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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaime Fernández sustituye a José Maria
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Molt bé, passam idò a continuació al primer punt de l’ordre
del dia d’avui que consisteix en la resta de les preguntes de la
sessió anterior i per això assisteix el conseller de Salut Sr. Martí
Sansaloni acompanyat del Sr. Miguel Tomàs i Gelabert, director
general del Servei de Salut, la Sra. Guadalupe Hidalgo, gerent
del 061, el Sr. Rafael Santiso, director general de Salut Publica
i Consum, la Sra. Francisca Gual, cap de gabinet, i la Sra.
Alejandra del gabinet de comunicació del conseller. Siguin tots
benvinguts a la Comissió de Salut.

1) Pregunta RGE núm. 14008/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 14008/13, relativa a
copagament de transport sanitari no urgent, intervé el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, un poc per reprendre la qüestió de la setmana
passada, vostè és aquí en una compareixença per respondre les
preguntes orals que no va respondre adequadament per escrit,
preguntes formulades en aquest cas el 25 de novembre de l’any
13.

L’altre dia, vàrem començar aquest punt, que va ser
interromput per la presidenta, i avui té una segona oportunitat
de contestar la pregunta que feia referència a l’estalvi que
preveia obtenir la Conselleria de Salut amb un copagament de
transport sanitari no urgent, ja  que la setmana passada no ho va
contestar.

Per posar una mica en context per què és aquí amb aquestes
preguntes, el primer que hem de recordar és que vostès l’any
2010 -dic vostès referint-me al Partit Popular- varen prendre una
decisió, una decisió política, de modificar el Sistema Nacional
de Salut del nostre país. El nostre país tenia una legislació, una
normativa sanitària que bàsicament havia estat consensuada per
totes les forces polítiques al llarg de pràcticament més de 25
anys. Parlam d’una llei general de salut pública i parlam d’una
llei de cohesió del Sistema Nacional de Salut de l’any 2003 que
en aquell cas va ser liderada pel Partit Popular, però que va ser
bàsicament consensuada.

És per això que vostès l’any 2012, pocs mesos després
d’haver pres possessió del canvi de govern, amb una sèrie
d’iniciatives que no estaven en el programa electoral del Partit
Popular prenen una decisió, aproven el Reial Decret Llei
16/2012, de mesures urgents, i realment el que fan aquí és, amb
aquest mecanisme legal que evidentment evita tota la seva
tramitació parlamentària, amb un objectiu que no era ni és la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut sinó que era establir
una rebaixa en el dèficit de finançament del sistema sanitari,
però bàsicament per produir un canvi de model sanitari.

Sempre ho hem dit i és així, es canvia el concepte de dret a
atenció sanitària amb caràcter universal amb un sistema sanitari
finançat a través d’imposts, vostès el canvien a què aquest dret
només el tenen els que tenen el concepte d’assegurats o en són
beneficiaris, aprofiten per modificar la cartera de serveis i
evidentment es produeix poc a poc una entrada a moltes
comunitats autònomes de gestió privada directa dins la sanitat
pública.

És aquest reial decret que en el seu article 2 modifica
l’article 8 de la Llei de cohesió, que és la que estableix la cartera
comú del Servei Nacional de Salut. I vostès introdueixen a
través d’aquest reial decret una cartera comú suplementària, a
més de l’accessòria, però aquesta cartera comú suplementària té
dues característiques que és que es realitza la seva provisió a
través de la dispensació ambulatòria i que aquestes prestacions
sanitàries estan subjectes a aportació de l’usuari; és a dir, vostès
estableixen un copagament amb modificacions en prestació
farmacèutica -vull recordar que per primera vegada al nostre
país els pensionistes paguen el copagament farmacèutic-,
introdueixen aquesta provisió o aportació de l’usuari en la
prestació ortoprotètica, la de productes dietètics i en el tema que
ens du avui del transport sanitari no urgent.
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Això és una decisió política del Partit Popular, d’una decisió
política que no havia succeït al nostre país, és a dir, que
determinades prestacions siguin susceptibles d’una aportació
per l’usuari, qüestió que el Partit Popular havia negat aquí
mateix, dos consellers ho havien negat, i sense que fos al
programa electoral ho introdueixen.

Vostès introdueixen aquest copagament en el transport
sanitari no urgent i modifiquen la cartera de serveis i, per
primera vegada, aquesta cartera de serveis la modifiquen posant
una especificació especial que és el transport sanitari no urgent,
perquè l’antiga cartera de serveis només parlava de transport
sanitari. Per primera vegada vostès fan aquesta diferenciació i
contemplen aquesta aportació de l’usuari a través de la
dispensació ambulatòria i la seva aportació. Bàsicament
estableixen dos conceptes: racionalitzar ús i estalvi econòmic.

L’altre dia ja vaig tenir oportunitat de plantejar-li la
pregunta, de quin estalvi econòmic preveien vostès tenir aquí a
la comunitat autònoma amb aquest copagament, qüestió que el
torn convidar que respongui perquè no va respondre la setmana
passada. I vàrem tenir oportunitat de comentar que precisament
l’informe del Consell d’Estat posava en qüestió que els
objectius que vostès es plantejaven en aquesta decisió de
racionalitzar ús i d’estalvi econòmic segons el Consell d’Estat
no es complien i per tant, recomanaven un nou plantejament
dels criteris clínics i del sistema d’aportació de l’usuari.

Efectivament, un suposa que quan un pren una decisió
d’aquest tipus, i vostè va fer afirmacions que estava
absolutament d’acord amb aquest copagament, va dir a un
plenari del Consell Interterritorial que es feia un mal ús
d’aquesta prestació, que els professionals sanitaris no feien una
prescripció correcta d’aquest dispositiu assistencial i que, a més,
estava completament d’acord que els ciutadans fessin la
corresponsabilitat econòmica pertinent.

Nosaltres no estàvem d’acord, ni hi estam, amb aquesta sèrie
de consideracions, però evidentment el que nosaltres pensam és
que una administració responsable, idò totes aquestes preguntes
que avui horabaixa farem en relació amb el transport sanitari no
urgent les havia o les ha de tenir contestades. Tenim el
precedent de la setmana passada on se li varen formular
preguntes molt semblants en relació amb el copagament dels
medicaments dispensats a través de farmàcia hospitalària i,
desgraciadament, vostè va demostrar que no sabia quin estalvi
podia obtenir, no sabia ni per quines raons l’havia posat o havia
induït que es posàs o que hi estava d’acord,  ni amb quins
informes ni com suposaria una racionalització del seu consum,
etc. L’única resposta mínimament clara i objectiva va ser
aquella que anava referida a les persones a les quals podia
afectar.

Per tant, nosaltres avui horabaixa amb aquestes preguntes
que fan referència al copagament del transport sanitari no urgent
intentarem ajudar-lo que clarifiqui i contesti adequadament les
preguntes que li anirem formulant.

Per tant, la pregunta 14008 ve formulada per: quin nombre
de persones preveu la Conselleria de Salut que es veurà afectat
pel nou copagament en el transport sanitari no urgent?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats, per l’assistència a aquesta compareixença per donar
resposta a les preguntes que el diputat del Partit Socialista Obrer
Espanyol ha volgut que es venguin a contestar per oral i que té
contestades per escrit des de dia 17 de febrer de l’any 2014, des
de les 10 hores i 18 minuts, amb RGE núm. 1537/14 al
Parlament de les Illes Balears. I em tendrà aquí tantes vegades
com vulgui, fins i tot per contestar preguntes, entre cometes, ja
contestades i reincidents que només responen a un objectiu
polític de confondre la gent.

Li llegiré textualment el que diu el Diari de Sessions
d’aquest mateix parlament, Sr. Thomàs, que diu que la ministra
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, això ho diu el Diari de
Sessions de 5 de març, núm. 67, en boca meva, li vaig dir que
la Sra. Ana Mato va deixar clar, en el Ple del Consell Assessor
de Sanitat de dia 13 de gener d’aquest any, de l’any 2014, o
sigui previ a la seva petició d’aquesta compareixença per retre
compte d’aquesta implantació de copagaments, que el
copagament en transport sanitari no urgent, al qual vostè adreça
aquesta pregunta, de productes ortoprotèsics i dietoteràpics
prevists en el Reial Decret 16/2012, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions, no s’aplicarien. I
per tant, de manera clara i directa, li diré que això no afectarà
ningú perquè la ministra ja va dir en el gener que no s’aplicaria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, Sr. Conseller, si vol dia 17 de febrer qui va registrar
les preguntes com a orals va ser aquest diputat, a les 10:18,
curiosament la seva resposta va arribar a les 13:50, una vegada
que va conèixer que havia passat a oral, però ha de saber, i ja li
ho vaig dir la setmana passada, que el Reglament de la Cambra
permet fer venir el conseller a respondre quan no es contesta o
quan no es respon correctament la pregunta que s’ha formulat,
la resposta genèrica que vostès varen donar no contesta les
preguntes com ara vostè no ha fet.
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Li torn dir allò de la setmana passada, vostès varen aprovar
un reial decret llei i això no s’ha modificat, per tant, mentre no
es modifiqui el tema està damunt la taula, li agradi a vostè o no
li agradi a vostè, fins que no es llevi de l’ordenament jurídic del
nostre país aquest país està subjecte a copagaments, perquè són
vostès els que han modificat aquesta cartera de serveis i per tant,
així com vostè va dir fa una sèrie de mesos, que no li agrada
escoltar-ho, però cadascú diu el que considera que ha de dir,
vostè diu en el Consell Interritorial que està d’acord amb aquest
copagament, dia 20 de desembre de l’any 2012, “Consejero de
Baleares: ha habido un uso inapropiado de este servicio
sanitario, se han incrementado bastante los costes, hay que
tomarlo en consideración por un posible ahorro, debe ir sujeto
a prescripción médica y se debe introducir la
corresponsabilidad económica del ciudadano”, supòs que qui
diu que era el consejero de Baleares el 20 de desembre de l’any
12 és vostè, Sr. Sansaloni.

