’atenció sanitària a vincular-
lo a un dret a la condició d’assegurat o beneficiari, va modificar
la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut introduint
tres tipus de cartera: la cartera comú, la comú suplementària,
que precisament entra dins el tema de copagament farmacèutic
que introduïa una sèrie de conceptes entre els quals hi ha aquest
copagament farmacèutic, la dispensació ambulatòria i
l’aportació de l’usuari. A més hi ha la cartera accessòria i, a
través de tot això s’introdueixen altres tipus de mesures de com
es gestiona la sanitat.

Vostès per tant l’any 2012 varen aprovar aquest reial decret
que introdueix aquest copagament, però evidentment ara som el
mes de març de 2014 i pràcticament en aquests dos anys han
pres altres decisions en aquest sentit. 

Per què deim això? Perquè vostès mateixos, a finals de
novembre de l’any 2012, varen haver d’introduir a través d’un
reial decret llei, el 28/2012, unes modificacions legislatives
precisament perquè de la manera com estava redactat el 16/2012
no permetia fer efectiu aquest copagament i, per tant, varen
haver de fer a través d’aquest reial decret una equivalència entre
prestació farmacèutica ambulatòria, d’aquella que es dóna a
través de la recepta mèdica, i aquella que es dóna a través d’una
ordre de dispensació hospitalària a través d’oficines o serveis de
farmàcia.

I si això no era suficient, idò ens anam a mitjans..., dia 19 de
setembre de 2013, on un bon dia ens trobam al BOE que el
Partit Popular, el Ministeri de Sanitat decideix d’una manera
fosca, sense informació prèvia, sense consulta prèvia, doncs
decideix fer aquesta resolució de 10 de setembre de 2013, on
introdueix aquesta mesura. I ho torn a dir, una mesura que ha
aprovat el Partit Popular a Madrid i aquí, perquè ja quan surt
aquest BOE de setembre de 2013 ja havia votat el Partit Popular
propostes, proposicions no de llei en el sentit que volia i
desitjava aquest tipus de copagament.

Evidentment aquesta decisió del Partit Popular d’introduir
un copagament a medicaments que es dispensen a través del
Servei de Farmàcia dels hospitals és una mesura que ja vàrem
dir en diverses ocasions que mostra una injustícia molt
important, que representa una insensibilitat absoluta amb les
persones que es veuen afectades, perquè són persones, la gran
majoria d’elles... afecta medicaments que prenen persones que
tenen malalties greus, que com a persones amb malalties greus
i malalties cròniques moltes d’elles, són colAlectius vulnerables,
perquè ens trobam persones que no tenen feina o que han hagut
de deixar la feina, persones pensionistes, etc. 

És clar, parlam, si un agafa el llistat del BOE doncs es troba
que són persones que tenen càncer de diverses localitzacions, de
cervell, de pulmó, de còlon, de mama, podríem fer aquí una
enumeració exhaustiva, fetge, pulmó, etc., de persones que
tenen leucèmies, que tenen limfomes, de persones que pateixen
hepatitis crònica ja sigui de tipus C o de tipus B, persones que
tenen artritis reumatoide, degeneracions maculars retinianes,
una afectació important a nivell quantitatiu a les persones
majors, determinats medicaments per asma, per hipercalcèmia,
i fins i tot ens trobam que s’introdueix la marihuana inhalada o
els DIU, dispositius intrauterins hormonats; és a dir, un conjunt
de medicaments que, especialment en malalties cròniques de
càncer, hepatitis crònica i artitris o leucèmies, són persones que
els necessiten prendre per viure i sobreviure, que no els poden
deixar i que evidentment no són ells que han decidit perquè els
prenen o no els prenen, sinó que són els professionals, els
metges que fan aquesta indicació i que, a més, són medicaments
que mentre estan ingressats a hospitals no fan cap tipus de
copagament i un cop que surten de l’hospital després se’ls vol
introduir aquest copagament, encara que sigui amb una quantitat
reduïda.
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Hem de dir que el clam en contra d’aquesta mesura del Partit
Popular va ser unànime d’associacions i colAlectius de pacients,
de tot tipus d’organització sanitària i de qualsevol tipus
d’associació de consumidors.

Davant aquesta iniciativa vàrem tenir l’oportunitat de veure
comportaments molt diferents respecte a comunitats autònomes,
des de comunitats autònomes que varen posar recurs i mesures
judicials davant la decisió del ministeri, com Castella i Lleó,
Andalusia, Astúries, País Basc, etc., i d’altres que varen tenir un
posicionament molt més tou.

Hem de dir que aquí, com a mínim, el Grup Parlamentari
Socialista va dur a discussió una proposició no de llei a les
acaballes de l’any passat on es demanava el rebuig d’aquest
copagament, on es demanava que el Govern de l’Estat derogués
de manera immediata aquesta resolució de 10 de setembre i que
fes d’una manera formal que la comunitat autònoma no ho faria
efectiu i que a més demanaria que aquesta norma desaparegués
de l’ordenament jurídic del nostre país.

Desgraciadament el Partit Popular, una vegada més, va votar
en contra d’aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari
Socialista i per tant, no rebutjava, no volia instar la derogació
d’aquesta normativa i avui ens trobam que ens han dit que ara
per ara no es posarà, però que aquesta mesura continua estant al
BOE.

Per tant, nosaltres..., vull destacar que aquest conjunt de
preguntes que fan referència al copagament de farmàcia
hospitalària varen ser registrades al Parlament dia 4 d’octubre
de l’any 2013 i no han tengut cap tipus de resposta.

Són preguntes concretes que ara esperam que siguin
contestades i evidentment el que venien és... que ens
traslladassin la informació, els estudis que tenien abans de posar
en vigor aquesta mesura, perquè un quan posa una mesura en
marxa se suposa que ha de saber a qui afecta, quin estalvi pretén
obtenir, quin cost té la gestió d’aquest cobrament, quines raons
la justifiquen, etc.

Per tant, passam a la primera pregunta, aquesta 10340 on
bàsicament el que es demana és: quin estalvi preveu obtenir la
Conselleria de Salut amb aquest nou tipus de copagament als
fàrmacs que són administrats de manera ambulatòria a les
farmàcies dels hospitals públics? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller per contestar.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyores diputades i
senyors diputats. Comparesc una vegada més en aquesta
cambra, a petició del Grup Parlamentari Socialista per retre
compte del tema del copagament sanitari.

Vagi per endavant, i és important el fet que s’estigui al dia
i es vegi l’actualitat de les preguntes, que la ministra de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, va deixar clar al Ple del
Consell Assessor de Sanitat de dia 13 de gener d’aquest any, de
l’any 2014, o sigui prèvia a la seva petició d’aquesta
compareixença per retre compte d’aquesta implantació de
copagaments, que els copagaments en transport sanitari no
urgent, productes ortoprotèsics i dietoteràpics prevists al Reial
Decret 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, no s’aplicarien.
Això és el que va dir la ministra de Sanitat, com dic, al Ple del
Consell Assessor de Sanitat de dia 13 de gener de 2014.

La ministra va destacar la millora de la situació econòmica
durant el darrer any i que els esforços fets per la ciutadania
començaven a donar els seus fruits i per tant, li permetien fer
aquesta afirmació.

No hem d’oblidar, per emmarcar quin és el context en el
qual es plantegen i s’aproven aquests copagaments, els quals no
s’han desenvolupat, no hem d’oblidar que la raó de ser del Reial
Decret 16/2012 era fer front a una malparada situació
econòmica del nostre Sistema Nacional de Salut, conseqüència
de la política de despesa sense control, de la gestió sense to ni
so molt per damunt de les possibilitats de Govern socialista tant
a nivell estatal de Madrid com a nivell autonòmic que vostè
representava.

Que es pensen que és plat de bon gust haver de refer
aquestes despeses que varen deixar els altres, corregir defectes
estructurals i de gestió i haver de fer i prendre decisions res
agradables, algunes d’aquestes contradient fins i tot el programa
electoral amb què es presentaren a les eleccions? Però qui té la
responsabilitat de Govern i és seriós i responsable no ha de fer
el que vulgui, sinó el que pertoqui, i això ha de donar resposta
a les necessitats, amb lletres grosses, tant d’un estat com d’una
comunitat autònoma com d’un ajuntament.

Això obliga a prendre decisions moltes vegades poc
gratificants i molt mal rebudes, però es va haver de plantejar,
aprovar, deixar-ho aprovat i esperar la seva aplicació, la qual,
com dic, en el gener ja en va descartar tres dels quatre que eren
objecte de ser aplicats.

Permeti’m que dediqui unes paraules als que varen ser
culpables d’haver de prendre aquestes decisions i vostè, Sr.
Thomàs, com a màxim responsable de les polítiques sanitàries
d’aquesta comunitat autònoma durant el període 2007-2011,
alguna cosa va aportar a haver de prendre aquestes decisions. 

Durant quatre anys es gastaren el que no tenien, deixaren
una situació molt precària el sistema públic, es podria dir que
era una situació de fallida, es devia una quantitat ingent de
doblers, gastaven coses que no tenien ni tan sols possibilitat de
ser pagades, i la situació era la que ja moltes vegades hem hagut
de discutir. Va haver de ser un govern del Partit Popular, tant a
Madrid com a la comunitat autònoma, el que hagués de prendre
les decisions dins el marc de les seves competències.
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I el tema dels copagaments aplicats, no hi ha cap
copagament aprovat per part de la competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els copagaments que varen ser
aprovats s’emmarquen dins un context a nivell nacional i per
unes raons que ja li començ a esbrinar.

Vàrem trobar una situació on vàrem haver de prendre una
sèrie de decisions i algunes d’aquestes, com dic, complicades,
doloroses i que ja havien estat plantejades molts d’anys enrera.
Uns varen fer les destrosses i els altres han hagut de
recompondre el que uns varen espenyar quant a la situació
econòmica de què parlam. Si el deute sanitari era de 16.000
milions d’euros en l’àmbit nacional, requeria posar fil a l’agulla
i actuar de forma responsable i posar damunt la taula totes les
mesures possibles per garantir la continuïtat del sistema sanitari
tal i com el coneixem. Amb la seva gestió, Sr. Thomàs,
permeti’m que li digui, que no hagués estat possible, si no hi
havia aquestes eines de control i se seguia amb aquesta política
que vostè encapçalava i liderava.

Vull deixar clar que el Govern de la nostra comunitat
autònoma no ha implantat cap copagament per iniciativa pròpia,
l’únic que s’ha fet ha estat complir la llei de la mateixa manera
que han fet la resta de les comunitats autònomes en el tema del
copagament farmacèutic ambulatori, i aquí, com bé recordarà,
i vostè fa esment d’una manera poc responsable a recursos
d’alçada i a reclamacions de caire jurídic i cap d’elles no ha
cristalAlitzat, Sr. Thomàs, fins i tot la comunitat autònoma, que
vostè sap que no és governada pel Partit Popular i que més
oposició va fer, va haver d’acabar aplicant els trams de
copagament hospitalari, perdó, ambulatori, d’una manera
exactament igual que la resta de comunitats autònomes, em
referesc al País Basc i vostè bé ho coneix.

I referent a la farmàcia hospitalària, també li vull dir, Sr.
Thomàs, que aquests recursos d’alçada als quals fa referència
cap no ha cristalAlitzat i per tant s’ha de veure quin efecte han
tengut. Vostè aniria més per un tema efectista i d’altres apostam
per donar les solucions reals. Li repetesc que, en compliment de
la llei estatal, l’única mesura que em implantat en matèria de
copagament sanitari ha estat modificar qui i quant ha d’abonar
per la prestació farmacèutica ambulatòria. Per primera vegada
els aturats de llarga durada sense prestació ni renda i els titulars
de pensions no contributives no hauran de pagar res per retirar
els seus medicament. 

Aquesta reforma ha fet que el Sistema Nacional de Salut
sigui un model més solidari, més equitatiu i més just, model que
té en compte la renda ja que aporten més els que més tenen, un
model que protegeix, que ha de continuar protegint aquells que
més ho necessiten.

Pel que fa al copagament de fàrmacs hospitalari, el qual
encara no s’ha implantat a la nostra comunitat autònoma, i fent
referència a aquest tema m’agradaria deixar clar el meu
compromís que cap persona per dificultats econòmiques no es
quedarà sense accés als medicaments i els diners no seran una
barrera per accedir a la salut.

Sr. Thomàs, una vegada fet aquest repàs del copagament
sanitari, queda demostrat el seu poc encert a l’hora de fer les
seves previsions catastrofistes sobre el tema del copagament. 

Vostè amb les seves intervencions s’omplia la boca fent
demagògia afirmant que la implantació era una realitat
imminent, l’emmarcava fins i tot dins el mes de gener d’aquest
present any. Una vegada més es va equivocar, res de res. On
queden aquestes afirmacions avui? Un ha de mantenir la paraula
donada, vostè no tan sols no ho recorda, sinó que modela el seu
discurs per intentar mantenir vigents algunes coses que ja ni
toca.

El Partit Popular té clar que governar és prendre decisions
de vegades difícils, s’ha de tenir en compte el bé comú i
l’interès general, Sr. Thomàs. Les mesures d’eficàcia i
d’eficiència que el Partit Popular va haver de prendre han
implicat un sacrifici molt gran pels ciutadans, la gent ha respost
i això ha fet possible que la recuperació econòmica sigui una
realitat.

La situació ja era prou complicada quan la titular de la
cartera de Sanitat, que vostè bé coneixerà, la Sra. Trinidad
Jiménez, fins i tot abans..., a l’època d’un ilAlustre president del
Govern de l’Estat, el Sr. Felipe González i el Sr. Julián García
Vargas era ministre de Sanitat en aquell moment, varen
encarregar un informe a un grup d’experts, aquest informe era
de l’any 91, perquè ja es considerava que existia un cert
esgotament del sistema sanitari. 