Per tant, vostè diu tres coses: una, que s’ha fet un ús
inapropiat; que els facultatius prescriuen aquest ús de manera
incorrecta i que està d’acord amb què paguin els ciutadans, que
hi hagi una correponsabilitat econòmica, que és el que diu el
reial decret llei.

Per tant, mentre això sigui aquí, ho sent molt, però això és
una decisió política molt important i per tant, nosaltres
políticament... aquest tema està d’actualitat i està damunt la
taula perquè en qualsevol moment qui governi pot activar i
posar aquest dispositiu. Però precisament les preguntes que
nosaltres li vàrem formular el mes de novembre era saber el que
ha de fer un govern responsable, si pren una decisió ha de saber
a qui afecta; dimecres passat li vàrem demanar: quin estalvi
preveu tenir? No va contestar ni la setmana passada ni aquesta,
quan vostè sap que hi ha una memòria econòmica que parla
d’un estalvi de 70 milions, 45 milions per utilitzar menys aquest
serveis i 25 milions pel que aportaran els usuaris.

És que vostès, el concepte d’estalvi el tenen..., que el paguin
els ciutadans, com a un impost indirecte, perquè estan malalts,
perquè són malalts crònics. I això és fer política i vostès fan
aquesta política, n’hi va haver uns altres que varen fer una altra
política, o no se’n recorda quan vàrem haver d’obligar-lo a venir
aquí per no respondre preguntes escrites i va quedar clar que
dels 34 milions que, segons vostè, s’ha estalviat la comunitat
autònoma per copagaments farmacèutics, 17,4 milions eren de
la seva decisió política d’implementar copagaments
farmacèutics, entre aquests als pensionistes 10,7 milions euros?
Això és una decisió política seva, 17,4 milions.

Uns altres prenien altres decisions, el Reial Decret 9/2011
que afecta el sector farmacèutic i això varen ser 17,5 milions
d’euros, però un ho carrega a les butxaques i l’esquena dels
ciutadans i un altre ho carrega al sector i això són decisions
polítiques. Vostès varen prendre la decisió de modificar cartera
de serveis...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i d’introduir l’aportació dels usuaris. 

Per tant, li torn repetir: quin estalvi preveien vostès obtenir
i a quantes persones afectava? Perquè no em voldrà dir que no
sap quanta gent utilitzava aquest servei ni a quantes persones o
serveis això afectaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, estic content que ja
utilitzi el passat en la seva darrera frase: “a quantes persones
afectava?”, el que li vull deixar clar és que: paguen a dia d’avui
per utilitzar el transport programat? No. Ha pagat qualque
ciutadà? No.

És vostè que ho posa damunt la taula com a un tema
d’actualitat per intentar desgastar d’una manera intencionada. I
jo li he manifestat en reiterades ocasions, a la sessió de la
comissió passada quines varen ser les paraules de la ministra i,
a més, correspon a la ministra fer les modificacions legals
pertinents, igual que va ser el ministeri qui va dissenyar aquest
tema del Reial Decret 16/2012.

Ha fet referència i agraesc el fet que llegeixi literalment
quina és la terminologia de l’acta del Pleno del Consejo
Interterritorial en el qual vostè deu saber, si pot presumir de
memòria, cosa que de bon comptable ja li he dit, en sessió
plenària passada, que no en pot presumir, la precisió dels tres
termes que jo vaig utilitzar: ús inapropiat del transport
programat, i hem de saber que el pleno del Consell
Interterritorial, i les actes reflecteixen en essència el que es diu
d’una manera bastant més extensa, però l’acta el que reflecteix
és el concepte d’ús inapropiat. I vostè sap que en el pleno hi ha
representades totes les comunitats autònomes que conformen
l’Estat, i vostè sap que aquí es va aprovar un protocol l’any
2005 pel qual s’ha regulat de manera molt correcta la
prescripció via metge per tal de poder fer ús d’aquest transport
programat i, si no ho sap, ho hauria de conèixer.

Per tant, dins el compartiment d’experiències que es puguin
mantenir entre comunitats autònomes això pot vetllar com un
dels processos a seguir. Vostè sap que a altres comunitats
autònomes no són els propis metges que autoritzen per a ús o no
del transport sanitari i, per tant, Sr. Thomàs, aquest ús apropiat,
vinculat a la prescripció metge, aquí, d’ençà l’any 2005, podem
ser model. I el 2005 no era vostè responsable de la Conselleria
de Salut.
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Quant a l’increment de costs també li faré una segona
menció, vostè sap com vàrem rebre les transferències i
l’increment de cost que una consellera, de la qual vostè va ser
també company d’equip en el moment que es varen firmar
aquestes transferències, varen venir infradotades i el primer
concurs que es va haver de treure de transport, si vol hi podem
entrar, l’increment de cost que va tenir per a les arques
d’aquesta comunitat autònoma per falta de previsió de qui va
firmar en aquells moments les transferències. I el possible
estalvi existeix si vinculam ambdues coses.

Per tant, Sr. Thomàs, parli amb propietat i precisem a cada
un dels termes, reiter que són els facultatius que han de
prescriure i que no ha afectat cap persona i no n’afectarà cap,
perquè jo sí que don valor a la paraula de la ministra que diu
que no serà aplicable. Per tant, també, la memòria econòmica a
la qual vostè fa referència no és una memòria autonòmica sinó
que és una memòria nacional en la qual, li puc dir, que no vàrem
participar. Per tant, el fòrum de debat no és aquesta comissió
sinó una altra comissió a la qual ni vostè ni jo hi podem
participar.

Però vostè està molt acostumat a fer política amb la sanitat
i els ciutadans el que volen són solucions i saben que vostè és
incapaç de posar-les damunt la taula. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 14009/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 14009/13, relativa a
copagament transport sanitari no urgent, intervé el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, només dir-li que duc dues preguntes i no ha
contestat a cap de les dues, a cap de les dues. Són preguntes
molt concretes, té des de dia 25 de novembre per haver-les
estudiat i contestat.

I permeti’m, que ara vostè acaba de dir que a la memòria
econòmica vostè no va participar, la Conselleria de Salut
participa en molts organismes que no són el Consell
Interterritorial, però és que aquesta memòria econòmica vostè...
-no sé de què se’n riu, no sé de què se’n riu-, la memòria
econòmica la tenia vostè dia 20 de desembre quan va dir totes
aquestes paraules.

Per tant, si vostè no estava d’acord ho hagués pogut
manifestar. Vol que li digui què va dir la consellera
d’Andalusia, o el conseller d’Astúries, o el conseller del País
Basc, o el conseller de Catalunya, vol que li ho digui? No, no,
demostren que sabien de què parlaven i en base a quins
documents. La memòria econòmica estava en el mateix ordre
del dia, i vostè ho sap, i el punt, sap què diu el punt?: Proyecto
de orden ministerial, i era la memòria econòmica. I vostè diu...
vostè va dir el que va dir, si no li agrada, doncs, miri, és el que
va dir. Altres consellers varen dir que no estaven d’acord amb

el copagament pel transport sanitari no urgent, vostè va dir que
hi estava d’acord. I ho torn a dir, “ha habido un uso
inapropiado, debe ir sujeta a prescripción médica -que ja hi
anava- y se debe introducir la corresponsabilidad económica
al ciudadano”. I li ho torn a dir, que no li agrada que vostès han
pres una decisió política, de canvi del sistema sanitari i com es
finança i que hi ha aportació, ho sent molt si no li agrada.

No em digui la paraula de la Sra. Mato, si es varen presentar
a les eleccions amb un programa electoral i n’han fet un altre,
quin valor té? Si vostè ens va dir que havien de tancar l’Hospital
General i el de Caubet perquè eren un desastre els professionals
i d’activitat, i ara resulta que són excelAlents. Ho va posar en el
Pla d’equilibri econòmic, 26 milions d’estalvi. I no vaig ser jo,
va ser vostè que ho va posar.

Per tant, jo intent que em justifiqui aquesta decisió política,
si vostè no la vol justificar, idò, no la justifiqui. Perquè clar, jo
en aquesta pregunta el que m’interessa saber és realment quines
raons són les que justifiquen aquesta decisió de posar perquè el
projecte d’ordre ministerial, que vostè va beneir en el Consell
Interiterritorial de dia 20 de desembre de l’any 2012, doncs,
planteja uns objectius i unes raons i bàsicament són dues, que ja
li vaig comentar l’altre dia, de racionalització d’ús, és a dir, que
s’utilitzi menys, i que hi hagi un estalvi econòmic. I aquesta és
la base per la qual es planteja aquest canvi dins la normativa del
nostre país, i està quantificat en nombre de serveis, en impacte
econòmic, però jo el que vull és que, segons vostè, em digui per
quines raons vostè avalava i va donar el vistiplau que es
modifiqués la cartera de servei pel que fa referència a la
prestació del transport sanitari no urgent i que aquesta prestació,
aquestes persones que necessiten anar a hemodiàlisi, que
necessiten anar a un hospital de dia per rebre tractament
oncològic, per anar a rehabilitació perquè s’han romput un
ballador o li han posat una pròtesi de maluc i tenen vuitanta
anys, per què vostè pren la decisió que aquesta gent ha de
pagar? Clar, la conclusió és com que estàs malalt, idò, has de
pagar.

Això és el resum de la seva decisió política, i en això ha de
ser vostè coherent. Per tant, jo li deman en concret, a la 14009,
és, quines raons, segons vostè, justifiquen la decisió d’imposar
aquest nou copagament en el transport sanitari no urgent?
Quines raons? Digui’m-les i jo les escoltaré. Moltes gràcies.

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, no s’aplicarà. I en
terminologia exacta a aquesta pregunta, no s’imposarà, fent ús
de les seves paraules, el copagament en el transport sanitari no
urgent. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, veig que no vol explicar res. Ha vengut aquí... clar, jo li
deman, quines raons hi ha? Expliqui-les. Sigui coherent com a
mínim amb el que va dir a Madrid. Digui per què es fa un ús
inapropiat, digui per què els metges prescriuen malament i digui
que estic d’acord amb què els usuaris paguin. Això és el que va
dir a Madrid, tres conceptes.

Què em diu que no? Què em diu que no? Però vostè tendrà
l’acta del Consell Interterritorial! No digui que no. Els tres
conceptes que vostè va manifestar són aquests: “ha habido un
uso inapropiado de este servicio sanitario, debe ir sujeta a
prescripción médica y se debe introducir la corresponsabilidad
económica del ciudadano.”Això és el que vostè va dir tenint el
projecte d’ordre i la memòria econòmica.

Què va dir el conseller del País Basc?: “Se muestra en
desacuerdo con este proyecto de orden.” Entre d’altres coses
perquè envaïa i envaeix les competències de la comunitat
autònoma, qüestió que vostè no ha defensat. Aquí, ho diu el
conseller d’Astúries, la consellera de Canàries, la consellera
d’Andalusia, vostè va manifestar altres coses. Per tant, la
pregunta és molt clara, s’hagi posat o no aquest, jo li deman,
quines raons justifiquen? Vostè ja les ha donades, sigui
mínimament coherent, defensi aquí, en seu parlamentària, els
mateixos criteris que va defensar a Madrid. O ara resultarà que
qui va parlar a Madrid no era vostè, perquè si no és capaç de
verbalitzar les raons per les quals vostè va manifestar que estava
d’acord, idò, ja no entendrem res, perquè, evidentment, el
Consell d’Estat arriba a una conclusió i és que diu que això ho
han de revisar, perquè diu que les raons que vostès exposen de
racionalitzar ús i d’estalvi econòmic, idò, com vostè ens va
llegir l’altre dia li diu el Consell d’Estat que s’ho facin mirar,
que han de tornar avaluar aquest sistema perquè el sistema
previst no permet dotar de major eficiència, claredat i precisió
tot el règim de gestió, especialment en allò relatiu als criteris
clínics de racionalització, a l’ús del transport sanitari no urgent
i en el relatiu al sistema d’aportació de l’usuari introduït.

Això és el que li diu el Consell d’Estat, li diu, revíselo,
perquè els que ens posen com a raons no les tenim clares. Això
és el que diu el Consell d’Estat. I vostè ho sap. Per tant, la
pregunta és, aquella persona que estava en el Paseo del Prado,
sede del Ministerio de Sanidad, dia 20 de desembre de l’any
2012, que va dir que es feia un ús inapropiat, que ha d’anar
subjecte a prescripció mèdica i que s’ha d’introduir la
corresponsabilitat econòmica del ciutadà, a aquella persona jo
li deman que em digui aquí, en seu parlamentària, per quines
raons considera ell que el transport sanitari no urgent s’ha
d’imposar als ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Per precisar, primera pregunta,
contestada. Vostè em demana nombre de persones, resposta
molt clara, cap, zero.

Segona pregunta, no s’imposarà el copagament en transport
sanitari programat. Els tres motius que vostè alAlega quan
llegeix literalment i no fa interpretacions de part són clars: que
els metges prescriguin, és el que diu el conseller de Salut
representat en la meva persona. Vostè hauria de saber que a
altres comunitats autònomes no són els metges que prescriuen
ni tenen un protocol com el d’aquí de 2005. Segon tema, per
tant, qui podia donar autorització per utilitzar aquest transport
sanitari programat? Fins i tot personal no sanitari. Per tant, hi ha
una via d’estalvi? Sí.

Segon tema, hi va haver un increment de despesa en
transport programat d’ençà que el PSOE, i vostè estava dins
l’equip de la conselleria, va signar aquestes transferències? Sí,
en el primer contracte, els números canten. Tercer tema, hi ha
possibilitat, per tant, de fer un ús apropiat vinculat a la
prescripció mèdica si copien altres comunitats autònomes el
d’aquí? Sí.

Per tant, Sr. Thomàs, això és la concreció del que pugui ser
la pregunta, no s’imposarà i zero persones que hauran de
copagar i zero que hagin copagat. Per tant, Sr. Thomàs, vostè
pot embullar la troca d’una manera intencionada i així com
vulgui, però la claredat és aquesta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 14010/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (IV).

Per formular la pregunta RGE núm. 14010/13, relativa a
copagament de transport sanitari no urgent, té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè no vol entendre o no té
capacitat d’entendre les preguntes, idò, podem parlar com si
parlàssim amb la paret. Vostè no em contesta la pregunta, jo no
li deman si està posat o no, jo li deman que m’expliqui per què
vostè va donar el vistiplau. No ho vol justificar? No ho
justifiqui. 
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En aquesta pregunta jo el que vull, que l’altre dia va ser
incapaç també de contestar-ho, és: quins són aquells informes
o estudis que vostè té i coneix i que varen avalar la seva decisió
que va manifestar en el Consell Interterritorial que vagin a favor
d’aquest nou copagament, el qual, li ho torn a dir, és una decisió
política del Partit Popular a l’any 2012 de modificar cartera de
servei suplementària i introduir un copagament. Que ara sigui
efectiu i s’executi o no, és una altra qüestió, és una decisió presa
i, evidentment, aquí tenim documents on bàsicament no són
informes concrets perquè jo no els tenc, per això li deman si
vostè els té, però justifiquen aquest copagament d’acord a una
racionalització d’ús i d’acord a un estudi econòmic.

Evidentment, la justificació que pugui haver-hi uns criteris
o no ja li diu el Consell d’Estat que els criteris clínics no són els
més correctes i adients, li demanen que siguin més eficients, que
siguin més clars, que tenguin major precisió i que els criteris
clínics de racionalització no són objectius i, per tant, és difícil
saber bé l’informe que ho subjecta i, per tant, el motiu pel qual
es posa aquest copagament. 

Les raons que estan més clares, a través de la documentació
que té el ministeri i que jo supòs que vostè ha fet els seus
càlculs a la comunitat autònoma, idò, són bàsicament del
nombre de serveis que es donen durant un any, qui és que ho
utilitza i això què costa, i en funció de com es distribueixen els
percentatges de renda de la gent que té targeta sanitària, idò, es
fa un impacte econòmic d’aquesta qüestió. 

Per tant, nosaltres li demanàvem quins informes va fer vostè
o té vostè, o quins estudis, que sustentessin donar suport a
aquesta decisió política d’imposar un copagament a les persones
que per la seva situació de salut necessitessin un transport
sanitari no urgent. Jo li puc donar que aquí parlen que el 36%
dels serveis són per anar a rehabilitació, que el 25% són per anar
a hemodiàlisi, el 20% per anar a consultes, un 8% per anar a
oncologia, etcètera. I evidentment, es deixen pel camí molts de
tipus de trasllat que és precisament el Consell d’Estat que, entre
d’altres coses, li recorda que està mal definit l’ús d’aquest
copagament perquè no descriu correctament ni tan sols tot tipus
de transport sanitari no urgent que pot succeir. 