Vostès, una vegada més, m’estic remuntant a fa més de vint
anys, no varen ser valents ni varen ser capaços de prendre cap
decisió, amagaren el cap sota l’ala davant l’informe que vostès
mateixos havien demanat, via Congrés dels Diputats. S’ha
convertit això ja en un clàssic de l’esquerra que queda ben
reflectit amb una expressió ben nostra: el darrer ja tancarà la
porta, però les decisions complicades que els hagi de prendre un
altre. 

El PP ha hagut de posar seny i intentar refer el malparat
sistema sanitari el qual vostè lloa sempre sense prendre cap
decisió estructural. En un exercici de responsabilitat el Partit
Popular va optar per no enganyar els ciutadans i agafar el bou
per les banyes, el Partit Popular va decidir dir la veritat i
exposar quina era la situació que ens havíem trobat, la situació
econòmica que vostè ens havia deixat, el deute astronòmic del
sistema sanitari i va demanar ajuda a la població per sortir-ne.

Ens trobàrem amb un sistema sanitari públic, com dic,
pràcticament en fallida. Gràcies a la implicació dels
professionals sanitaris, dels ciutadans i dels gestors hem
aconseguit canviar la tendència per tal de poder garantir el
sistema de forma sostenible i de qualitat. Aquesta implicació,
com he dit al principi de la meva intervenció, és la que ha
possibilitat la retirada de tres dels copagaments que, segons
vostè, en aquestes dates ja hauríem de tenir implantats en la
nostra comunitat autònoma, amb fallida de previsió. Per tant,
una altra errada de càlcul se suma a les que ja vostè acumulava
en el passat.
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Dit això, i respecte d’aquesta qüestió que he plantejat, li he
de dir que la quantificació efectiva del que pot representar
l’aplicació del copagament, en aplicació de la Resolució de 10
de setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per la
qual es procedeix a modificar les condicions de finançament
dels medicaments inclosos a la prestació farmacèutica del
Sistema Nacional de Salut, mitjançant assignació d’aportació de
l’usuari a la nostra comunitat autònoma, és una xifra variable i
que no pot ser quantificada. I li he de dir que segons el nombre
de pacients any rere any pot variar ja que, com vostè sap, els
sistemes d’informació són els que són i el meu compromís que
ningú per criteris econòmics no veurà la cobertura sanitària
reduïda quant a l’accés d’aquests medicaments és ferm i el
mantenc. 

Per tant, aquest copagament encara a dia d’avui no és
efectiu, Sr. Thomàs, a pesar de les seves veus d’alarma. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica té la
paraula el Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Sansaloni, vostè fa moltes consideracions,
l’important és que no ha contestat la pregunta, que és molt
concreta, quin estalvi preveu obtenir amb aquest copagament?
Jo supòs, li ho torn a dir, són preguntes formulades el 4
d’octubre, vostè va donar el vistiplau a un BOE de setembre de
2013, per tant, totes aquestes informacions ja les havia de tenir,
sobretot, com a mínim, amb una franja, amb un rang, ningú no
li demana una xifra exacta, però vostè sabria si són 500.000
euros, 1 milió, entre 1 milió i 2 milions, etcètera, això és el que
intenta fer un bon gestor.

Vostè mateix es contradiu, miri, que la ministra digui que no
s’aplicarà és una manifestació política, que vostè digui “el meu
compromís”, amb tot el respecte, el seu compromís a mi i a
qualsevol ciutadà no ens serveix de res, perquè això són
mesures que vostès han aprovat normativament a nivell
d’Espanya en repetides ocasions. Això en mallorquí es diu, han
fet un téntol, punt, no han fet una altra cosa. I aquí ho hem duit
a votar. Demani vostè que derogui la norma, no ho fa. Que vostè
digui “el meu compromís personal”, ho sent molt, això és una
manifestació política que se l’endu el vent i no va enlloc, i no va
enlloc.

Jo de situacions heretades financeres..., jo no parlaré de
Matas, no parlaré de la Sra. Castillo, no parlaré de tot això, jo el
que sé és que existia, si no l’han tirat, un esborrany d’instrucció
per cobrar aquest copagament a finals de desembre de l’any
passat, i un parell de dies abans que acabàs l’any el varen
retirar, el varen retirar. Sí, la voluntat existia. Vostè si ha
demostrat durant aquest temps..., miri, les paraules... la Sra.
Duran, la qual ara és presidenta del Parlament, va dir aquí
mateix, aquí, en aquesta sala, que, una vegada que havien fet els
estudis econòmics, decidien que no es posaven copagaments,
qüestió que a l’any 2010 el PP ja havia dit que els posaria, el
2010.

Per tant, és un camí que està assenyalat, que vostès ara no ho
han fet perquè han tengut moltes pressions externes, que hi ha
eleccions europees, que tenen previsions molt dolentes. A mi
que vostè digui, jo “el meu compromís”, el meu compromís no
va enlloc, ho han demostrat en repetides ocasions i, per tant, a
nosaltres el que ens interessa és saber..., sí, encara no s’ha
implantat, però continua al BOE i mentre sigui al BOE es pot
aixecar qualsevol un dia i dir, idò, a partir d’ara, per ics
circumstàncies, ho necessit. 

Els problemes de sostenibilitat del sistema sanitari, vostè sap
que és dels països europeus que utilitzen menys PIB per a
sanitat d’Europa. Què hi ha un problema de finançament? Ara
vostè se suma a aquest discurs, fins ara deia altres coses.
Evidentment que hi ha un problema de finançament, però
València estava molt pitjor, o Madrid o altres comunitats
autònomes i ho gestionaven companys seus. Per tant, va més en
línia d’un problema de finançament.

Però el tema és, vostès no han derogat tota aquesta
normativa, vostès han fet un téntol i jo li demanava dia 4
d’octubre, i li ho torn a demanar, ara té una segona oportunitat,
quin estalvi preveu vostè que amb aquesta mesura, d’un
copagament farmacèutic a persones que treuen medicaments a
través de farmàcia d’hospital, quin estalvi pretén fer? Perquè
vostès han pres altres decisions, va quedar vostè aquí ben
retratat quan va dir que els copagaments havien suposat que els
ciutadans de les Illes Balears havien pagat el primer any 17,5
milions d’euros de les seves butxaques. Ah!, vostè va dir: jo
estalviï; no, vostè no estalvia, vostè transfereix aquest cost als
ciutadans. Vostès varen prendre una decisió, aquesta resposta no
és seva perquè tal vegada no la tendria, és del conseller
d’Economia, la decisió de la reducció del tram autonòmic de
l’IRPF per a determinades persones que contracten una
assegurança privada són 3,5 milions d’euros que ens ha costat
a tots.

Per tant, jo li deman, vostès, amb aquesta mesura, amb els
seus estudis, què preveu estalviar o què estalviarà en un futur?
Perquè vostè devia saber quantes persones d’aquestes patologies
passaven pels hospitals públics d’aquesta comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... és així, és l’únic que li deman. Ha tengut octubre, novembre,
desembre, gener i febrer, cinc mesos, si no ho havia fet abans
ara té l’oportunitat de tornar-ho a dir, quin estalvi preveia? Punt,
jo no li deman altres coses. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la contrarèplica el Sr. Conseller, per un
temps de cinc minuts.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè diu “vostè es
contradiu, parla de la ministra, d’una decisió d’una voluntat
política que manifesta al Consell Assessor i el seu compromís
a mi no em serveix per a res”; jo també li puc dir: a qui
correspon modificar el text en el Butlletí Oficial de l’Estat no
és al conseller de les Illes Balears de Salut. Per tant, davant la
paraula donada per qui correspon modificar aquest Butlletí
Oficial de l’Estat farà les modificacions adients i necessàries
per tal que aquest compromís, que vostè diu que és una
manifestació política, traduir-lo amb les passes jurídiques
necessàries. El que passa és que a vostè no li agrada que la
ministra hagi fet aquesta afirmació i d’això se’n dedueixen totes
les afirmacions posteriors que van en el sentit que tots hem
pogut sentir. 

També diu “el seu compromís a mi no em serveix”, jo li dic:
a dia d’avui, a la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi ha
altres regions, com puguin ser les regions gestionades per la
INGESA, on aquest copagament de farmàcia ambulatòria
s’aplica. Aquí, en el territori de les Illes Balears, no s’ha aplicat.
Per tant, em remet als fets, Sr. Thomàs, a les dades, a dia d’avui:
algú ha hagut de pagar a les Illes Balears per retirar aquests
fàrmacs? No. Per tant, hi ha qualque copagament dissenyat dins
l’àmbit autonòmic? Perquè fa referència a una proposició no de
llei que diu que la Sra. Durán va defensar, hi ha qualque disseny
de copagament d’àmbit autonòmic per assistència sanitària o de
farmàcia ambulatòria? Només n’hi ha un, que és el de la targeta
sanitària, que vostè defineix com a copagament i és una taxa per
treure la targeta sanitària.

No hem dissenyat cap copagament ni en tema de farmàcia
ambulatòria, no hem dissenyat cap copagament en assistència
sanitària dins l’àmbit autonòmic i per tant no intenti mesclar els
termes intencionadament, com fa. 

També diu, temes de finançament, ara vostè canvia el
discurs; jo no he canviat el discurs, el que passa és que el que jo
he dit, vostè, que va gestionar quatre anys la sanitat, no crec que
ho digués, vostè estava content d’ençà del nou model de
finançament i no només vostè sinó també el seu president del
Govern, quan es va renegociar l’any 2009 el nou model de
finançament. I això és el que diuen les hemeroteques. Jo m’he
centrat en la despesa que poden tenir els ciutadans d’aquestes
illes quant a despesa sanitària de molts anys cap aquí i, per tant,
Sr. Thomàs, aquestes dades objectives són les que ens posen a
cadascú en el nostre lloc.

Després, també tendrem ocasió perquè hi ha una pregunta
feta a l’efecte sobre el tema d’una pregunta específica de la
tramitació que s’ha de... quines documentacions s’han d’aportar
i, per tant, d’una manera monogràfica ho explicarem, però
l’estalvi vostè comprendrà que varia segons pacients i que això
és un tema que no és de l’àmbit autonòmic, que no hem hagut
de fer estudis ad hoc i que simplement seria de compliment en
el moment on no pogués ser possible no aplicar-lo. Però a dia

d’avui ningú no ha hagut de pagar per un fàrmac per treure la
medicació de l’àmbit hospitalari, cosa que vostè en el mes de
gener o en el mes desembre mai no hagués previst perquè la
data ja hauria començat a córrer aquest copagament i es va
equivocar una vegada més. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 10341/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (II).

Passam, idò, a la pregunta 10341/13, relativa a copagament
de farmàcia, i per formular-la té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sra. Presidenta. Que consti en acta que el Sr. Conseller
no ha contestat la pregunta, ha tengut cinc mesos i a la pregunta
concreta de quin estalvi preveien obtenir, no ha contestat,
després de cinc mesos i d’haver de venir aquí en ser requerit.
Que consti en acta que no ha contestat la pregunta, que és molt
concreta, quin estalvi. Ho hagués pogut contestar d’una manera
o d’una altra, però ha preferit no fer-ho.

Si hem de parlar d’una altra pregunta, també és molt
concreta, quin nombre de persones? Vostè no em dirà que no té
estudis que ens indiquin d’aquest ventall de persones que estan
afectades, vostè, se suposa que quan el ministeri li diu... perquè
vostè té competències autonòmiques, té competències
autonòmiques, l’Estatut d’Autonomia diu coses molt concretes,
una altra qüestió és que vostè no ha defensat les competències
que té sanitàries, com han fet altres comunitats autònomes, com
han fet altres comunitats autònomes. En el País Basc el
colAlectiu de persones no fan copagament farmacèutic perquè el
País Basc ha establert una altra norma perquè no l’hagin de
pagar. Digui les coses com són. 

I a vostè el que ha dit Madrid ja li ha anat bé. L’Estatut
d’Autonomia, 25.1, li diu que vostè té l’obligació de donar
atenció sanitària, de garantir-la a través d’un sistema sanitari
públic, i vostè davant això del que ha dit Madrid no ha dit res.

Però ara vostè, pregunta concreta, jo li he dit aquí hi ha un
copagament de patologies molt concretes, perquè aquests
medicaments tenen determinades indicacions, per tant, vostè
sabrà quantes persones a la nostra comunitat autònoma tenen,
per exemple, una hepatitis crònica C que reben tractaments
d’aquests tipus o quantes persones tenen una hepatitis crònica
B que també estan afectats, o quantes persones tenen un
astrocitoma o un mioblastoma o un hepatocarcinoma, un càncer
de colon, un càncer de pulmó, un càncer de mama, una leucèmia
mieloide crònica, una leucèmia limfàtica aguda... podem parlar
de moltes coses, però si un posa una norma teòricament hauràs
de saber a quina població afecta aquesta norma; de generació
macular a retiniana n’hi ha molta; dones que utilitzen dispositius
intrauterins hormonats també són xifres relativament fàcils
d’obtenir. 
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Per tant, davant aquest escenari el que un pensa és que,
després de cinc mesos, li contestin, perquè vostè tendria... vostè
ha pres decisions, jo li ho torn a dir: vostès varen prendre una
decisió d’aplicar aquests copagaments, que entre tots hem pagat
17,5 milions, i uns altres, d’altres governs, varen prendre
mesures, el Reial Decret Llei 9/2011, que afectaven què?
Qüestions que afecten el sector farmacèutic, i això ha produït un
estalvi de 17,6 milions d’euros, que no han anat davant les
butxaques. Això són decisions polítiques.