Evidentment, d’aquí s’extreuen una sèrie de conclusions que
jo ja li he demanat, té una altra oportunitat, aquí es parla que en
funció dels serveis que es donen a tota Espanya, de la despesa
sanitària que suposa a tota Espanya, idò, es pressuposta un
estalvi de 70 milions, 45, ja li he dit, per disminució d’ús i 25
milions pel copagament que fan els ciutadans. Per tant, vostè
deu tenir informes i estudis que justifiquin totes aquestes xifres
a la nostra comunitat autònoma i és el motiu de formular
aquesta pregunta. 

I evidentment, vostè diu que es va incrementar el concert de
transport sanitari, efectivament, perquè es va millorar el servei,
entre altres coses. Sí, sí, però no és en el sentit que vostè ha dit,
vostè ha baixat partides pressupostàries de transport sanitari, ha
baixat partides pressupostàries de transport sanitari. És més,
quan li hem presentat esmenes no les ha acceptades, i vostè ho
sap, i vostè ho sap. Per tant, aquest no és el motiu del debat, jo
el que li deman és: quins informes i estudis a la nostra
comunitat autònoma avalen aquesta decisió d’aquest
copagament en raó dels criteris que diuen i que vostè sustenta

que bàsicament és una racionalització d’ús i un 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, li he de dir que
ningú no l’escolta.

Això és una decisió d’àmbit nacional que, a més, és una
decisió a la qual no coparticipam des de cap comunitat
autònoma en aquest disseny i, per tant, vostè ja ho diu, deu
tenir, deu tenir suposant. Li vaig contestar per escrit, però estic
content d’explicar-li en persona perquè tenc dubtes de si
realment entén o no entén les respostes per escrit; els informes
els ha de solAlicitar a qui va dissenyar aquest copagament i, per
tant, s’ha d’adreçar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Paseo del Prado, 18-20, codi postal 28071 de
Madrid.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, si vol que li contesti li puc llegir la resposta
que vostè va donar, que no és la resposta dels informes, diu: “Us
comunic que no està prevista la incorporació de cap tipus de
copagament.” Això és el que diu, no és respondre la pregunta.
I avui es reitera, precisament es reitera, vostè obstaculitza la
feina de control al Govern, idò continuï per aquest camí,
continuï.

Si jo li deman que em digui quins informes té vostè que
avalen aquesta decisió, perquè no em torni a dir que això són
decisions de Madrid, són decisions seves, és el seu govern.
Vostè té un Estatut d’Autonomia el qual en el 25.1 diu -sap què
diu?- que vostè té l’obligació de garantir la prevenció i la
protecció de la salut dels ciutadans de les Illes Balears, a través
d’un sistema sanitari públic. I això és la seva obligació, i mentre
hi ha comunitats autònomes que presenten recurs davant
l’administració central per aquestes normatives, vostè acota el
cap i no diu res. És més, diu el contrari, diu que hi està d’acord,
perquè es fa un ús inapropiat i està a favor de la
corresponsabilitat econòmica dels ciutadans. O no és veritat que
va dir això a Madrid? És mentida? No s’atrevirà a dir que és
mentida, perquè consta a les actes.
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Per tant, vostè ha pres part d’aquesta decisió i aquí, en el
Parlament, s’han duit iniciatives parlamentàries en contra
d’aquesta modificació de cartera de serveis i aquests
copagaments i vostès, el Partit Popular, i vostè és Partit Popular,
han votat sempre en contra. I la pregunta fins i tot és una
pregunta tècnica, digui’m vostè quins informes i estudis té. Se
suposa que vostè, des de dia 25 de novembre, ha tengut temps
de dir, a les Illes Balears tenim no sé quants de mils de transport
sanitari no urgent, que es dediquen..., allà té una directora del
061, si tot passa o moltes coses passen pel 061. Si un metge de
família no pot demanar unilateralment una ambulància, passa
pel 061, i li han d’explicar des de qui és el facultatiu, on és i per
quin motiu. I després diuen si donen el vistiplau o no. I vostè em
vol dir que no té aquesta informació? Tal vegada és perquè no
s’ha dedicat a fer la memòria del 2011, ni la memòria del 2012,
ni a donar les vint i busques de peticions de quadres de
comandaments que ha fet aquest diputat. 

Vostè amaga la informació, i jo ara li reiter la pregunta:
quins informes i estudis avalen aquesta decisió de modificar
cartera de serveis i posar un copagament en transport sanitari no
urgent? Si la vol contestar, la contesta, i si no la vol contestar,
no la contesti.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè parla de
recursos, aquests recursos d’altres comunitats autònomes són
exclusivament per fer el mateix que fa vostè aquí, renou i
política. Han cristalAlitzat en res palpable? No. Per tant, Sr.
Thomàs, siguem un poquet pràctics.

Vostè, permeti’m que li digui, que com més parla més
s’embulla i manco credibilitat té. Per tant, aquests informes els
ha de demanar a qui correspon i a qui correspon no és la
conselleria d’aquesta comunitat, per molt que vostè s’hi entesti,
i jo li ho repetiré una vegada o tantes vegades com sigui
possible, és a qui ha dissenyat això i és el ministeri que ja li he
referenciat.

I també li faré una altra menció quant a les anades i
vingudes. Vostè va ser conseller fins a mitjans de l’any 2011 i
ara que fa referència a la Gerència del 061, recordarà que vostè
va firmar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la supressió
de la Gerència del 061, davant l'enrenou que es va armar, vostè
va recular i va tirar anques enrera. Això sí que era una decisió
seva, Sr. Thomàs, llevar la Gerència del 061, que no va poder a
la pressió.

Per tant Sr. Thomàs, el que sí era responsabilitat és el que
vostè firma en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i res de tot
el que en aquests moments parlam està referenciat en aquest
butlletí que és l’àmbit competencial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 14011/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (V).

Per formular la pregunta RGE núm. 14011/13, relativa a
copagament de transport sanitari no urgent, té la paraula el Sr.
Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No ho sé, conseller, començ a estar preocupat, perquè no
sap, la pregunta que li hauria de fer és si la Conselleria de Salut
participa per exemple a la comissió delegada. Participa a la
comissió delegada? Perquè acaba d’afirmar que vostè no coneix
la documentació..., -no, no digui que no, ho acaba de dir-, jo
supòs que vostè envia representants de l’administració
autonòmica a les diferents comissions, o jo vaig viure una altra
pelAlícula, ho sent molt.

Quan jo era conseller, els punts que anaven a l’ordre del dia
del plenari del Consell Interterritorial, entre altres coses, a més
de totes les comissions que hi ha a nivell ministerial, hi ha una
qüestió que es diu comissió delegada, que, normalment, supòs
que el Sr. Miquel Thomàs hi deu anar, un grapat de dies, de
vegades una setmana, de vegades tres dies abans, on tenen tota
la documentació i on les comunitats autònomes han pogut fer
les seves aportacions. O sigui que no em digui vostè que no té...
o sigui, resulta que un modest diputat d’una comunitat
autònoma d’ultramar té el projecte d’ordre, des de fa un any i
mig, i no perquè vostè li hagi donat, perquè no li dóna, si no que
té altres fons d’informació, i resulta que vostè em diu que totes
aquestes decisions tècniques i econòmiques vostè les
desconeixia. Estic preocupat, perquè diu que la comunitat
autònoma no participa en aquestes comissions. 

El Sr. Thomàs és aquí i jo supòs que ell participa a la
comissió delegada, la comissió delegada té aquesta informació.
Miri, em diu que sí amb les parpelles, m’ho diu. I per què?
Perquè tenien aquest projecte d’ordre i vostè sap que aquest
projecte d’ordre es modifica, li diuen no, han de fer un reial
decret perquè jurídicament afecta el conjunt de ciutadans
potencialment. Aquesta informació, quan vostè va dir aquest
seguit de paraules, que jo entenc que no li agraden, que s’ha fet
un ús inapropiat i que està a favor de la corresponsabilitat
econòmica, vostè va dir tot això amb aquesta informació a la mà
i això és responsabilitat seva. Vostè ha de ser conseqüent amb
les seves decisions polítiques. Vostè modifica cartera de serveis,
acaba de dir que no és responsabilitat seva, però com és capaç
de dir això!
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Sí aquí ha vengut a dir que vostès han fet pagar els
pensionistes per primera vegada, 10,7 milions en un any. És
més, vostè per activa i per passiva els obliga a pagar els
excedents, i podria fer una aplicació informàtica, com per
exemple ha fet Andalusia, del dia primer, i vostès continuen
després de més d’un any, negant-se a posar-la. Els obliguen a
avançar els doblers. Això és una decisió política seva, del seu
partit i la seva particular..., no haver volgut posar aquesta
aplicació informàtica, perquè als pensionistes, molts d’ells
cobren 700 euros al mes i no tenen manera d’arribar a final de
mes, vostè els posa un copagament farmacèutic. I vostè sap, per
informacions certes, que està baixant l’adherència terapèutica
perquè hi ha pensionistes que no retiren tots els seus
medicaments. I ho sap per activa i per passiva i això té
conseqüències en resultats en salut. I això no és una decisió
política seva? Però a què estam jugant?

Per tant, jo quan li deman en aquest cas com considera la
conselleria que aquest copagament contribueix a racionalitzar
del seu ús, és una pregunta molt concreta i és que vostè fixi si
està d’acord o no està d’acord amb un seguit de criteris, que jo
supòs que coneix, -ja ho començ a posar en discussió, perquè si
resulta que desconeix i que la comunitat autònoma no ha
participat de la discussió del projecte d’ordre, aquí hi ha tota la
informació. Per tant, jo el que vull és que em raoni per què
pensa que aquest copagament, al qual vostè va donar el
vistiplau, que tal vegada s’implanta passat-demà i es pot
implantar perfectament passat-demà, aquí ja ens han dit diverses
vegades que no posarien copagaments, per tant, jo no tenc
perquè creure-ho.

Per tant, jo li deman, en aquest cas, que m’expliqui de quina
manera contribuirà a racionalitzar l’ús en base a aquesta
informació. Perquè el Consell d’Estat li està dient que torni
avaluar tots aquests criteris perquè considera que d’aquesta
manera no es racionalitzarà l’ús. No ho dic jo, ho diu, entre
d’altres, el Consell d’Estat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Dins aquest discurs interessat que
fa el Sr. Thomàs, vostè fa referència a quins informes i/o estudis
avalen la decisió d’imposar un nou copagament a la pregunta
prèvia. Per tant, nosaltres tenim els informes que la comissió
delegada en el projecte d’ordre ens arriben. El que passa és que,
com deim en bon mallorquí, gat escaldat d’aigua tèbia tem, i
com que vostè no és de fiar i si en faltés un perquè el ministeri
no l’ha enviat a la convocatòria de la comissió delegada, vostè
ho utilitzaria per tal d’anar en contra d’aquest Govern.
 

Per tant Sr. Thomàs, aquí el que feim és adreçar-lo a qui té
el cent per cent de la informació i, com a diputat, que vostè s’ha
definit a vostè mateix com d’ultramar, doncs tengui ja accés al
cent per cent de la informació perquè realment no pugui utilitzar
en contra respostes que sense mala intenció podrien ser parcials,
per falta de documentació respecte del que vostè pensa que no
reflecteix de forma clara el que vostè pensa que se li hauria
d’haver contestat.

El que sí li vull dir és que aquí, a la comunitat autònoma,
tenim un protocol de prescripció, no fet en la seva època, sinó
a l’any 2005, de transport sanitari no urgent, i que tenim un ús
molt acurat per part de la prescripció mèdica que no tenen altres
comunitats autònomes. I vostè sap que quan es parla en el pleno
del Consejo Interterritorial, es parla de la globalitat i se cerca
la sostenibilitat de tot el sistema públic.

Si vostè feia referència exclusivament a un 2% de la
població, la totalitat de la sostenibilitat no estava tan assegurada.
Per tant Sr. Thomàs, nosaltres aquí des de l’any 2005 tenim un
protocol de prescripció acurat i per tant, el seguim mantenint i
l’hem explicat a les comunitats autònomes que així ens ho han
demanat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Cada vegada que respon me preocup més eh, perquè la
veritat, la veritat! Escolti, el senyor que parla en el Consell
Interterritorial és vostè, és vostè, vostè dóna l’opinió del
consejero de Baleares, no dóna l’opinió d’Andalusia. Vull dir,
la consellera d’Andalusia ja diu que no ho vol, el conseller
d’Astúries ja diu que no ho vol, el conseller del País Basc ja diu
que no ho vol, el conseller de Canàries ja diu que no... “la
consejera de Canarias está en desacuerdo con este copago
sanitario”. Vull dir, o sigui, qui parla com a consejero de
Baleares, en representació de qui parla? Perquè no esper que
parli en representació de Canàries, perquè l’opinió ja està ben
escrita.

Per tant, escolti, jo, com a mínim, esper que sigui coherent;
si a Madrid, si el PP pren una decisió, està mal fet com a
persona dir “això no és culpa meva” i políticament és
reprovable, és el consejero de Baleares que diu aquestes coses,
no ho diu la consejera de Andalucía, eh, Sr. Sansaloni! Per tant,
sigui conseqüent i jo l’únic que li deman és que em digui de
quina manera contribuirà a racionalitzar el seu ús. Si ara mateix
acaba de dir que a Balears es fa un ús adequat, però és que aquí
diu “ha habido un uso.... -diu consejero de Baleares, no diu
consejero..., no, no, no, diu consejero de Baleares, quan un
parla, parla d’ell. El conseller d’Andalusia, el conseller de
Madrid ja parlen per a ells. És vostè que parla per a vostè i del
seu territori.

I li puc tornar repetir el que diu l’Estatut d’Autonomia que
vostè no ha defensat i és vostè que diu que hi ha hagut un ús
inapropiat, que ha d’anar subjecte a prescripció mèdica, com ja
passava, i que hi ha d’haver corresponsabilitat econòmica. Per
tant, això és allò que vostè manifesta.
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I encara estic pensant que, com que les bases són dues, i ho
torn a dir, no som jo que ho diu, el Consell d’Estat que diu que
tal com està plantejat no racionalitzarà el consum, ho diu el
Consell d’Estat, jo el que volia saber és si vostè tenia altre nivell
d’informació, però veig que ens diu que no, que no se sent ni
corresponsable amb la decisió que pren el seu partit a Madrid,
i que..., no ho sé, és que no acab d’entendre l’opinió que
manifesta el consejero de Baleares el mes de desembre de 2012
amb el que vostè ens diu aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb una mentalitat tan tancada i
amb un punt de vista tan parcial i de mirar-se exclusivament la
seva guixa, és mal de fer millorar Sr. Thomàs. I per tant, el
consejero de Baleares el que va fer va ser posar en coneixement
de la resta de comunitats autònomes allò que feim bé a les
nostres illes, si pot ser copiat, i per tant, aconsegueixen abaratir
costs en total i afectar el menys possible al ciutadà, per a un
correcte funcionament del transport programat a tota Espanya.

El que em preocupa és que si això estava aprovat l’any 2005
i vostè durant quatre anys seguits va anar com a representant de
Baleares i vostè no era capaç d’aportar aquestes idees perquè
altres comunitats ho copiassin i, per tant, poguessin veure quina
és aquesta bona gestió, que no ve per mèrit seu, el que passa és
que la seva parcialitat jo crec que ja no el du ni a estudiar el que
pogués fer un altre, perquè sempre contempla que és dolent, i
això cregui que, políticament, és un fracàs intelAlectual per part
de qui ho pensi. I Sr. Thomàs, tal vegada hauríem pogut
esmenar debats posteriors si vostè hagués posat en coneixement
aquestes qüestions.

Per tant Sr. Thomàs, si vostè parlava exclusivament en nom
de Balears i no aportava aquelles coses bones, que, com dic aquí
ja fa prop de 9 anys es va fer aquest protocol d’ús del transport
programat, aquelles coses bones s’han de poder exportar a altres
regions. I si vostè tenia aquesta mentalitat, entenc més coses, el
que em preocupa és que hagués representat la comunitat
autònoma, com deia, com a conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 14012/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (VI).

Passam a la pregunta RGE núm. 14012/13, relativa a
copagament de transport sanitari no urgent. Té la paraula el Sr.
Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sansaloni, la meva persona mai
no va ser al Consell Interterritorial, amb un punt de l’ordre del
dia que tractàs un projecte d’ordre de copagament en el
transport sanitari no urgent. Jo no hi he estat mai, vostè sí. Per
tant, la meva opinió no l’he poguda donar mai perquè a l’època
de la meva gestió mai no es va posar un copagament sanitari en
el transport sanitari no urgent. 

Vostè no podrà trobar actes  on es manifesti la meva opinió
com a conseller. Però això no té cap tipus d’importància,
l’important és el que vostè va dir, el que vostè va manifestar, el
que vostè i el seu partit varen decidir de canvi de model del
nostre país, en relació amb el sistema sanitari que reben els
ciutadans. 

En aquesta pregunta nosaltres el que volíem saber i
continuam volent saber, és si realment aquest copagament que
vostès varen decidir posar en el transport sanitari no urgent,
serveix o no com a instrument de finançament addicional.
Perquè, quan un mira els documents als quals vostè va tenir
accés el desembre del 2012, que fixen un objectiu d’estalvi
econòmic, surt per exemple un estudi de la Universitat Carlos
III de Madrid, on es fa un estudi d’impacte del transport sanitari
no urgent, que ells avaluen en 771 milions d’euros, que això
representa un 1,3% de la despesa sanitària del país i fan un
càlcul de què suposa una despesa de 16,5 euros per habitant
d’aquest país. Les comunitats autònomes, se suposa que Balears
també hi participa, parlen d’un transport sanitari no urgent, amb
una despesa de 455 milions d’euros.

I clar, quan un analitza el document de la memòria
econòmica d’aquest projecte d’ordre i quan analitza l’informe
del Consell d’Estat, visualitza que parlen d’una obtenció d’un
estalvi de 70 milions d’euros. Un estalvi de 70 milions d’euros
on en concret es marca un objectiu de disminuir un 10% d’ús
del transport sanitari no urgent. Això és un document que aporta
el Ministeri de Sanitat, que vostè beneeix i que vostè es planteja
com a objectiu, és a  dir, disminuir en un 10% l’ús del transport
sanitari no urgent. Això és el que vostès anomenen
racionalització d’ús. I aquí se parla d’un impacte econòmic de
reducció de 45 milions d’euros.