Per tant, davant aquest caramull de malalties cròniques,
moltes d’elles greus, vostès prenen una decisió política i
nosaltres el que li demanam és a quantes persones afecta o
afectaria aquesta mesura, que no està derogada, i que, a més,
vostè ha dit que encara no s’ha implantat? És a dir, vostè mateix
reconeix que hi ha un escenari on tal vegada s’implanti. Però la
pregunta és molt concreta: quin nombre de persones amb
aquestes malalties greus preveu la Conselleria de Salut que es
veuria afectat per aquest nou copagament a través dels
medicaments que reconeixen a les farmàcies dels hospitals?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, el nombre de pacients
que es podran veure afectats amb l’aplicació del que preveu la
Resolució de 10 de setembre de l’any 2013, de la Direcció
General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de
Salut i de Farmàcia, per la qual es procedeix a modificar les
condicions de finançament de medicaments inclosos a la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut,
mitjançant l’assignació d’aportació de l’usuari a la nostra
comunitat autònoma, vostè entendrà, i tots els aquí presents, que
és una xifra variable i que no és fàcil de quantificar. 

Les dades de les quals disposam són mensuals i de distints
hospitals i, per tant, s’ha de fer una aproximació en el temps.
Podem parlar d’unes 400, 450 persones mensualment que reben
medicació que figura a l’annex de dia 10 de setembre per les
seves patologies a través de les farmàcies hospitalàries de la
xarxa pública d’hospitals de les Illes Balears.

Pel que fa al període anual, i fent una aproximació i
extrapolació de dades, podem parlar del voltant de 2.595
persones que es veurien afectades amb l’aplicació d’aquest
copagament a farmàcies hospitalàries, distribuïdes pels diferents
hospitals, com pugui ser l’hospital de Son Espases, unes 773;
l’hospital de Son Llàtzer, 534; hospital de Manacor, 497;
hospital Comarcal d’Inca, 94; hospital General Mateu Orfila,
211; Can Misses, 486, i a l’hospital de Formentera, sent
estadísticament poc significatiu, no incloem dades. Però són
unes 2.595.

Què passa? I enllaçant amb la pregunta anterior, doncs, que
l’enregistrament del copagament d’acord amb l’aportació dels
usuaris i entenent que alguns ens cauran fora i que, a més, sense
determinades quantitats econòmiques hem dit que la barrera
dels doblers no serà una barrera per a l’accés al medicament, no
ens atrevim a fer una simulació de quantificació econòmica amb
el risc que això té. Sí que tenim un seguiment de tots i cada un
d’aquests tractaments hospitalaris als quals afecta la resolució
de 10 de setembre, però el que no volem és caure en un error de
càlcul. I el que li reafirm, mantenc i mantendré, malgrat que
vostè no li vulgui donar credibilitat, l’accés a aquests
medicaments no serà una barrera econòmica per tal d’accedir a
aquesta medicació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ha donat unes xifres, ens les creiem. Evidentment el que no
entenc és com és que no calculen l’estalvi? Perquè de l’estalvi
es pot fer en una franja orientativa, perquè sí que té importància,
perquè quan un pren una mesura, ja veurem per què la pren,
haurà de justificar per què vol prendre la decisió. I si
evidentment hi ha un copagament és perquè vostès volen que els
usuaris paguin. Per tant, aquesta aportació que diu el reial decret
i tota la norma, es podria mirar de calcular.

Les xifres que vostè dóna, permeti’m que..., tenint en
compte el volum de les patologies que toca, em sembla que és
petit, perquè hi ha patologies que tenen determinades
prevalences, com és la de generació macular, o malalts amb
asma i altres coses, però, en fi, ens les creurem. De totes
maneres, però, crec que s’hagués pogut fer l’esforç d’imputar un
presumpte estalvi perquè són evidentment medicaments molt
clars, però d’aquí s’ha de deduir que se paguen. Li ho torn dir,
gràcies a les preguntes parlamentàries sabem que dels
copagaments el primer any els ciutadans han pagat 17,5 milions.

Per tant, se suposa que haurien de tenir calculat el presumpte
estalvi. Evidentment, però, si aquest és el número de persones,
és un número de persones que no és excessiu, però és un
número de persones que per la patologia que tenen i per les
circumstàncies que tenen, és un grup molt important, perquè
tornam a dir que són persones que no decideixin tenir la malaltia
i molt manco decideixen prendre aquest medicament.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sí, jo he intentat ser el més concret i el més precís possible
en un tall d’una determinada data, sabent que és una quantitat
variable i que es pot veure modificada en els mesos posteriors
i a més, aquestes dades no les he calculat jo, sinó que les m’han
calculades els tècnics que fa molts d’anys que es dediquen a
aquestes qüestions de farmàcia hospitalària. Per tant, Sr.
Thomàs, agraesc el fet que  no posi en dubte, perquè no m’ha
quedat clar si ho ha arribat a fer, posar en dubte les xifres que,
com li dic, no són xifres que hagi calculat el conseller, ni cap
polític, sinó que s’ha demanat a personal tècnic que
específicament està destinat als serveis de farmàcia hospitalària,
individualment.

També li he explicat per què no es pot quantificar i el risc
d’error que això té i que vostè ben segur que aprofitaria en cas
que aquest error es produís i, per tant, el sentit de la prudència,
l’ús de la política, que alguns ja estam acostumats a viure, doncs
ens du que s’han de fer les afirmacions amb la màxima
prudència possible, i per tant el que no volia era que em pogués
dir que no li donava a quantes persones això afecta, però sí el
major risc de quantificar econòmicament que era la primera de
les preguntes.

Jo el que li vull dir, Sr. Thomàs és que, a més, vostè sap que
l’aportació serà d’un 10% fins un màxim d’aportació, en cas que
això es desenvolupàs. Jo el que li vull repetir una i una altra
vegada és que no es cobra a ningú a dia d’avui a les farmàcies
hospitalàries quan hi acudeixen per endur-se’n la seva
medicació. I vostè es va equivocar quan en sessió plenària deia
que això seria una realitat el mes de gener. I per tant, Sr.
Thomàs, el fet que li semblin molts o pocs, aquests són els
afectats pels medicaments que inclou aquesta resolució a una
determinada data, que és la que es va determinar que era la més
representativa.

Per tant, vostè sempre intenta sembrar ombres de dubte, allà
on és una feina independent feta pels tècnics que ens han fet
arribar. I per tant, no és una visió política, que és el que sempre
vostè intenta mesclar amb aquest tipus de preguntes i
afirmacions que fa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 10342/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (III).

Passam a la pregunta RGE núm. 10342, relativa a
copagament de farmàcia hospitalària. Té la paraula el Sr.
Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, el subconscient ja l’ha traït dues vegades. A
la primera ha dit: “encara no s’ha implantat”. I ara mateix acaba
de dir: “serà”, en futur, en futur. Però bé, ho ha dit vostè, no ho
he dit jo. Jo el que deman és que es derogui la norma, perquè

mentre existeixi amb decisió política es pot posar en marxa. I ha
dit: “encara no s’ha implantat”, “serà”, que consti en acta.

Passam a la tercera pregunta en què el que interessa és
conèixer quines són les raons que justifiquen aquest copagament
que va decidir el Partit Popular i que està dins les nostres
normes.

Jo no tenc coneixement, no he pogut trobar cap informe que
justifiqui aquestes raons, per això li formulam la pregunta, per
si vostè coneix qualque raó; perquè s’han esgrimit determinades
qüestions com la racionalització de l’ús o l’altra que va més en
la línia d’estalvi. Clar, a un se li fa difícil posar com a raó la
racionalització d’ús, perquè ja ho hem dit i no ens cansarem de
dir que aquestes persones no escullen la malaltia, no escullen el
tractament i no poden decidir deixar de prendre-ho. Per tant,
aquesta hipòtesi de raó, de racionalització d’ús, doncs un,
personalment, no ho acaba de veure, perquè quan a un li diuen
que té un càncer, una leucèmia, una hepatitis crònica, pren o es
posa el que el metge troba que li ha de prescriure i per tant se
suposa que aquest professional de la medicina fa un ús racional
d’aquell medicament o d’aquella tecnologia o d’aquella
substància que indica. Per tant, aquesta part de racionalització
doncs no l’acabam de veure.

I després quan un parla que considera que és necessària una
cartera comuna, suplementària, subjecte a aportació del pacient,
quan no està ingressat a un hospital, doncs això també suposa,
entre altres coses, un cost de gestió que evidentment va en
contra d’aquest presumpte estalvi. Vostè sap que les farmàcies
dels hospitals no estan preparades per cobrar i per tant, aquesta
presumpta raó d’estalvi és difícil de veure, simplement vostè
està malalt, a més en determinades circumstàncies, a més, vostè
ja no és necessari que sigui a l’hospital, se’n pot anar a ca seva,
però ha de fer una aportació a aquest medicament que vostè
necessita per viure i sobreviure en determinades circumstàncies.

Per això nosaltres el que demanàvem en aquesta pregunta és
si vostè ens pot explicar quines raons justifiquen la decisió
d’imposar aquest nou copagament perquè, ho torn dir, això és
una decisió del Partit Popular, que és al BOE, que ningú no l’ha
derogada, que en qualsevol moment es pot posar en marxa, i per
tant, el que ens interessa és saber i conèixer és quines raons
concretes justifiquen aquesta decisió de l’existència d’aquest
copagament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè ha demanat que
es fes esment a dues afirmacions, la primera que encara no s’ha
implantat, per tant, és un tema que em reafirm en aquesta
afirmació i que dic vostè, les seves previsions eren que dins el
mes de gener això ja seria una realitat, i per tant, es va
equivocar. Dins aquest context ho he dit, ho mantenc i em
reafirm; vostè ja ha vençut aquesta data la qual va posar d’una
manera totalment intencionada per crear l’alarma a la qual ja
ens té acostumats.
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I en segon lloc també diu que serà en terme futur, posant en
boca meva una afirmació que jo he dit. Però és que vostè em fa
una pregunta, la RGE núm. 10341, referint-me a l’anterior, molt
específicament de com es veuran afectats pel nou copagament
els fàrmacs que són administrats. Per tant, els temps verbals han
de conjugar, no em faci un ús, una interpretació tan
intencionada perquè l’únic que cerca és crear alarma allà on
vostè creu que políticament considera que n’ha de crear.

A més, i ho lligo amb aquesta resposta RGE núm. 10342, no
només de temps verbals i ja li he dit en moltes ocasions que el
temps ens posa a cadascú en el nostre lloc, que ja fa menció a un
terme que és de racionalització d’ús. Jo, Sr. Thomàs, el tema de
racionalització d’ús no ha sortit boca meva en aquest tema, sí
que és vera que fa molts d’anys que en farmàcia ambulatòria,
quan vostè era conseller i quan jo som conseller, s’aplica un ús
responsable dels medicaments i prescripcions d’ús racional, tot
això sí, però és que vostè mescla termes intencionadament
d’una manera molt poc elegant i oblidant-se de què vostè és un
professional sanitari, o pensam tots que ho és, i basant-se
exclusivament en la seva condició de polític.

I per què dic això? Perquè la justificació que el ministeri fa
arribar a les comunitats autònomes per aplicar el copagament
s’emmarca exclusivament dins el principi d’equitat, no de
racionalització, sinó en el principi d’equitat. Així ho ha sentit la
ministra, així ho ha sentit la secretària general quan ho han
defensat. No han parlat de racionalitzar l’ús, la prescripció és
lliure, hi ha unes guies de prescripció en farmàcia ambulatòria,
també en atenció primària. I per tant, Sr. Thomàs, siguem un
poc seriosos i responsables.

Jo supòs que el principi d’equitat, vull suposar que vostè
l’entén, el comprèn, el comparteix i hi podria estar d’acord,
d’equitat entre la dispensa de fàrmacs ambulatoris en oficina de
farmàcia i en farmàcia hospitalària. Aquesta és la justificació
que ha donat el ministeri que és el que ha desenvolupat aquest
text normatiu del BOE, no és un copagament aplicat
exclusivament o dissenyat dins la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Els fàrmacs que es dispensen a través de les
farmàcies hospitalàries es poden assimilar, segons el disseny
d’aquest copagament, i així ho manifesta el ministeri, però que
encara no està implantat a la nostra comunitat autònoma, als
fàrmacs que de forma ambulatòria quan reben l’alta poden ser
utilitzats per part dels pacients.

Els motius que feren que en un moment determinat aquest
grup de fàrmacs que es dispensen a través de les farmàcies
hospitalàries, doncs es varen plantejar dins aquest principi
d’equitat i de corresponsabilitat quant a renta. Per tant, entenem
que no es va fer distinció en el punt de dispensa per part del
ministeri, no és un disseny autonòmic aquest copagament.

Mantenim els mateixos criteris que feren modificar els trams
de copagament dels usuaris de la prestació farmacèutica
ambulatòria. I també vull que quedi clar i així ho hem
manifestat en diferents ocasions que compartesc que el
copagament de la prescripció farmacèutica per criteris de renda,
són més justs que els que s’aplicaven fins ara, com per exemple
amb els aturats de llarga duració que no tenguin perquè pagar i
les pensions no contributives que, amb vostè, com a conseller,
pagaven i que ara no paguen i que vostè no en parla.

S’han modificat per tant els trams d’aportació, aquest és un
dels sacrificis que els ciutadans han fet al país, a Espanya. I si
vol, li diré que he reclamat i ho seguiré reclamant, que es
modifiquin els trams que actualment s’apliquen perquè són
excessivament amples, la gent que té una renta de 18.001 euros
i aquells que guanyen 99.999 euros. Per tant, l’aportació és la
mateixa en aquest tram de renda i per tant es podria fer una
graduació dins aquest interval. Hi podria haver trams intermedis
per fer-la encara més justa. Pens que qui més té, més ha
d’aportar, és un principi en el qual vostè i jo ens hi podem
trobar com a punt d’acord. 