I de l’altra manera, amb l’escala de copagaments que vostès
parlen, amb aportació en funció de renda, doncs calculen que els
usuaris aportaran 25 milions d’euros. Evidentment, no són
usuaris que van a adquirir un bé de consum, que això és la
decisió política seva, que consideren que quan la padrina de
Campos ha d’anar a Son Llàtzer a fer rehabilitació perquè li han
posat una pròtesi de genoll, fa un ús voluntari d’una prestació
sanitària. Això és la seva decisió política, això, vostè vol que
tengui una corresponsabilitat econòmica. Nosaltres no hi estam
d’acord, perquè consideram que està en el seu dret, en cas
d’estar malalt, necessitar una prestació sanitària perquè
nosaltres tenim el concepte que es financiï a través dels imposts
que paguen el conjunt de ciutadans.
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Per tant, quan un veu que vostè s’ha plantejat l’objectiu que
els usuaris tenguin una aportació, no sé quina aportació perquè
no ens ho han contestat els seus estudis de la comunitat
autònoma, quina aportació pensava vostè, quin horitzó
d’aportació devia tenir, doncs evidentment nosaltres ho
plantejam com a pregunta, i li ho torn repetir: vostè mateix, el
seu partit va prendre una decisió que és el copagament
farmacèutic i que això ha tengut una translació econòmica molt
clara. 

Vostè diu i sustenta -i ho ha fet aquí en seu parlamentària-
que s’ha estalviat 14 milions, de 34 milions, però sabem per
paraules seves que 17,5 varen sortir de les butxaques dels
ciutadans, ciutadans malalts, ciutadans pensionistes, malalts
crònics, etc. I ara el seu horitzó amb un objectiu marcat per
documentació ministerial avalada per vostè, es plantegen un
estalvi econòmic i per tant..., no ens ho ha contestat abans, però
evidentment continuam demanant-ho, quin horitzó tenia la
Conselleria de Salut de reducció de la despesa en transport
sanitari per a aquest copagament, per a aquesta aportació de
l’usuari. Perquè efectivament la pregunta està formulada en si
vostè, com a conseller de Salut, considera que aquest
copagament pot contribuir a racionalitzar l’ús que es faci
d’aquesta prestació sanitària i si serveix com a un instrument de
finançament addicional, perquè abans aquest país finançava la
seva sanitat a través dels imposts dels ciutadans i vostès, amb
aquesta modificació del Sistema Nacional de Salut, de la cartera
de serveis suplementària en la qual introdueixen un copagament
d’aquella persona que està malalta i necessita aquesta prestació,
el lògic, el raonable és pensar que si introdueixen aquest
copagament serà perquè consideren que és un instrument de
finançament addicional i per tant, per això vàrem formular el
mes de novembre aquesta pregunta per escrit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, com que a la passada comissió
va dir que la meva opinió no li mereixia respecte, li vaig
recordar, i no ho repetiré avui, el que deien els ilAlustres
pensadors triats per un ministre socialista referent a aquesta
qüestió, i el que deien era que..., el que tampoc no em va quedar
clar era si realment vostè, que ja comptava amb 33 anys, va
participar o no en la redacció del que el ministre de Sanitat,
Julián García Vargas, socialista, del Govern de Felipe González,
doncs va veure reflectit i va posar dins el calaix, i per tant,
aquella gent acostada a la seva ideologia el que deia era que sí,
que era un finançament addicional.

Fent referència també a la primera part de la introducció en
la qual diu que vostè no va tenir l’ordre del dia de cap reunió del
pleno del Consejo Interterritorial, el que li vull dir, i supòs que
també devia tenir el mateix funcionament, és que vostè sap o
hauria de saber, i si hi ha hagut un canvi, idò..., quant al
funcionament d’aquest pleno, idò ja ho manifestarà, que hi ha
reunions formals amb aquest ordre del dia i reunions informals
on es posen en comú experiències, on es posen en comú

aquelles coses que han funcionat a comunitats autònomes, on
s’expliquen aquelles línies de millora per a tot el Sistema
Nacional de Salut, i ja veig que, com que no degué fer cap tipus
d’aportació en aquest sentit, després ens vàrem trobar aquí on
ens vàrem trobar, amb l’herència d’un sistema sanitari fallit i
insostenible que ens va dur a prendre les mesures doloroses,
però està ben clar que la ministra va manifestar dins el mes de
gener que aquest copagament no s’aplicarà.

Per tant, independentment del que diguessin els pensadors
socialistes triats pel ministre García Vargas el seu dia,
independentment de la resposta que jo li pugui donar, no és un
instrument de finançament addicional perquè no hi haurà
l’ingrés en aquesta partida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, vostè mateix va dir que era un informe que va
demanar el Congrés dels Diputats i li puc recordar que el Sr.
Abril Martorell no era del Partit Socialista. 

Aquest informe era conegut com l’informe Abril Martorell,
segurament el Sr. Tomàs se’n recorda més que vostè de la
situació en la qual es trobava el país, en quina decisió i era
conegut com l’informe Abril Martorell, amb cap sospita de ser
militant del Partit Socialista, però és una anècdota això.

L’important són les decisions que un pren i vostè va prendre
la decisió de modificar el Sistema Nacional de Salut, modificar
la cartera de serveis i introduir copagaments i un ha de ser una
mica coherent amb les decisions que pren.

Evidentment, un pot tenir les reunions que vulgui, com
també pot ser que no les tengui, però l’important és el que un
diu i si vol podem estar fins demà matí repetint el que vostè va
dir en la comissió, sigui coherent i ja està! Li fa gràcia el que va
dir? A mi no me’n fa cap ni una, de gràcia, però cap ni una, de
gràcia, cap ni una, cap ni una, perquè són tres conceptes molt
incorrectes: un, que hi ha hagut un ús inapropiat, que ja
m’agradaria que digués qui és que ha fet un ús inapropiat del
transport sanitari no urgent, perquè, entre altres coses ve
condicionat per una decisió del 061 -per una decisió del 061-;
segon, que vostè diu i afirma que ha d’estar subjecte a
prescripció mèdica, que ja hi estava, què vol dir que aquest ús
inapropiat era perquè hi havia facultatius..., és clar, si són els
metges..., vostè ho ha dit, des de l’any 2005, que per norma ho
han de fer..., no és així?..., no és així?, ho acaba de dir, hi ha
unes normes que diuen que és per prescripció facultativa i està
dient o va dir que es feia un ús inapropiat, digui qui és que en
feia un mal ús inapropiat.
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Vull dir, vostè manifesta que hi ha d’haver
corresponsabilitat econòmica, perfecte, vostè és d’aquesta
opinió, altre gent no és d’aquesta opinió, però bé, evidentment
estam intentant que vostè em digui si considera que això és un
instrument de finançament addicional. 

Jo he deduir que per la seva manifestació al Consell
Interterritorial vostè està a favor i a més és coherent amb la
decisió del Reial Decret 16/2012, modifiquen cartera i
determinades prestacions, passen a tenir una corresponsabilitat
econòmica i han de tenir un copagament. Això és el que vostès
decideixen i això és completament coherent amb el que vostè
manifesta.

Per tant, la pregunta és si pensa que és un instrument de
finançament addicional. Jo, el que esper de vostè, una persona
responsable, és que em digui sí, no que em contesti o no em
contesti, el que esper és que em digui que sí perquè és el que va
dir a Madrid, punto, no li deman altra cosa. Ja m’ha dit que no
sap el que pensa estalviar, no sap quanta gent afecta, ni quants
serveis, ni quines raons hi ha ni si té informes o no té informes,
bé, ara li deman: es ratifica vostè en les paraules que va dir a
Madrid, que està d’acord amb la corresponsabilitat econòmica
de les persones, dels ciutadans que estan malalts i necessiten un
transport sanitari no urgent? A Madrid va dir que sí, per tant, si
va dir que sí està d’acord amb l’objectiu que planteja el
ministeri que és un estalvi amb un horitzó de 25 milions que no
sé quina part correspon a les Illes Balears.

És el que li he demanat abans i vostè no m’ho ha contestat.
Esperava que després del 25 de novembre hagués fet quatre
números, que té molta gent al Servei de Salut per treure aquesta
informació. Si ho han fet a nivell estatal, per què vostè no ho pot
fer a nivell de comunitat autònoma? Perquè no té voluntat de
fer-ho.

Per tant, a Madrid va dir que hi estava d’acord, que era un
instrument de finançament addicional. Ara li torn a demanar si
vostè està d’acord que això serveix com a un instrument
addicional de finançament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Escoltar-lo a vostè em recorda
a un hàmster dins una rodeta que fa molt d’esforç, corre molt,
es cansa molt, però vist des de fora no es mou; el hàmster té la
concepció que ha fet un gran esforç, però molt poc productiu
més enllà de cremar energies pròpies.

Ningú no ha copagat, ningú no copagarà perquè la ministra
ho ha dit, per tant, no suposa estalvi. L’informe l’ha de demanar
a qui correspongui. I a qui afectarà? Si no copaguen, no afectarà
ningú.

És un finançament addicional? Si no s’aplica, no és un
finançament addicional; en cas d’aplicar-se, lògicament seria un
ingrés per part de l’administració, però, com que no s’aplicarà,
no és una línia de finançament addicional.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

6) Pregunta RGE núm. 14013/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (VII).

Passam a la pregunta RGE núm. 14013/13, relativa a
copagament de transport sanitari no urgent. Té la paraula el Sr.
Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Veig que continua en la mateixa línia, dóna igual si les feim
per escrit o orals, l’única diferència és que vostè avui torna
guanyar, gràcies a la presidenta, 150 euros, així de clar, perquè
ve a una compareixença, han votat en contra de rebre aquestes
dietes per venir els consellers al Parlament.

I jo, les seves consideracions personal, perdoni, però tenen
molt poca consideració, tot depèn de qui les emet i per tant, la
seva, jo em respect la meva opinió. Vostè està incomplint la
seva obligació com a conseller, que és venir aquí a donar
informació, perquè jo tenc l’obligació de controlar la seva gestió
i cada dia que ve al Parlament o diu mentides o no contesta i
ahir mateix en vàrem tenir la prova al Parlament, a més de
menysprear els diputats i diputades que fan la seva feina, vostè
no compleix la seva funció, que és contestar i donar la
informació que se li demana.

Del que va passar ahir, cadascú en farà l’ús que consideri
més oportú, però vostè contesti el que se li demana. Les seves
opinions personals, a mi personalment, no m’interessen, no som
aquí per emetre opinions personals. 

Jo li he demanat si vostè considera que és un instrument de
finançament addicional en línia amb el que vostè ha defensat a
Madrid, avui no vol contestar, bé, du tres mesos de no contestar,
idò ja està, punto, es la seva oportunitat de no contestar.

La pregunta 14013 va en la línia que, com que vostès es
marquen dos objectius, un, racionalitzar ús i, un segon, de posar
un copagament per estalviar doblers, tornam estar en el mateix,
el que li demanam és si aquests dos objectius que vostès es
plantegen pensen que poden dificultar en un moment determinat
l’accés a aquesta prestació i constituir una barrera d’accés al
tractament. Perquè hi ha un concepte que s’havia guanyat en
aquest país en l’àmbit sanitari, que era l’equitat d’accés, i quan
un pensionista no retira el seu medicament perquè no té doblers
vostè romp aquesta barrera d’equitat.
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Vostè ho sap i vostè continua cobrant fins i tot l’excedent als
pensionistes. Jo al final ja no sé ni quin motiu poden tenir,
perquè després ho han de tornar, per tant, a aquell pobre
pensionista que cobra 700 euros, que ha hagut d’acollir fills a ca
seva i de la seva pensió en viuen més d’un, vostè, perquè està
malalt, perquè necessita un medicament, li posa un copagament
i no li vol deixar de cobrar aquest excedent que li torna al cap de
sis mesos. Té l’enèsima oportunitat de contestar aquesta
pregunta també, que aquí el Partit Popular ha votat en contra en
repetides ocasions.

Per tant, molt en relació amb el que vostè va dir a Madrid,
la pregunta és si vostè pensa que introduir un copagament por
dificultar l’accés a aquesta prestació o posar barreres a un
tractament o a una necessitat sanitària com és el transport
sanitari no urgent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Faci vostè ús de les meves paraules
en la terminologia exacta, l’ús que vulgui. El que vaig dir ahir,
ho repetiria avui i li tornaria dir demà al diputat que m’ha fet la
pregunta.

Li diré més: si em parla de mentides amb ambigüitat li
demanaria que em precisàs quina i que la puguem debatre, no
em parli amb generalitat.

En segon lloc, vostè, d’una manera poc elegant, molt
pessetera, em retreu les dietes les quals percebré avui aquí, però
el que sí que li puc dir és que abans de venir aquí jo he fet una
transferència a una ONG per donar el que percebré en dietes el
dia d’avui. Per tant, no em retregui aquest tema perquè crec que
ni toca..., però ja m’he anticipat a aquesta qüestió i m’agradaria
que vostè fes el mateix i si no ho fa els seus motius tendrà, però
jo avui no percebré absolutament un euro perquè ja he fet la
transferència prèviament pel concepte de dietes que percebré
quan em paguin. Per tant, aquest tema de pesseter, Sr. Thomàs,
vostè no me’l torni treure.

Segon tema, en el que fa referència a si considera la
conselleria de Salut que el nou copagament al transport sanitari
no urgent pot dificultar l’accés a aquesta prestació i posar
barreres al tractament, el que li vull dir és: aquí a les Illes
Balears ja fa anys que estam aplicant un nou protocol, aquest
nou protocol el que fa és regular l’ús d’una manera molt
correcta, en altres comunitats autònomes no el tenen, i com que
a més no s’aplicarà aquest copagament no serà una barrera
independentment del que vostè vulgui intentar trametre a la
societat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, estic content si ha fet una transferència a una ONG, estic
content, hem aconseguit alguna cosa, perquè vostès aquí al
Parlament han votat el contrari en els darrers pressuposts
d’aquesta comunitat autònoma. Per tant, si vostè ha pres aquesta
decisió obligada entre altres coses pel que nosaltres hem
manifestat, estic....

(Rialles i remor de veus)

...escolti, Sra. Presidenta, li demanaria que demanàs una
mica de respecte...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè no s’està cenyint al tema del debat....

EL SR. THOMÀS I MULET:

...no, no, perdoni...

LA SRA. PRESIDENTA:

...i crec que per això (...)....

EL SR. THOMÀS I MULET:

...una mica de respecte, eh?, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

...continuï la pregunta i pregaria silenci, continuï amb la
pregunta...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...perquè aquí hi ha diputats que se’n riuen i vostè no diu
res...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si he de (...)

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i el Sr. Conseller fa gestos i vostè no diu res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï amb la pregunta, Sr. Thomàs, continuï amb la
pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Continuaré amb l’ús de la meva paraula, eh? I estic molt
content si ha pres aquesta decisió de fer una transferència a una
ONG, n’estic contentíssim, el Partit Popular ha votat aquí als
darrers pressupostos en contra d’aquesta decisió i jo no cobr cap
dieta per ser aquí.
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sra. Presidenta, no té res a dir respecte del diputat del Partit
Popular? No? Perfecte, té vares de mesurar absolutament
diferents, absolutament diferents, vostè és una figura que ha de
ser imparcial, no partidista. Si no fa les seves funcions
evidentment no estarem contents. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no he acabat...

 LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, continuï.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...estic en ús de la meva paraula...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï!

EL SR. THOMÀS I MULET:

Hi ha un diputat parlant constantment, del Partit Popular, i
no sent que vostè digui res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, Sr. Thomàs, si hagués d’aturar les preguntes cada
vegada que vostè parla en aquesta comissió no faríem mai les
comissions, o sigui, continuï...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No accept les seves consideracions, acaba de succeir un fet...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ja no està parlant ningú, continuï amb la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i vostè... no m’estan deixant parlar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ha acabat, (...)

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no he acabat!

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï. Ens té aquí a tots esperant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Però quan un diputat fa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està parlant algú? No, idò continuï.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ha estat parlant i vostè no li crida l’atenció, d’això ens
estam queixant.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Quico, Quico...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs...

(Algunes rialles)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Quico....Home!

LA SRA. PRESIDENTA:

Li agrairia que "passàs" una mica de protagonisme i es
dedicàs a fer la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni, som a una comissió parlamentària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé..., vostè no presideix aquesta comissió...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Home...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Limiti’s a fer la pregunta i a cenyir-se al tema que ha de
demanar. Punto.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Déu meu! Punto. Perfecte, estic content que hagi fet aquesta
donació a una ONG i li torn a dir, jo no cobr cap tipus de dietes
per ser aquí, em pensava que ja ho sabia.

De totes maneres, intentàvem clarificar si vostè considerava
que un copagament sanitari, en aquest cas de transport sanitari
no urgent, rompia l’equitat d’accés. Crec que hi ha moltíssima
bibliografia en aquest país i a altres que suposen, que diuen, que
qualsevol tipus de copagament romp equitat i pot constituir una
barrera d’accés al tractament. Ja li hem dit l’exemple en
repetides ocasions de la bibliografia que existeix en aquest país
respecte del copagament farmacèutic dels pensionistes que
rompen, precisament, aquest accés al tractament i modifiquen
l’adherència del tractament, perquè quan una persona que
necessita un tractament per a la hipertensió deixa de consumir
aquest medicament se suposa que pot tenir una alteració en la
seva salut.