Crec que vostè, si és per l’esperit que a tot quan digui jo
vostè s’hi oposa, ens pot separar, però, com a principi de
l’esquerra, que qui més té, més pagui, i aquesta és la graduació
dels trams de coparticipació en farmàcia ambulatòria, podríem
fins i tot estar-hi d’acord. Ara, si ho emmarca dins aquest “ve
del Partit Popular, ja no és bo, ni em vull asseure a dialogar o a
entendre-nos”, fa més complicat el diàleg i la maduresa política.
La veritat, Sr. Thomàs, crec que s’ha de tenir la responsabilitat
de fer les afirmacions en el marc que toca i per tant és molt
desafortunat el fet que vostè emmarqui aquesta pregunta dins
una racionalització d’ús, perquè ni ho he sentit, ni em consta
que sigui així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, jo he posat aquests arguments perquè ho he
llegit a documents del ministeri, però bé, vostè sembla que..., de
vegades sembla i el convidaria que digui que està en contra de
les decisions del ministeri, perquè ja ha dit tres o quatre vegades
que són decisions que ha pres el ministeri, no la comunitat
autònoma; si els vàrem convidar que votassin, a demanar que es
derogàs i no ho han fet, però bé, són circumstàncies.

El que sí em permetrà..., m’he quedat que les raons, segons
vostè, són equitat i corresponsabilitat. Perdoni, és un concepte
de l’equitat un poc peculiar, perquè, entre altres coses, si no hi
ha equitat, es romp l’equitat d’accés, i vostè ja té un exemple
molt clar i ho sap personalment de què el copagament als
pensionistes ha romput l’equitat en l’accés d’aquests a la
prestació farmacèutica. Ja sap que hi ha un percentatge de
pensionistes que no retiren tots els seus medicaments i això
afecta la seva qualitat de vida, la seva salut, perquè si no retiren
els medicaments que estan prescrits, doncs efectivament pot
tenir repercussions sobre la seva salut.
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I per tant, jo li ho torn dir, vostès varen prendre una decisió
amb tots aquests copagament, llevar 400 medicaments, 450
medicaments del finançament públic i això ha suposat que els
ciutadans de les Illes Balears hagin hagut de pagar de la seva
butxaca 17,5 milions d’euros en un any. Per tant, el concepte
d’equitat, si m’ho permet, jo no el puc acceptar, i el concepte de
corresponsabilitat, doncs miri, jo crec que una societat que vol
ser més justa i no fer tanta desigualtat, el que no ha de fer
precisament és establir més desigualtats en pacients que tenen
malalties greus, com són el càncer o l’hepatitis o les leucèmies,
que a més a més, que ja paguen copagaments farmacèutics,
vostès els fiquin un nou copagament.

Per tant, si les raons són equitat i corresponsabilitat, jo crec
que són dos conceptes que no són correctes per a aquest
copagament. Però bé, vostè m’ha donat aquests dos, no ho he
vist en el document del ministeri, però ho deixam aquí apuntat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller per la rèplica.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo el que li he manifestat en
primer lloc és el fet que la racionalització d’ús, que era
l’argument que vostè utilitzava, era un argument poc apropiat,
era un argument que no s’hauria d’haver tret en aquesta
pregunta i que només responia a la seva intencionalitat
incendiària del torn d’aquestes qüestions, amb l’argumentació
que s’està utilitzant. Poc responsable, més política que sanitària
i per tant, ja li dic, que cadascú quedarà en el seu lloc, des d’un
punt de vista de la paraula que mantengui i la paraula donada i
a vostè ja l’ha retratat el tema del copagament. 

També m’ha parlat de 450 fàrmacs dels quals s’ha deixat de
mantenir el finançament públic. Sr. Thomàs, vostè sap que a la
dècada dels noranta ja hi va haver, amb un Govern socialista,
perquè sap que això també correspon, la política farmacèutica
i el finançament de fàrmacs, correspon al ministeri, amb un
ministeri socialista el que es denominava “medicamentazo”. 

Tots els que coneixem el que és la cadena del medicament
sabem que hi ha entrades i sortides d’aquests medicaments; fins
i tot vostè sap que va ser un govern socialista que va
descatalogar del finançament públic determinats fàrmacs,
determinats grups de fàrmacs integralment, i per tant no estaven
ja finançats amb fons públics, grups de fàrmacs al cent per cent,
per tant patologies descobertes, perquè així ho varen estimar
oportú, i com dic ja des de la dècada dels noranta s’han pres
mesures en aquest sentit, governs de drets i governs d’esquerres.
Per tant no m’ho tregui com a recursos comodí per intentar
aglutinar dins aquestes respostes.

I també el que li demanaria és que precisàs quin document
és per donar un poquet de cos a les seves afirmacions
exclusivament generalistes, genèriques, poc precises i que
només responen a la intencionalitat que ja li he manifestat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 10343/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (IV).

Passam, idò, a la pregunta 10343/13, relativa a copagament
de farmàcia hospitalària, i té la paraula el Sr. Thomàs per
formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Ara pot aprofitar per contestar-me a quin
document les hipòtesis de l’equitat i la corresponsabilitat estan
documentades respecte d’aquest copagament.

La pregunta 43 és molt concreta, i és que ens digui en quins
informes oficials o en quins estudis de societats, perquè hi ha
molts de documents de societats professionals que van en contra
d’aquest copagament, el que li demanàvem en aquesta pregunta
és que ens digués quins informes i quins estudis concrets avalen
aquesta decisió d’imposar aquest nou copagament, que vostè diu
que ho fan per equitat i corresponsabilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Formulada? Molt bé, idò té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Com ben
segur sap vostè a hores d’ara, atesa la ja llarga experiència que
té en la seva gestió administrativa, com he tengut en plaer de
comprovar en el desenvolupament de la meva tasca,
procediment administratiu reglat al títol sisè, els articles 68 a
101, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, regula amb profusió els tràmits que s’han de seguir en els
procediments administratius abans de dictar-se les
corresponents resolucions que posin fi al procediment per part
de les respectives administracions públiques competents. 



952 SALUT / Núm. 67 / 5 de març del 2014 

 

Aquests articles fan diverses prevencions pel que fa als
tràmits que es poden donar dins l’iter procedimental
administratiu, entre els quals es troba, com no podia ser d’altra
forma, l’emissió dels informes que resultin necessaris per
resoldre, informes que poden ser preceptius o no, resultant
potestativa la seva solAlicitud només en aquest segons cas, i
vinculants o no, i en aquest primer supòsit, i en conseqüència,
determinants del contingut de la resolució, per la qual cosa la
resolució emesa mancant la solAlicitud i l’emissió de l’informe
vinculant esdevé nulAla tant per contravenir una norma
imperativa com pel fet que s’ha prescindit dels tràmits
essencials dels procediments, com resultaria d’allò que es
disposa a l’article 62.1.e) de l’abans citada llei 30/92, de 26 de
novembre.

Ara bé, com sabem, en el present supòsit de la Llei 26/2006,
de 26 de juliol, de garanties i ús racional del medicament, no
preveu cap tipus de tràmit especial envers el procediment
administratiu que insinua el seu actual article 88.2, de la qual
sorgeix la Resolución del director general de Cartera básica
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per la qual es
procedeix a modificar les condicions de finançament dels
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut mitjançant l’assignació d’aportació de
l’usuari, per la qual cosa no podem afirmar que amb tota
seguretat s’hagi solAlicitat aquest o aquell informe en concret.
No es pot fer aquesta precisió.

No pos en dubte que se’n podien solAlicitar, i que amb tota
seguretat s’han solAlicitat tots els informes necessaris que avalen
la bondat i l’ajust a dret de la resolució de 10 de setembre de
l’any 2013.

Per altra banda, i certament, aquesta comunitat autònoma,
com a comunitat competent en matèria de desenvolupament
legislatiu i execució en matèria de salut pública i sanitat, ha
estat citada dins el Consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salut, consejo aquest que entenc que la naturalesa del qual és
la mateixa de la conferència sectorial que es regula a l’article 5
de la ja esmentada llei 30/92, de 26 de novembre, mitjançant
l’actuació del qual s’ha articulat el tràmit d’audiència dins el
procediment de producció de la resolució de 10 de setembre del
2013, tràmit d’audiència als interessats, i atesa la seva condició
de gestora ningú no pot negar aquest caràcter que
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balear
(...) a cada una de les comunitats autònomes que han assumit les
competències en matèria de desenvolupament legislatiu i
execució en matèria de sanitat, tràmit d’audiència, com deia,
que deriva, com bé sap vostè, d’allò de l’article 84 de la llei del
92.

Ara bé, dins aquest tràmit d’audiència no vàrem accedir a
l’expedient administratiu, la qual cosa no vol dir pas que no
tenguem l’oportunitat de fer-ho, sinó que vàrem passar
directament, juntament amb la resta de representants
autonòmics, ja que aquesta expressió no pretenia ser un abús de
majestàtic i feien referència al conjunt de gestors de la sanitat
pública. Vàrem passar, com deia, a formular les nostres
alAlegacions a l’esborrany de resolució que se’ns presentava. 

És per la qual cosa que amb el desgrat us he de comunicar
que desconec quins varen ser els informes que es varen
incorporar a l’esmentat expedients i als seus continguts

concrets. Ara bé, si necessitau aquesta informació, a qui s’ha de
solAlicitar és al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de
Madrid, on ben segur us atendran de gust, i no faré, com pot
comprovar, cap menció a la gènesi del text actual de l’article del
2006 ni de la llei del 2013, la Llei 10/2013, del 24 de juliol, atès
que per raó de la seva tramitació a les Corts resten palesos, tant
pel que fa a la publicació de l’acord del Consejo de Ministros
pel qual es va aprovar el projecte de llei, com per la publicitat
derivada dels butlletins de les Corts, resten paleses totes les
vicissituds de la seva tramitació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té torn de rèplica el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Sansaloni, jo li faré el resum. No coneix cap informe
que justifiqui aquest copagament. No importava la feinada del
funcionari que ha fet aquest escrit ni que vostè el llegís. 

Ara, permeti’m que jo evidentment ho puc demanar, però
vostè com a conseller també ho podria demanar al ministeri, i
així podria contestar la pregunta. Vull dir que la conclusió de tot
el que vostè ha dit és que no coneix cap informe, però espera
que el ministeri en tengui. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la contrarèplica el Sr. Conseller.

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

Aquí, Sr. Thomàs, el que podem deduir és que també vostè
sap que hi ha moltes preguntes que no importaria formular, que
només les duen al rànquing com a diputat amb més iniciatives
parlamentària per tal de donar resposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 10344/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (V).

Passam, idò, a la pregunta 10344/14, relativa a copagament
de farmàcia hospitalària, i té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostè, Sr. Conseller, té obligació de contestar les iniciatives
d’aquest diputat i de qualsevol, i si menysprea les funcions d’un
diputat crec que vostè, i més en aquesta cambra, s’equivoca.
Però cada un sabrà el que fa. Jo he tengut oportunitat d’escoltar-
lo, sé el que ha opinat de determinades coses, i sé el que ha fet
a posteriori, però, bé, jo continuaré amb la meva feina de
diputat i si no li agrada, ho sent molt.
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En aquesta pregunta el que nosaltres plantejàvem és si
pensen que aquesta mesures contribuiria a racionalitzar el
consum d’aquests fàrmacs, i aprofitaré aquí que tenim la
informació del que més de 80 societats científiques d’aquest
país varen dir. Varen dir, entre altres coses, que aquest
copagament suposa un risc important per al que representa la
importància de l’adherència al tractament, perquè són persones
que ho han de prendre d’una manera crònica o molt perllongada.
Evidentment aquestes societats científiques dubten de
l’efectivitat d’aquest copagament, que els planteja problemes
ètics i legals, perquè què es fa amb aquell pacient que no pugui
assumir aquest copagament?, i a més les farmàcies dels
hospitals es veuen obligades a no dispensar aquest medicament
si no hi ha la part d’aportació econòmica. 

Evidentment aquestes més de 80 societats científiques
espanyoles opinen que aquesta mesura no afegeix un valor a
l’atenció d’aquests pacients, ni tampoc a la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut. Evidentment opinen que penalitza
els pacients, perquè aquests pacients ja estan afectats per altres
tipus de copagaments, i són de l’opinió que no contribueix a
racionalitzar el consum de medicaments perquè evidentment no
són ells que decideixen quin fàrmac han de prendre o deixar de
prendre. I evidentment també diuen que és una mesura que com
a instrument recaptador no suposa un estalvi, perquè es reduiria
d’una manera molt petita, es calcula una reducció inferior al
0,1% de la facturació, perquè s’haurien d’afegir els costos
addicionals que suposa aquesta facturació, que a vostè
personalment li varen traslladar els serveis de farmàcia dels
hospitals públics d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant la pregunta és si vostè considera que aquest
copagament dels medicaments administrats de manera
ambulatòria a través de les farmàcies dels hospitals públics
contribueix a la racionalització del seu consum. I li ho deman,
i li torn recordar que les preguntes, jo estic llegint les preguntes
que li vàrem formular dia 4 d’octubre, fa cinc mesos; per tant el
temps verbal és el temps verbal amb què es va redactar la
pregunta, no és una redacció actual perquè és el que està
registrat en el Parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Sí, jo crec que aquesta pregunta, la 10344, ja ha estat
contestada dues o tres preguntes abans. He dit que era
desafortunat per part del diputat del Grup Socialista utilitzar la
terminologia política de racionalització. He negat, he negat que
aquest fos un dels principis, li ho he emmarcat en una altra
tònica, i per tant la pregunta és redundant.

I veient que ja els seus companys de partit han abandonat i
ja és l’únic representant, juntament amb la vicepresidenta,
cursaré aquesta resposta per tal d’intentar alleugerir un poquet
aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té torn de rèplica el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No és el mateix demanar per quines raons està justificat que
així com vostè considera que contribuirà a racionalitzar el seu
consum. 

I simplement una puntualització: l’ús racional del
medicament no és un concepte polític, és una política de gestió
farmacèutica. L’ús racional del medicament és una història
absolutament diferent, que els que som una mica més majors
que vostès biològicament coneixem que aquest país du des dels
anys vuitanta, de racionalitzar el consum de medicaments, i per
això les Illes Balears, entre altres coses, perquè va abraçar
aquesta política farmacèutica des de fa moltíssims d’anys,
moltíssims d’anys, ha estat pionera en projectes com recepta
electrònica, o té, per exemple, un nivell d’ús de genèrics molt
alt, o té una despesa per recepta i habitant molt baixa, i això fa
molts d’anys, i allà té el Sr. Miquel Tomàs que ho pot testificar.

Per tant un concepte és ús racional del medicament, que no
és un terme polític, és un terme de política de farmàcia, que és
molt diferent.

La pregunta era si vostè pensava que aquest copagament
ajudava o contribuïa a racionalitzar el seu consum. Jo no em
don per contestat, però evidentment vostè pot opinar el que
vulgui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li ho he dit: no contribuirà a
racionalitzar el consum; els principis són uns altres, es doni o no
es doni per contestat. Més precisió, impossible. Contribuirà?
No. Més especificitat... Jo és que no sé si el diputat del Partit
Socialista no m’entén o no em vol entendre, o si és que no
s’escolta.

Fent referència -ja que introdueix termes nous- a la despesa,
tenim una manca d’indicadors comparatius en farmàcia
ambulatòria, i, aprofitant que treu el tema de la política de l’ús
racional de medicaments, la nostra comunitat autònoma es
compara en despesa per habitant amb les altres comunitats
autònomes. Això té unes mancances, i és que vostè bé sabrà que
qui més consumeix recursos és la població més envellida quant
a l’ús de fàrmacs per la cronicitat, però davant d’una falta
d’indicadors, la despesa per habitant i any és l’únic indicador
possible referent a les dades que ens demanen del ministeri, que
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sí que mensualment ens publiquen la despesa farmacèutica
mensual i la interanual, i d’aquesta divisió entre comunitats
autònomes ens diu, com vostè bé deia a causa de la feina de
molts d’anys dels metges d’atenció primària, del servei de
farmàcia centralitzat i de tenir una menor prescripció induïda de
l’atenció especialitzada a l’atenció primària, idò ens dóna que
l’indicador a les Illes Balears és al voltant de 12 euros per
habitant i any, quan a altres comunitats supera els més de 20
euros per habitant i any.

Això què vol dir? Idò que realment estam amb una despesa
farmacèutica de les més ajustades d’Espanya, només superats
per Ceuta i Melilla, que són poblacions més reduïdes que no
podem tenir en compte per dimensió, però som la comunitat
autònoma que menys despesa per habitant té en farmàcia
ambulatòria. Ja li dic que aquest és l’únic indicador que
nosaltres podem manejar en aquests moments perquè és que no
en tenim d’altre.

Dit això, anam seguits exclusivament de Madrid, i per tant
estam dient que són uns metges que prescriuen d’una manera
molt ajustada amb un ús racional de medicaments, i per tant li
don un poquet més de llum. Estam parlant de 12, la prescripció
aquí a les Illes Baleares, i alerta amb el tema de l’envelliment de
la població, i més de 20, 20 euros i alguns cèntims, a comunitats
com per exemple Galícia i Extremadura, que són les que més
despesa tenen, però hem de tenir en compte aquest factor de
l’envelliment. 

Això, Sr. Thomàs, és per precisar la introducció d’aquest
nou tema, que no tenia res a veure amb la pregunta però que l’hi
contest ja que l’ha introduït.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 10345/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (VI).

Passam, idò, a la pregunta 10345/14, relativa a copagament
de farmàcia hospitalària. Té la paraula el Sr. Thomàs per
formular-la.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, amb aquesta pregunta li demanava si això serveix com
a instrument de finançació addicional, perquè aquesta mesura
surt d’un reial decret llei que parla de sostenibilitat, que parla
d’una modificació de cartera de serveis, i que introdueix un
caramull de copagaments, com a mínim a l’horitzó, que en un
moment determinat molts de documents oficials dels ministeri
van lligats al tema de sostenibilitat, d’aportació de l’usuari, i per
tant de finançació addicional.

I ja que vostè s’ha esplaiat en el tema d’ús racional del
medicament, ja ens hagués agradat, a molts de professionals
d’atenció primària, que el magnífic sistema d’indicadors de
prescripció amb els seus incentius, vostès els haguessin
mantingut. Fa uns anys qualsevol professional sabia individual
el que prescrivia, tenia una sèrie d’indicadors molt més amples
del que hi ha ara, i fins i tot es plantejaven determinats incentius

per ús racional del medicament. Si les coses tornassin a estar
com uns anys enrere ja ens donaríem per satisfets.

Però la pregunta evidentment és si vostè pensa que aquest
copagament serveix com a instrument de finançació addicional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, ja li ho he dit crec que
en dues ocasions, i avui li ho tornaré a repetir. M’agradaria
poder incentivar els metges que millor prescriuen i que més
implicació tenen, perquè realment és més una gestió voluntarista
que no d’incentius econòmics la que ha possibilitat presentar els
resultats assistencials que hem pogut anar presentant amb el
tancament del 2013, i cregui’m que em sap greu el fet de no
poder incentivar de forma econòmica.

El que no faré, i això és el que li he dit en dues ocasions, és
el que va fer vostè, i li posaré un cas concret ja que em treu el
tema dels incentius de primària. Vostè va cometre la
irresponsabilitat de prometre als seus companys d’atenció
primària l’any 2010 990.000 euros d’incentius que no va pagar,
essent sis mesos després, ja entrat el 2011, en concepte de
nòmina, a cap dels seus metges d’atenció primària. Va prometre
el que no tenia, va prometre i el que no podia pagar, i a mi m’ho
reclamen, quan no m’ha deixat ni tan sols partida
pressupostària.

Això crec que és un fet més que demostra quin era el seu
sistema de gestionar, prometia el que no podia pagar, va tenir sis
mesos, perquè el mes de gener del 2011 vostè va continuar
essent conseller, a la nòmina no es varen avaluar. En el mes de
febrer tampoc no ho va introduir a la nòmina, en el mes de març
tampoc no ho va pagar a la nòmina, en el mes d’abril tampoc no
ho va pagar a la nòmina, en el mes de maig tampoc no ho va
pagar a la nòmina i per tant, amb cinc mesos hagués pogut
quedar bé. Què passa? Que prometia el que no podia complir.
Per tant, Sr. Thomàs, els fets ens posen a cadascú al nostre lloc.
Li ho dic, a nosaltres ens han reclamat des de fa molts, molts,
molts de mesos.

Referent a la pregunta 10345/13, el que li vull dir quant a
instrument de finançament addicional, que és un altre dels
arguments que vostè vol posar damunt la taula, em fa la
impressió que vostè vol demonitzar els copagaments i vol que
els ciutadans els considerin un invent maquiavèlAlic del Partit
Popular, això és el que es dedueix de les seves afirmacions, un
invent maquiavèlAlic del Partit Popular. Però, Sr. Thomàs,
tirarem la vista un poquet enrere, i n’hi he fet menció, el
ministre de Sanitat del seu mateix color polític del Govern de
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Felipe González, Julián García Vargas, va encarregar
l’avaluació del Sistema Nacional de Salut, avaluació que va
acabar amb la redacció, com li deia, de l’Informe Abril
Martorell el qual arribà a la conclusió que els copagaments eren
una mesura educativa i bona per a tots, estudi època socialista,
Govern de Madrid al Congrés dels Diputats, Sr. Thomàs,
informe en el qual participen molts de professionals sanitaris i
de gestió d’organismes i institucions i representants de
comunitats autònomes. Vostè, que ja ha fet una referència quant
a la data de naixement, crec que comptava a aquell any amb 33
anys, degué ser un dels ilAlustres coparticipadors per aportar des
de la comunitat autònoma de les Illes Balears brillants idees a
aquest informe del seu mateix color polític.

El que està clar és que de les conclusions..., em sorprendria
que no fos així, dos anys més vell del que jo tenc en aquest
moment o de l’edat amb la qual compt en aquest moment, segur
que vostè degué ser consultat per part d’aquests experts.
Aquests experts eren ben conscients que la tendència a l’alça en
la despesa sanitària i aquests redactors de l’Informe Abril
posaven de manifest que era necessari valorar si els recursos
públics serien suficients per poder finançar la totalitat de les
prestacions i serveis del Sistema Nacional de Salut, i una de les
mesures que proposaven per poder fer front a la despesa
sanitària era la participació dels usuaris en el finançament del
sistema sanitari mitjançant els pagaments de determinats
serveis, com vostè bé coneixerà, època socialista, Govern de
Madrid.

Segons l’esmentat informe l’aportació de recursos financers
al sistema, d’acord amb les prioritats definides per la societat
mitjançant els seus representants, ha d’assegurar el sosteniment
suficient dels serveis i distribució equitativa de recursos. Al
mateix temps, els mecanismes de finançament han d’ajudar a
reconèixer pels usuaris i proveïdors la dimensió dels costs i
l’esforç individual i social aportat, deia aquest mateix informe
socialista que va acabar en el calaix. El sistema ha de cridar
l’atenció sobre la consciència de la despesa tant de l’usuari amb
una facturació individualitzada del servei com dels professionals
implicats a la gestió, ja que necessitava equilibrar les despeses
ocasionades per la prestació amb els preus socialment
admissibles els quals haurien de ser facturats.

Són d’ús comú frases com la salut no té preu, però tots
sabem que realment té un cost, l’element central del procés
d’informació és facturar totes i cadascuna de les despeses
d’assistència mèdica, processos d’hospitalització i atenció
especialitzada i eventualment l’assistència primària. Aquesta
facturació, encara que anàs acompanyada de la nota d’ajuda
pública per l’import total o parcial de la factura emesa,
produiria una consciència de la despesa tant en el professional
com en l’usuari, probablement reconciliaria aquest amb el
sistema.

No hem d’ignorar que multitud de serveis que s’haurien de
cobrar íntegrament perquè no formen part del sistema, com
accidents de trànsit amb assegurances d’automòbil, malalts amb
assegurances privades d’assistència sanitària, etc., no s’estan
cobrant en l’actualitat amb caràcter general, deia aquest mateix
informe. També s’ha de mencionar que la introducció de
prestacions complementàries o qualsevol tipus de colAlaboració
en la despesa per part de l’usuari requeriria de manera
inexcusable l’hàbit de la facturació.

De la mateixa manera l’informe destaca que si no es
produeix facturació exterior és impossible que existeixi
facturació entre departaments i en conseqüència és impensable
establir un sistema de comptabilitat analítica, constituir centres
despesa benefici dins les organitzacions complexes.

Per tant, era un informe bastant encertat, objectiu, plural o
com a mínim això és el que deien els experts als quals el Partit
Socialista va confiar l’estudi de la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut ja en el començament dels anys noranta.

Segons consta a l’Informe Abril, en aquells moments en
alguna comunitat autònoma ja s’havien posat en pràctica amb
caràcter experimental fórmules simples de facturació que
constituïen un inici prometedor. Aquí, l’increment ha estat
exponencial principalment també en aquests darrers anys. 

Per tant, ja a l’any 1991 en tema de copagament dels usuaris
per al finançament del sistema sanitari s’arribà a les conclusions
següents, Sr. Thomàs: que l’aportació de l’usuari en la despesa
de les prestacions bàsiques amb les excepcions que l’equitat
suposa és evident una font addicional de finançament. Qui ho
deia? L’Informe Abril Martorell, encomanat per un ministre
socialista. Dos, que els usuaris haurien de participar en el
pagament dels servies, les quantitats serien en principi quasi
simbòliques i dirigides principalment a augmentar la percepció
de despesa i crear el sistema de facturació. Per tant, aquest
document que suposa un canvi en el criteri de percepció que
havien de tenir els perceptors del servei sanitari assenyalava el
que s’havia de fer si es volia que el Sistema Nacional de Salut
fos sostenible en el temps i amb les mateixos nivells de qualitat.
Ningú, cap socialista, ja ho he dit a la meva primera intervenció,
no va ser capaç de posar mesures, tenim el resultat que tenim
quant a l’herència rebuda. 

Les seves paraules, Sr. Thomàs, el retraten, ja ho va dir en
aquest parlament, l’objectiu del PP és no gastar i la del PSOE és
donar salut. Sr. Thomàs, els hospitals públics han donat més
assistència sanitària que quan vostè era conseller, qualsevol dels
anys en què vostè era conseller. Uns aporten solucions, resultat
i dades i els altres demagògia perquè els sap greu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, sap que en diu de coses! Que no se’n recorda
del que ha dit fa tres mesos? Avui he recordat la reunió que
vàrem tenir aquí davant, que hi era present la Sra. Santiago, les
paraules que va dir respecte de l’Hospital General i de
l’Hospital Joan March, que va dir que tenia 8 milions per
reformar Son Dureta, no se’n recorda, de tot el que va dir? No
se’n recorda?
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Miri, jo li he demanat si aquest copagament servia com a
instrument de finançament addicional. Vostè se’n va a un
document de l’any 91 que no és un document de cap
administració oficial.

Evidentment jo li dic: ha posat algun copagament el Partit
Socialista? No l’ha posat, no l’ha posat, jo no hi estic a favor.
Vostès tenen documents de l’any 2010 que diuen que posarien
copagaments, que els varen amagar, aquests documents, ho han
negat aquí per activa i per passiva, ho he sentit negar a dos
consellers diferents, vostè ja no ni ha dit res, però després ho
han posat, miri si és pitjor, un encomana un informe, no posa
copagaments, però uns altres ho posen en un document del PP,
ho neguen i ho amaguen i després ho fan, però bé.

La pregunta era si el copagament aquest serveix com a
instrument de finançament addicional, no li deman altres coses,
no li deman la seva opinió ni el que li han escrit sobre l’informe
Abril Martorell de l’any 91. 

El que li deman és si aquest copagament dels fàrmacs
administrats de manera ambulatòria de les farmàcies dels
hospitals públics serveix com a instrument de finançament
addicional. El PSOE no va posar aquest copagament, aquest
copagament l’ha posat vostè, l’ha posat el Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El copagament en farmàcia
hospitalària ambulatòria, li torn repetir i és referent als temps
verbals als quals vostè feia referència, que cap ciutadà de les
Illes Balears no ha retirat els medicaments havent de copagar a
les farmàcies, per molt que vostè s’entesti en les seves
afirmacions. 

Vostè em fa una pregunta de si serveix i jo em baso en un
informe de l’any 91 demanat per un ministre socialista del qual
li transcric, no el que m’han escric, li transcric el que diuen els
experts triats per aquest ministre socialista, persones ilAlustres
com dos expresidents d’Andalusia, de comunitat autònoma, que
varen participar en l’elaboració d’aquest informe del Partit
Socialista. 

Per tant, Sr. Thomàs, el que li transcric és que ja a l’any 91
en tema de copagaments dels usuaris aquests experts que vostès
del PSOE varen triar..., com no m’ha quedat clar si vostè va
participar o no com a ilAlustre pensador d’aquest informe, ja que
comptava amb més de 30 anys a l’any 91, que l’aportació de
l’usuari en la despesa de prestacions bàsiques amb les
excepcions que l’equitat suposa, és evidentment una font
addicional de finançament. Això és el que deien els seus
pensadors a l’any 91.

Vostè diu “no és de cap administració oficial”, bé, jo li diré
el que és, això és un informe encomanat pel Congrés dels
Diputats a aquells experts que va trobar el Govern socialista
adients, a aquells experts que varen trobar que havien de
manifestar la seva manera de pensar en un informe i aquest

ministre socialista els va demanar que plasmassin en aquest
informe el seu pensament. Jo li transcric el que diuen. 

Vol que parlem del tema del Joan March i del General? Si
vostè va contractar una auditoria externa perquè fes un estudi on
li deien que havia d’amortitzar moltes més places de les que
realment s’han amortitzat, Sr. Thomàs, que li he mostrat, els hi
he ensenyat, vostè sap el que li deia l’auditoria externa. Per tant,
si vol podem entrar també en debat en aquesta qüestió, però el
que sí vull manifestar avui és el fet que aquests hospitals també
han fet més feina d’ençà de l’any 2007 que qualsevol any, quant
a ingressos, quant a estades han incrementat exponencialment
els resultats en salut donant assistència a la gent i que, a més, ho
fan grans professionals amb un elevat grau de satisfacció per
part dels usuaris que han estat enquestats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

7) Pregunta RGE núm. 10346/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (VII).

Passam a la pregunta RGE núm. 10346/14, relativa a
copagament de farmàcia hospitalària, té la paraula el Sr.
Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquesta pregunta va en relació amb si pensa que pot
dificultar l’accés a aquests fàrmacs i imposar barreres al
tractament, que no sé si vostè tornarà afirmar el que ha dit abans
que pensava que era una mesura que es prenia perquè l’equitat
d’accés del conjunt dels ciutadans existís en aquest país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs, les meves
primeres paraules seran que ningú per un motiu econòmic
deixarà de rebre l’assistència farmacèutica, els fàrmacs en
farmàcia ambulatòria de dispensació hospitalària, ningú que no
pugui pagar aquests medicaments es quedarà sense poder rebre
aquest tractament. Això ja li ho vaig dir a la primera de les
respostes en plenari que vostè bé recordarà. 
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En cap cas..., en cas que hagués de ser aplicable el
copagament regulat a la resolució de 10 de setembre de 2013 de
la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema
Nacional de Salut i Farmàcia per la qual es procedeix a
modificar les condicions de finançament dels fàrmacs inclosos
en la prestació, mitjançant l’assignació d’aportació d’usuari, no
es modificaria per res el procediment de retirada de medicació
a través de la farmàcia hospitalària. Per tant, la gent que hagi de
menester aquests fàrmacs i que realment no els pogués pagar, ja
li he dit que no serà una barrera la qüestió econòmica. 

Li ho he dit, li ho he mantingut a la primera de les
intervencions i li ho diré tantes vegades com faci falta. El que
està claríssim, Sr. Thomàs, és que no tenc tan clar que vostè ho
vulgui entendre. Aquest govern ho té molt clar, serà sensible
amb aquestes situacions i el que li he manifestat és que les
modificacions del tram de copagament en farmàcia ambulatòria,
el que es pretén per part del ministeri és que qui més paga és qui
té.

També li he manifestat la necessitat de modificar els trams
de divuit a cent mil euros perquè és molt ampli i ho podríem fer
encara més just, però, Sr. Thomàs ja li he manifestat que la
quantitat de doblers que disposi quant a renda anual cadascun
dels pacients si no poden pagar per accedir, no serà una barrera
per accedir als fàrmacs que un metge li hagi prescrit i que li
hagin de ser dispensats en farmàcia ambulatòria i hospitalària.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, li torn a dir el mateix, que el seu compromís és una
paraula que se l’endú el vent i li posaré un exemple; per què no
li diu això mateix a un pensionista que no té doblers per retirar
els medicaments, per què no li diu el mateix? Per què ho
diferencia? No parlam d’equitat? Quina culpa té un senyor
pensionista de 75 o 80 anys que ha de recollir gent de la seva
família a casa seva, que viuen de la seva pensió, i ha de decidir
que qualque medicament no el retira? I vostè sap per activa i per
passiva que això passa. Per què no li diu el mateix? Si tu tens
problemes econòmics, idò jo t’ho pagaré, no els ho diu. 

És més, vostè té una possibilitat amb els pensionistes que és
que no paguin l’excedent, amb una aplicació informàtica. A
Andalusia no han pagat mai l’excedent els pensionistes, mai, ni
el primer dia i vostè es nega, vostè es nega que els pensionistes
no paguin l’excedent. 

Per tant, em sembla molt bé que vostè manifesti aquesta
voluntat, però en situacions molt semblants, com són els
pensionistes que no tenen doblers per retirar tots els
medicaments o el fet que vostè els cobra aquest excedent i si
volgués tècnicament no l’haurien de pagar, aquí no veig
l’equitat per cap banda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li he dit: ningú per causes
econòmiques no deixarà de rebre la medicació prescrita per un
metge i que hagi de ser dispensada en farmàcia hospitalària
ambulatòria.

A més, li diré: ni un sol pacient, és que, com que no escolta
les afirmacions que jo li faig, ni un sol pacient ha tengut la
barrera econòmica perquè ningú no ha hagut de copagar en
farmàcia ambulatòria hospitalària, Sr. Thomàs. El seu
radicalisme i la seva visió exclusivament.., no la vull definir, el
duen a fer aquests tipus d’afirmacions, diu “ja està passant”, no
pot passar perquè ningú no ha hagut de copagar. Per tant, vostè
mateix diu una cosa que és impossible, igual que presenta
preguntes que no poden ser contestades per imprecises i que
després utilitzaria qualsevol tipus de petit detall per intentar
desgastar aquest govern.

Jo li dic: ningú no ha hagut de copagar per treure els fàrmacs
en farmàcia hospitalària i per tant, no pot haver passat així com
acaba de fer l’afirmació fora de micròfon.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

8) Pregunta RGE núm. 10347/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (VIII).

Passam idò a la pregunta RGE núm. 10347/13, relativa a
copagament de farmàcia hospitalària, i formula la pregunta el
Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, li torn dir que aquestes preguntes són a la seva
disposició des de dia 4 d’octubre de l’any 13, i veig que no vol
assumir el compromís que els pensionistes que no tenguin
recursos econòmics no paguin, no facin el copagament i torn
veure que no vol deixar de cobrar aquest excedent quan és
absolutament innecessari.

La pregunta aquesta és molt clara: si considera la conselleria
que és necessari modular la demanda del consum d’aquests
medicaments afectats per aquest tipus de copagament de les
farmàcies hospitalàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sí, el que m’agradaria seria cedir la paraula al director
general de Gestió Econòmica i Farmàcia que m’acompanya per
contestar-li de la manera més precisa possible aquesta pregunta
10347/13, que el que diu és si considera la Conselleria de Salut
necessari modular la demanda dels medicaments afectats pels
nous copagaments dels fàrmacs que són administrats de manera
ambulatòria a les farmàcies dels hospitals públics.

Però d’entrada el que li diré és que el sentit de la resposta
del director general serà que no és necessari modular la
demanda d’aquests medicaments, ja que tots els pacients que
van a retirar la seva medicació als serveis de farmàcia i als
diferents hospitals públics reben aquella medicació prescrita
pels seus metges, o sigui... la resposta, pot aprofundir si li
interessa, però no és necessari la modulació aquesta a la qual
vostè va referència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Director General.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓ
ECONÒMICA I FARMÀCIA (César Vicente Sánchez):

Buenas tardes, Sra. Presidenta, conseller, diputados. Bueno,
un poco después de todo este rato que llevamos escuchando
todo lo que ha generado el Real Decreto 16/2012, todo lo
relacionado con el copago hospitalario, de momento no se ha
aplicado en ningún hospital de las Islas Baleares.

Y respecto a la pregunta de si es necesario modular la
demanda de los medicamentos afectados por el nuevo copago,
hemos de decir que, una vez que hemos hablado con todos los
jefes de servicio, se ha revisado todo lo que se está haciendo en
los servicios de farmacia hospitalaria, no es necesario en este
caso modular el copago de los fármacos administrados de
manera ambulatoria en los hospitales públicos.

En los hospitales públicos lo que se está haciendo es que se
dispensa la medicación necesaria, tanto en dosis, como en vía de
administración, como en duración del tratamiento. En dicha
administración se controla cuando el paciente tiene que volver
a por su medicación y en los servicios de farmacia hospitalaria
tienen todos los stocks suficientes para que los pacientes retiren
dicha medicación. Además, para evitar los desplazamientos
sucesivos de estas personas, las dispensaciones se hacen
coincidir con las consultas de los especialistas y así poder
recoger la medicación y no volver otro día a los hospitales.

También se puede dar el caso de cualquier paciente, que se
pueda ir de viaje o tenga una necesidad de varias dosis, con lo
cual, con los registros que tenemos, se le puede adelantar y se
pueden ir de viaje tranquilamente sin tener necesidad de
solicitar la medicación en otra comunidad autónoma. Todo
queda reflejado en los registros de pacientes de las unidades de
pacientes externos de los servicios de farmacia, para evitar dar
más medicación, o que algún paciente se quedara sin ella.

Con todo lo anteriormente expuesto, queda claro que el
copago de los fármacos que son administrados de manera
ambulatoria en las farmacias de los hospitales públicos, no
responde a ningún criterio para modular la demanda de dichos
medicamentos, sino que, como ha comentado anteriormente el
conseller, se debe, en primer lugar, a un cumplimiento del real
decreto ley y en todo momento se habla de criterios de equidad,
en ningún caso de criterios económicos, ni de regulación de
demanda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene la palabra el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Cada vegada entenc menys les coses, perquè no és necessari
modular demanda, no és necessari estalviar doblers, no és
necessari racionalitzar l’ús, no sé molt bé al final per què vostès
varen decidir que aquest copagament havia de ser a les normes
legislatives d’aquest país. No ho acab d’entendre.

També m’ha dit que no té informes del per què es justifica
i no saben per què es posa, perquè la pregunta en el mateix
moment és: si no és necessari modular la demanda del llistat de
medicaments que surten en el BOE, per què aquests sí i uns
altres no? Que és el que ha dit la indústria farmacèutica, per
exemple. Per què em castigues a mi amb un copagament i no a
un altre?

Per tant, diuen que no és necessari modular la demanda, no
és necessari l’afany recaptatori, no és necessària la
racionaltizació d’ús. Idò al final m’agradaria saber per què el
varen posar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li he dit que el disseny no
correspon a aquesta comunitat autònoma i dins l’àmbit
competencial, vostè tal vegada hauria de ser diputat o senador
nacional i no autonòmic, per tal que qui comparegués no fos el
conseller de Salut de les Illes Balears i pogués accedir a aquesta
informació. També a una resposta prèvia al que li he dit és quin
és l’àmbit competencial, quins informes hi ha d’haver en
aquesta normativa que es va aprovar, li he especificat a qui
corresponia treure aquests informes i per tant nosaltres el que
vàrem fer va ser exclusivament contestar quan vàrem demanar
la informació, com ja li he manifestat crec que a la quarta o
cinquena resposta de les diferents preguntes.

Per tant Sr. Thomàs, vostè els dubtes que té corresponen al
seu pensament, però el que sí està clar és que hem dit que no és
una eina de modulació i de falta d’accés. Nosaltres el que li hem
dit és que ningú per motius econòmics no deixarà de rebre
aquesta medicació, malgrat que sé que aquesta afirmació a vostè
no és la que més li agrada com a diputat de l’oposició no
constructiva que tenim en aquestes illes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 10348/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (IX).

Passam a la pregunta RGE núm. 10348/13, relativa a
copagament de farmàcia hospitalària, i té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, cada vegada tenim menys clar perquè ho
varen posar. La pregunta concreta és: quin cost tenia o té la
implementació d’aquest copagament? I vostè no m’ha negat que
hi hagués una instrucció a finals de desembre del 2013, perquè
fins el darrer moment que Madrid els va dir no ho poseu, vostè
hi va treballar en aquest sentit. I també té informació del que
costava implementar aquesta facturació perquè les farmàcies
dels hospitals no estan preparades per dur a terme aquest
cobrament, ni sabien com havien de fer efectiu els ciutadans
aquest pagament.

Per tant, la pregunta concreta és: quin cost suposa per a la
Conselleria de Salut implementar aquest copagament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. En resposta a la seva pregunta RGE
núm. 10348, Sr. Thomàs li continuu recalcant el fet que aquest
copagament no és efectiu a dia d’avui per als ciutadans de les
Illes Balears, vostè parla en termes que podrien dur a confusió
i és la meva responsabilitat emmarcar-li dins els termes
corresponents, ningú no ha hagut de copagar a l’hora de treure
medicació en farmàcia ambulatòria hospitalària. Ningú no ha
tengut cap barrera d’accés per a aquesta aplicació a dia d’avui.

No es desprèn de les seves afirmacions i en cas d’aplicar en
un futurible aquest copagament de farmàcia ambulatòria, seria
per estricte compliment de la legislació que ens obligàs el
ministeri d’una manera inajornable. I per tant, no s’emmarcaria
dins un tema de cost econòmic de l’aplicació, o de coses per
l’estil.

Però actualment el que sí li vull dir és que el pacient recull
amb la periodicitat que pertoca la seva medicació en el punt de
recollida de farmàcia hospitalària de cada un dels centres; que
aquesta entrega queda enregistrada per part del personal de
farmàcia hospitalària; que la informació es transmet als serveis
centrals que comproven el codi d’aportació per nivell de renda,
codi TCI i en funció del tipus al qual pertany es podria calcular
l’aportació que correspon i que hi ha determinades TCI que
queden excloses. Tot això serien les modificacions que
s’haurien de fer en el sistema informàtic en cas d’aplicar-ho. 

Però ja li dic, vostè continua sembrant ombres de dubte
sobre una instrucció que no ha vist la llum. I per què no ha vist
la llum? Perquè encara no s’ha aplicat cap copagament. Vostè
sembra ombres de dubte intencionadament per raons polítiques
Sr. Thomàs. Vostè ha oblidat la seva condició de sanitari, de
metge d’atenció primària i això el que fa és degradar el discurs
quan parlam de temes tan concrets, com el tema de l’adherència
a tractaments, la possibilitat de treure fàrmacs en farmàcia
hospitalària. I li dic i li ho torn reafirmar que ningú per una
causa econòmica, no quedarà sense poder treure els
medicaments de la farmàcia hospitalària ambulatòria,
maldament a vostè li pesi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, l’únic que ha pres una decisió política sobre
el Sistema Nacional de Salut és el Partit Popular, que va
modificar el dret a l’assistència sanitària, que va modificar
cartera de serveis i va introduir una cartera comuna
suplementària, subjecte a aportació de l’usuari. Això no existia
i això sí que és una decisió política i vostè hi era present des del
primer minut. I se suposa que quan un dóna el vist i plau a una
mesura d’aquest calat, sap o hauria de saber respondre les
preguntes que li hem formulat. 

I me’n vaig d’aquí només amb una informació concreta i és
el càlcul sobre el número aproximat de persones que es veurien
afectades per aquesta qüestió. I aquesta pregunta és molt simple,
si no la vol contestar no la contesti. Vostè va fer un esborrany
d’instrucció per dur a terme el cobrament i el va aturar en el
darrer minut, i jo li deman, perquè, a més, sé que li ho varen dir,
el cost aproximat que suposa implementar aquesta mesura. I li
ho torn dir, el BOE és de dia 19 de setembre, aquest diputat va
registrar les preguntes dia 4 d’octubre i 5 mesos després d’això,
vostè ni ho ha contestat.

Li ho torn dir, la pregunta de la decisió política del seu partit
i vostè al costat, és d’imposar uns copagaments, i jo l’únic que
li deman és si em pot dir, aquest en concret, quin cost
d’implementació tendria per al Servei de Salut de les Illes
Balears. La pregunta és molt simple, quin cost suposa
implementar aquesta copagament per al Servei de Salut? Això
és indiferent de si es cobra o no actualment, vostè ha de saber
què li costa això. I vostè, des de dia 19 de setembre a dia 31 de
desembre va tenir temps de saber això què ens costarà i, a més,
ho sap.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo el que li dic és: ningú en aquests
moments ha hagut de treure aquesta medicació i per tant la
necessitat d’implementar aquests pegats informàtics no ha estat
una realitat. I per tant, jo entenc que vostè tengui moltíssima
curiositat, però aquí ningú no ha hagut de copagar i per tant
aquest sistema no ha hagut de ser necessari. 

I a la instrucció que vostè fa referència, jo li puc dir que no
hi ha cap instrucció publicitada que faci referència a aquest
copagament, ni que hagi estat enviada a cap servei de farmàcia,
ni a cap gerència hospitalària. Per tant, Sr. Thomàs, crec que
hem de centrar el debat en els termes adients i que pertoquen.
Entenc que vostè vulgui treure aquest debat, perquè ja li he dit,
li he manifestat que es va equivocar amb les seves previsions,
vostè va dir que el mes de gener el Govern de les Illes Balears
implantaria aquest copagament, som el mes de març, no l’ha
implantat, i per tant, vostè s’ha equivocat, no ho reconeix
perquè lògicament reconèixer aquestes coses, les equivocacions,
aquesta humilitat no és la que s’ha posat de manifest en aquest
sentit.

Jo li vull manifestar a dia d’avui que els medicaments s’han
administrat exactament igual que quan vostè era conseller. I el
ministeri, dels quatre copagaments, li he dit, dins el mes de
gener de l’any 2013, la ministra de Sanitat, Igualtat i Assumptes
Socials va manifestar en el ple del comitè assessor que no
aplicaria tres d’aquests quatre copagaments. Vostè, així i tot,
insisteix a fer preguntes d’allò que fins i tot, i ho veurem
posteriorment amb el tema de transport sanitari, insisteix en
aquelles preguntes que el propi ministeri ha dit que no
desenvoluparia.

Però, Sr. Thomàs, tot això respon a estratègies polítiques i
vostè deu saber exactament per què ho fa, però estic convençut
que amb els ciutadans poc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

10) Pregunta RGE núm. 10349/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en farmàcia hospitalària (X).

Passam, idò, a la pregunta RGE núm. 10349/13, relativa a
copagament de farmàcia hospitalària i té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo crec que cada vegada és més qüestionable per què feim
venir aquí a un conseller a respondre preguntes orals, perquè no
les respon, i acabam de tenir una pregunta molt concreta: què li
costa al Servei de Salut implementar aquesta mesura? I després
de cinc mesos, és incapaç de contestar-ho.

Per tant, desgraciadament, desgraciadament, vostè
obstaculitza la feina parlamentària, vostè se’n anirà avui d’aquí
amb una dieta de 150 euros i evidentment això no és correcte.
Vostè ha de contestar les preguntes escrites i després de cinc
mesos, el mínim que podria fer quan ve aquí és contestar les
preguntes que són concretes i que vostè ho hauria d’haver fet.

Evidentment a aquesta pregunta concreta, està ben clar que
vostès no han fet cas a totes les alAlegacions que han fet les
entitats públiques i privades de societats científiques i
professionals, perquè com molt bé he dit en el principi, aquest
copagament encara no està implantat, i per tant, com que no ha
estat retirat de l’ordenament jurídic del nostre país, en qualsevol
moment, amb una decisió política, el Partit Popular el pot posar.

Per tant, jo me’n vaig d’aquí amb la idea que, una vegada
més, no ha contestat les preguntes, i l’exemple és la darrera,
aquí li demanàvem una xifra: què li costa implementar aquesta
mesura? Vostè, després de cinc mesos ho hauria de saber, no la
sap, jo sé que la sap, no la vol contestar. Aquest és el respecte
que vostè té per la feina que correspon a aquest parlamentari o
a qualsevol parlamentari que és aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, no ha estat necessària
aquesta eina informàtica, perquè es continua procedint
exactament amb el mateix sistema. Per tant, aquest cost és
improcedent la pregunta. I permeti’m que li digui que, en cas
què s’implantàs i haguéssim de tenir implantada aquesta eina
informàtica, ja li contestaré la pregunta per escrit, oral en ple,
oral en comissió, i per tant, cada cosa al seu temps. Vostè vol
precipitar, igual que va intentar precipitar que l’aplicació fos el
mes de gener, es va equivocar, el Govern de les Illes Balears no
ha aplicat el mes de gener, com vostè deia, i així consta a
diferents actes, que s’aplicaria el copagament hospitalari el mes
de gener. Una vegada més, no reconeix el seu error i per tant,
Sr. Thomàs, jo consider que és una equivocació i que en aquests
moments aquesta informació no se li pot donar.

I abans de cedir l’ús de la paraula, demanaria un recés
perquè ens queden moltíssimes preguntes que gustosament
contestaré al Sr. Thomàs, però a la presidenta si ens podria
deixar un petit recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Me dicen que termine el debate de la pregunta y después
haremos el receso.

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

Molt bé. D'acord.
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LA SRA. PRESIDENTA:

 Tiene la palabra el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, crec que va equivocat. No és cap error
d’aquest modest diputat, si vostès no han posat ja en vigor el
que tenen aprovat en el BOE és perquè la pressió ciutadana els
ha fet veure que era una mesura absolutament incorrecta i
perquè, com que és una decisió política, entre altres coses, hi ha
eleccions per endavant, i vostès saben que és una mesura, a més,
injusta. Que no l’hagin posat jo no ho veig com un error
personal, ho veig com una victòria del conjunt dels ciutadans
d’aquest país. Però evidentment és una derrota clamorosa del
Partit Popular, segurament temporal, perquè si tenen
l’oportunitat de continuar governant, no passi pena, que mesures
com aquesta o d’altres, les posaran; perquè decisions com varen
prendre l’abril del 2012, de canviar el Sistema Nacional de
Salut, no són fruit d’una discussió momentània, feia molt de
temps que el Partit Popular tenia previst canviar el Sistema
Nacional de Salut i entre altres coses, modificar cartera de
serveis i posar una part de la cartera de serveis en copagaments.
Això no ho ha decidit vostè, ho ha decidit la FAES, el Partit
Popular, com consta a diferents documents.

Però que ara vostès hagin decidit que ara no la posen, no vol
dir que no la posin. Li hem demanat per activa i per passiva que
demani la derogació d’aquesta norma i vostè i el Partit Popular
s’hi neguen. Per tant, li puc dir que aquest diputat no viu
aquesta situació en aquests moments com un error meu sinó
com una victòria momentània del conjunt de ciutadans que
veuen que aquesta mesura és injusta per a un conjunt de
ciutadans que estan malalts, que pateixen malalties greus, que
pateixen malalties que ja voldrien ells no haver de prendre el
medicament i va ser el Partit Popular que va decidir que posava
un copagament. Que ara per pressions externes hagin demanat
un téntol, com acaba de fer vostè, no vol dir que això no es
pugui fer en el futur, mentre no vengui algú i derogui tota la
normativa que vostès han posat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostè la pregunta 10349 que
diu, si ha incorporat el Govern d’Espanya les alAlegacions dels
professionals sanitaris al projecte de reforma de la cartera bàsica
de serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, on es
modifiquen les condicions de finançament dels medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica mitjançant aportació de
l’usuari, li vull manifestar que aquesta pregunta, Sr. Thomàs,
l’entenc resposta en la 10343/2013, a la qual li he contestat
anteriorment ja que, com li he dit, la tramitació esmentada de
l’esmentada norma la va fer el Ministeri de Sanitat. És el que
deia de les preguntes, que les faci on toca i a qui toca.

I, a més, també és curiós quan el senten parlar per espai de
la part proporcional d’aquestes més de dues hores que duim de
debat en aquesta comissió, que vostè a una pregunta anterior
deia que jo, com a conseller hi vaig ser des del primer moment
que va decidir aplicar aquests copagaments, i ara introdueix un
nou terme d’una fundació, en la qual no he estat mai, que va
dissenyar aquests copagaments. Vostè, Sr. Thomàs, es
contradiu, es contradiu i no aguanta una línia argumental
homogènia i amb això li vull posar de manifest que és poc
seriós per a un parlament com el Parlament de les Illes Balears,
diu el que convé a cada moment independentment que sigui el
que pertoqui i del mal que pugui fer, i aquesta irresponsabilitat
consider que és una equivocació d’un parlamentari expert que,
com he dit, segur que va participar com a assessor en aquest
informe de l’any noranta, quan el ministre socialista així ja ho
demanava, perquè comptava amb 33 anys. 

Però bé, el que sí li vull dir és que les preguntes les ha de fer
a qui correspongui, i aquesta 10349 permeti’m humilment que
li digui que si és una decisió del ministeri la incorporació o no
dels diferents professionals i sense precisar, no correspon fer-la
al Parlament de les Illes Balears i no és el marc adient on
pertoca. Per tant, un poquet de serietat i de responsabilitat per
part de qui fa aquestes preguntes, que li reconec que deu ser el
primer del rànquing quant a iniciatives parlamentàries per totes
les preguntes que setmanalment, diàriament poden arribar a
entrar. La concreció no és el que realment més demostra en
aquest gruix de preguntes, però sí el volum considerable. 

I sí que demanaria la possibilitat de fer un recés, per un espai
de temps, perquè ens queden encara moltes preguntes que
gustosament li contestaré, de transport sanitari, i que, a més,
vostè ha volgut mantenir en comissió i va rebre ja la contestació
per escrit... sí, sí, perquè es varen passar i duc la còpia de quan
les vàrem enviar, però bé, gustosament ja que som aquí
aprofitarem per contestar-li. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Farem, idò, un petit recés fins a i quart, més o
manco. Sí, a i quart.

11) Pregunta RGE núm. 14007/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

... 14007/13, relativa a copagament de transport sanitari no
urgent. Intervé el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, reprenem aquesta sessió. Jo podria repetir
moltes qüestions, faré una primera intervenció un poc més
llarga i després les següents seran més curtes.
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Podríem tornar a repetir la decisió política del Partit Popular
de canviar el model sanitari i establir a través del Reial Decret
16/2012 un canvi de model sanitari en què una de les
concrecions és posar la cartera comú suplementària, que és
aquella cartera de serveis que té contemplat que la seva provisió
es fa a través de dispensació ambulatòria i aquí s’hi afegeix, i
això és una decisió política i som en el Parlament, que és una
institució política i vostè és conseller i per tant és polític, igual
que jo com a diputat, se subjecten aquestes prestacions a una
aportació de l’usuari. És més, per primera vegada en la
normativa legislativa d’aquest país, per primera vegada, a través
d’aquesta modificació de cartera de serveis, surt específicament
que existeix un transport sanitari no urgent, perquè la normativa
de la cartera de serveis de l’any 2006 només parla de transport
sanitari i no especifica si és urgent o no és urgent. Són vostès
que fan aquesta modificació legislativa i inclouen que el
transport sanitari no urgent ha de ser susceptible d’una aportació
per part de l’usuari.

Una decisió política del Partit Popular que introdueix una
sèrie de conceptes que ha d’estar subjecte a prescripció
facultativa, hi ha d’haver unes raons clíniques i que el nivell
d’aportació de l’usuari tendrà a veure un poc amb el que es
determina per a la prestació farmacèutica.

La veritat és que a un, i més sent professional sanitari, li
crida l’atenció perquè les prescripcions d’un transport sanitari,
fos urgent o no urgent, sempre hi ha hagut una prescripció
facultativa, sempre hi ha un facultatiu que diu que és necessari
utilitzar aquest vehicles de transport sanitari no urgent. I
evidentment sempre, i això en totes les instruccions que jo
conec estava contemplat, era per raons clíniques.

Abans hem tengut oportunitat de parlar de determinats
conceptes que després tendrem en compte, però evidentment és
interessant tenir en compte, per exemple, que això sí ho
coneixem, no perquè vostè ens ho hagi aportat, però un informe
del Consell d’Estat que va fer d’aquest projecte de reial decret
perquè, vostè ho sap perquè ja hi era en totes les condicions,
això estava previst que fos un ordre ministerial i li varen dir que
no podia sortir com a ordre ministerial i havia de sortir com un
projecte de reial decret. I és vostè que dia 20 de desembre de
l’any 2012, a una reunió del Consell Interterritorial, va fer una
intervenció en aquesta reunió on va dir, va afirmar, que “ha
habido un uso inapropiado de este servicio sanitario, se han
incrementado bastante los costes a efectos de los conciertos y
que sí hay que tomar en consideración un posible ahorro”. I en
una altra part de la seva intervenció diu, i afirma que “se debe
introducir la corresponsabilidad económica del ciudadano”.
Per tant, queda molt clar que, per una banda, vostè va opinar en
el si del Consell Interterritorial que es feia un ús inapropiat, que
la prescripció no devia ser, per tant, correcta i que va manifestar
que s’havia d’introduir la corresponsabilitat econòmica del
ciutadà, com contemplava la proposta d’ordre ministerial que a
vostè li varen presentar. Per tant, tenim clar que vostè va beneir
aquest copagament en primera persona, perquè considerava que
hi havia aquest ús inapropiat, una prescripció que no s’adequava
a la norma, i que era necessari introduir aquest copagament. 

Aquí sí que tenim objectius que vostè comparteix pel que
diu, que és racionalitzar ús i estalvi econòmic, són els dos grans
objectius que es marca el ministeri, el Partit Popular, i que vostè
beneeix, pel que sabem, en aquesta reunió del Consell
Interterritorial. Per tant, està molt clar que els objectius del
Partit Popular són racionalitzar l’ús i l’estalvi econòmic amb
aquest copagament. Un estalvi econòmic del qual nosaltres li
demanam que ens digui, quin estalvi econòmic tenia previst
obtenir la Conselleria de Salut amb aquest copagament? Perquè
evidentment jo supòs que en això ha fet números, perquè a la
memòria econòmica del projecte d’ordre ministerial existeix una
valoració econòmica i, per tant, supòs que vostès a nivell de
comunitat autònoma varen fer aquest càlcul de quin estalvi
preveien obtenir, que és un dels objectius que es marca el
Ministeri de Sanitat i el Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. En primer
lloc, li vull dir que dins les seves incoherències de discurs, en
aquestes dues hores i mitja que ja duim de comissió
parlamentària, ha fet referència al Parlament de les Illes Balears,
amb el qual estic totalment d’acord com un organisme oficial,
cosa que ha menyspreat qui va demanar l’Informe Abril
Martorell que era al Congrés dels Diputats, que també és un
organisme oficial on s’hi va fer a política, per tant, Sr. Thomàs,
vostè a diferents respostes el que no segueix és una mateixa
línia argumental, i això li vull posar de relleu. I, a més, utilitza
de manera totalment intencionada determinades frases totalment
parcials sense veure el context i com que, a més, també vostè és
molt previsible li vull dir que això del Consell d’Estat suposava
que ja ho trauria.

El Consell d’Estat va informar referent al copagament de
transport programat, en data 7 de novembre de l’any 2013, i el
que ve a dir, i després ho pot lligar amb el tema de
racionalització d’ús que ha dit i del possible estalvi econòmic
que se’n pugui deduir, el que va dir en els seus darrers
paràgrafs, perquè no ho llegiré tot ja que seria molt farragós, el
que sí diu és: ”A la vista de lo expuesto, el Consejo de Estado
considera, como ya se ha avanzado en la observación general,
que debería llevarse a cabo una revaluación del sistema
previsto que permita dotar de una mayor eficiencia, claridad
y precisión a todo el régimen de gestión, especialmente en lo
relativo a los criterios clínicos de racionalización en el uso del
transporte sanitario no urgente, en lo relativo al sistema de
aportación del usuario, introducido por el Real Decreto
16/2012 y desarrollado en el artículo 7 del proyecto. Todo ello
pensando en particular en las aplicaciones y eventuales
desarrollos normativos del texto que ahora se someten a
dictamen. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado es de
dictamen que una vez consideradas las observaciones
formuladas en el cuerpo del presente dictamen puede
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de real decreto por el que se regula la prestación del
transporte sanitario no urgente incluida en la cartera común
suplementaria del Sistema Nacional de Salud.”
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Per tant, quant a racionalització d’ús dins el posicionament
del Consell d’Estat aquestes són les conclusions, la manifestació
que és possible un estalvi racionalitzant l’ús i fent una correcta
prescripció jo crec que qui s’hagi estudiat el tema ho veu com
una línia de gestió responsable dels serveis públics. I també li
vull dir: quin estalvi preveu obtenir la Conselleria de Salut amb
el nou copagament? No pretenem obtenir-ne cap, perquè la
ministra, ja li he dit que ha descartat aquest copagament i, per
tant, com que no s’aplicarà, no tendrem cap estalvi per part de
la despesa del servei de salut referent al copagament.

El transport programat, com vostè bé hauria de conèixer, el
que es fa és: es prescriu per part d’un facultatiu i amb aquesta
prescripció del facultatiu habilita la persona a utilitzar una
ambulància gestionada a través de la Gerència del 061 i pot anar
a rehabilitació, a la prestació sanitària més adient.

Per tant, ni el transport programat ni les ortopròtesis ni els
dietoteràpics no tendran desenvolupament ni tendran un
copagament a les nostres illes perquè, a més, la ministra ha dit
que no era possible. Per tant, primera idea, Consell d’Estat,
claríssimament es va posicionar, el tema de racionalització i
estalvi és possible quant a la gestió clínica i, Sr. Thomàs, jo
crec, i de cada vegada n’estic més convençut, que vostè el que
vol és fer un discurs polític, fins i tot li voldria dir totalment
intencionat.

I per què ho dic? No cerca la informació com a tal, li he dit
que dia 17 de febrer de l’any 2014 aquestes preguntes varen ser
contestades per escrit, vostè me les eleva a orals, vostè va rebre,
i li dic, amb registre general d’entrada al Parlament de les Illes
Balears, a les 13:50 de dia 17 del 2 del 2014, amb RGE núm, i
s’ho apunti bé, 1544/2014, la contestació a totes les preguntes
referides a transport sanitari, agrupades de la 14007 a la 14016
de l’any 2013. El fet que jo hagi de venir a comparèixer aquí a
respondre oralment totes i cada una d’aquestes no em suposa
absolutament cap molèstia, però sí que és vera que és redundant
respecte de la informació de la qual vostè disposa i m’ha negat.

Però li dic, registre general d’entrada, Sr. Thomàs,
1544/2014, de 17 de febrer de l’any 2014, hora 13:50, del
Parlament de les Illes Balears. Responsabilitat i ús responsable
del temps de qui té responsabilitat de gestionar la Sanitat
d’aquestes Illes i de tot el seu equip. Vostè, Sr. Thomàs, fa un
discurs partidista incendiari totalment intencionat sense pensar
en el mal que fa al sistema de salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Obviaré els seus comentaris improcedents. Miri, Sr.
Conseller, quan un fa preguntes sobre quin estalvi preveu, quin
nombre de persones es veuran afectades, quines raons les
justifiquen, quins informes té, preguntes molt concretes, la
resposta no pot ser mai, no pot ser mai, no està previst posar
aquest copagament. Això no és respondre les preguntes. I un
diputat pot dur aquí a comissió a resposta oral aquelles
preguntes no contestades o que ell considera que no li han
contestat, dos conceptes diferenciats. I jo li faig preguntes
concretes, n’hi acab de fer una: quin estalvi preveu la
conselleria amb aquest nou copagament? Perquè l’objectiu, si
no li agrada l’informe del Consell d’Estat en tenim un altre, el
propi del Ministeri de Sanitat el qual fixa dos objectius:
racionalitzar ús i estalvi econòmic, a més, amb xifres d’euros.

Per tant, si el Ministeri de Sanitat considera que s’estalviarà
70 milions d’euros del 10% de racionalització d’ús, 45 milions
d’euros, i per l’aportació de l’usuari 25, escolti, faci vostè amb
les dades que té i sabrà què pensa vostè estalviar a les Illes
Balears. Això ho diu el Ministeri de Sanitat. Vostè, aquesta
informació, el desembre de 2012 ja la tenia. Les preguntes estan
fetes el mes d’octubre. Per tant, li ho torn a dir, pregunta
concreta, quin estalvi preveu la conselleria tenir amb aquest
copagament si un dia ho posa en marxa, perquè continua a la
norma legislativa d’aquest país, i que el ministeri fixa dos
objectius, racionalitzar ús i estalvi econòmic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, primer de tot,
agraesc que no pugui rebatre el registre general d’entrada del
Parlament de les Illes Balears com a organisme oficial per tal
que aquestes preguntes ja li han estat contestades per escrit.

En segon lloc, no podem tenir cap estalvi perquè no
l’aplicarem i, per tant, la resposta no pot ser ni més clara ni més
concisa. El que em sap greu, i és el que marca una oposició de
política del no i d’estar sempre enfront del Govern és el fet que
la millor notícia referent a aquest copagament és que no
s’aplica, ho ha dit el ministeri, ho hem dit també aquí, i, per
tant, els ciutadans no hauran de copagar per aquest servei
sanitari, perquè ni els de transport programat ni el de
dietoteràpia ni el d’ortopròtesis no s’aplicaran, li ha dit la
ministra a mitjans del mes de gener. Vostè no escolta, quan les
coses no s’alineen amb el seu discurs polític victimista i
totalment tendenciós i parcial. Per tant, li dic una vegada més,
que no és conscient del mal que pot fer quant a la credibilitat del
Sistema Nacional de Salut, si bé és veritat que ja arrib a pensar
que fins i tot, i això ho lament profundament, quasi quasi li és
igual perquè anteposa, com dic, la seva condició de polític del
no i d’estar enfront de qualsevol mesura.
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Però la millor notícia per als ciutadans és que aquest
copagament no s’aplicarà. I això ho té vostè en resposta
parlamentària contestada dia 17 de febrer de l’any 2014, i vol
mantenir aquesta pregunta vigent. Em sembla perfecte, no hi ha
cap tipus d’inconvenient i, li dic, no tendrem cap estalvi perquè
no s’aplicarà el copagament en transport programat dels
ciutadans de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Arribades ja quasi les set menys vint i per decisió de la
presidència, se suspèn aquesta sessió i continuarem la setmana
pròxima, perquè tenim una comissió darrera la qual no podem
aturar. Així que, citam a termini el conseller per a la setmana
que ve per continuar amb les preguntes.

S’aixeca la sessió.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I no es consulta ni tan sols? Idò, una decisió unilateral, el
conseller de Salut ha guanyat avui 150 euros i vostè permetrà
que torni a guanyar-ne 150 més. I ho torn a dir, som aquí perquè
no han respost les preguntes i acabam de tenir un exemple molt
clar, es demana estalvi i no n’hi ha.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo acab d’aixecar la sessió, som la presidenta i això em
correspon a mi decidir-ho. Així que...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No sé per què hem fet el recés, idò? Per què hem fet el
recés?

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aixecada la sessió. Gràcies.
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