Vostè ens acaba de dir que considera que el copagament, i
en concret el copagament sanitari no urgent, no dificulta l’accés
a aquesta prestació i no imposa barreres en el tractament. Si ha
modificat l’opinió té ara l’oportunitat de fer-ho. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, no la dificultarà perquè no s’aplicarà i, per tant, no
suposarà una barrera. Moltes gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 14014/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent
(VIII).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 14014/13, relativa a copagament de
transport sanitari no urgent. Té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta, formulada el 25
de novembre de l’any passat, va formulada perquè vostè es
planteja en aquest copagament de transport sanitari no urgent un
objectiu molt clar que és, diuen, o li posen de nom racionalitzar
ús, però evidentment si un llegeix després de racionalitzar ús el
que posen, posen una cosa tan clara com fonamentalment a
través de la limitació de la seva utilització a les necessitats
exclusivament per motius clínics.

Per tant, la pregunta es formula en aquest sentit perquè
vostè, en les seves manifestacions al Consell Interterritorial diu
que hi ha hagut un ús inapropiat. Per tant, si un manifesta i
afirma que s’ha fet un ús inapropiat, evidentment, entra aquí que
és necessari modular la demanda perquè vostè devia, o deu,
considerar que una part d’aquesta demanda és innecessària i no
ajustada a les seves necessitats.

Jo ja li he comentat anteriorment, que m’agradaria que
digués per què hi ha hagut un ús inapropiat i qui ha fet aquest ús
inapropiat, si és el ciutadà pel seu compte o perquè és conscient
que determinats facultatius hagin fet prescripcions inadequades
o el 061 hagi indicat o donat el vistiplau a prestacions de serveis
que es puguin considerar inadequats.

Per tant, la pregunta va formulada en aquest sentit si vostè
considera necessari modular aquesta demanda i per això imposa,
o vol imposar, varen decidir a través del Govern d’Espanya, del
Partit Popular, posar un copagament en el transport sanitari no
urgent que continua vigent en el nostre ordenament jurídic
encara que a data d’avui no es posi en execució.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, li he manifestat crec
que en tres ocasions que aquí des de l’any 2005 aplicam, i aquí
són les Illes Balears, un protocol que ens permet fer un ús
responsable del transport programat. La porta d’entrada per
accedir a aquesta prestació va vinculada a un facultatiu que és
qui ho permet. Si totes les comunitats autònomes seguissin
aquestes pautes, que no totes les segueixen i, per tant, l’accés no
és el mateix a totes les comunitats autònomes, aquest ús es
podria regularitzar. Això és el que li he intentat explicar. 

Per tant, es podria reduir l’ús a tota Espanya? Sí, aplicant els
determinats criteris que nosaltres vàrem aplicar a la nostra
comunitat. Entenc que vostè no vol acceptar aquest raonament
que afecta setze comunitats autònomes diferents, o manco,
perquè els consellers varen manifestar diferents vies d’accés als
ciutadans. Per tant, jo li vull dir és que parlant com és d’una
ordre que afecta tot el territori espanyol, idò, aquest ús es podria
regular, afecta la comunitat autònoma de les Illes Balears des de
l’any 2005, aquesta comunitat fa un protocol molt determinat i
molt clar. Per tant, vostè ha d’entendre, dins la globalitat, aquest
ús inapropiat que no es produïa aquí a les Illes Balears, però sí
a altres regions.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Tornam a estar a les mateixes, jo parl amb el conseller de
Balears, no parl amb el conseller d’Andalusia, per tant, vostè va
manifestar, va dir que tenía la opinión de que ha habido un uso
inapropiado de este servicio sanitario. Per tant, si hi ha hagut
un ús inapropiat d’aquest servei sanitari és per això que un
demana si és necessari modular la demanda perquè és un dels
objectius que vostè, que és membre del Partit Popular i participa
d’aquestes reunions i la conselleria també, varen fixar-se com
a objectius dos: racionalitzar ús i estalvi econòmic.

Per tant, si un ho junta amb aquesta manifestació seva que
hi ha hagut un ús inapropiat, deduesc que és necessari modular
la demanda. I li torn a demanar si em podria dir qui és que ha fet
un ús inapropiat d’aquest servei, perquè els ciutadans no poden
accedir lliurement, necessiten una prescripció mèdica,
necessiten en moltes ocasions l’autorització del 061 i, per tant,
la pregunta formulada és si vostè considera necessari modular
aquesta demanda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, tots els termes que ha manifestat el Sr. Thomàs ja són
redundants i, per tant, no faré ús d’aquest segon torn, perquè ja
han estat contestats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 14015/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (IX).

Passam a la pregunta 14015/13, relativa a copagament del
transport sanitari no urgent. Té la paraula el Sr. Thomàs per
formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

En la línia de no contestar les preguntes, farem més via si no
les contesta, pot decidir si contesta en dos segons o si contesta
en deu minuts, però evidentment torn a dir són preguntes
formulades el novembre de l’any passat.

Com vostè es marca com a objectius dos: racionalitzar ús i
un estalvi econòmic, un element que un pensa és que quan
decideix políticament modificar cartera de serveis i en el cas del
transport sanitari no urgent decideix que ha de posar un
copagament als ciutadans que necessiten aquest servei, un pensa
que per cobrar necessita una determinada gestió per fer aquest
cobrament. Evidentment es formula la pregunta per saber de
primera mà, vostè que és el màxim responsable, saber quin cost
té la implementació d’aquestes estructures de copagament. 

La veritat, quan vaig formular la pregunta el 25 de novembre
de l’any passat ja no tenia cap esperança que em contestàs,
perquè encara esper que contesti quin és el cost de la gestió del
copagament farmacèutic, que li hem demanat en repetides
ocasions i encara ha estat incapaç de contestar aquesta pregunta,
que simplement un necessita l’esforç i les ganes de voler
contestar, un esforç que sí varen fer per justificar la taxa nova
que varen posar de l’emissió de la targeta sanitària, que de poc
ha servit per millorar l’atenció sanitària dels ciutadans de les
nostres illes.

És precisament el Consell Interterritorial qui també els diu,
perdó, el Consell d’Estat, qui els diu que han de revisar tot el
que fa referència al sistema d’aportació de l’usuari, perquè tal
com està plantejat el projecte de llei que vostès varen aprovar,
i vostè va aprovar, idò, un no sap exactament com aconseguiran
aquest objectiu que es marquen de l’estalvi econòmic, perquè en
cap moment no es justifica el que costa el mecanisme de gestió
i de cobrament d’aquesta aportació que vostès decideixen del
copagament en el transport sanitari.

Per tant, un esper que vostè, que va decidir i que va
manifestar que era oportuna la introducció de la
corresponsabilitat econòmica del ciutadà, se suposa que la
Conselleria de Salut de les Illes Balears tenia i té molt clar el
cost que li suposaria la implementació d’aquest copagament que
suposa implementació d’estructures de cobrament a un sistema
públic que no està habilitat per a això i no sé si necessita de la
incorporació o no de recursos humans.

Per tant, la pregunta formulada el mes de novembre i
repetida avui, 14015, diu, ha calculat la Conselleria de Salut el
cost que suposarà la implementació del nou copagament al
transport sanitari no urgent, és a dir, la implementació
d’estructures de cobrament a un sistema públic que no està
habilitat per a això?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, sens dubte s’haurien d’implementar estructures o
procediments afegits, però com que no s’implantarà aquest
copagament lògicament aquest cost no és necessari ni ve a l’ús
en aquest moment haver-lo de calcular ni de haver-lo de
contestar en aquest moment.



SALUT / Núm. 68 / 12 de març del 2014 985

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, la pregunta formulada el mes de
novembre demana si ha calculat la Conselleria de Salut el cost
d’aquest medicament, d’aquest copagament. Vostè, un any
abans, havia manifestat i havia donat el vistiplau que això
s’havia d’introduir. Per tant, la pregunta és molt fàcil: havia
calculat la Conselleria de Salut què costaria implementar aquest
copagament? Perquè encara que a dia d’avui no estigui vigent
un espera que després d’un any d’haver manifestat que hi està
d’acord, idò, sàpiga, com a mínim, quin cost tendria per a la
Conselleria de Salut implementar aquest copagament en el
transport sanitari no urgent. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

En tot cas aquest cost hauria de ser per estricte compliment
legal de la norma i com que en aquest cas la ministra ha
manifestat, que és a qui correspon, que no l’aplicarà, idò, no
serà necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

9) Pregunta RGE núm. 14016/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament en transport sanitari no urgent (X).

I finalment passam a la darrera pregunta, la 14016/13,
relativa a copagament del transport sanitari. Té la paraula el Sr.
Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

... proposició no de llei per manifestar si volen tornar enrere
el Reial Decret Llei 16/2012, tornar a la cartera de serveis on
estava i, per tant, eliminar els copagaments que vostès han
posat. La norma existeix, una altra qüestió és que en aquest
moment vostès hagin decidit políticament que aquesta aplicació
no es faci per via executiva.

Hem tengut avui l’oportunitat, vostè ha tengut la segona
oportunitat de contestar una sèrie de preguntes molt fàcils que
responen a un context d’una decisió del Partit Popular de fer un
canvi del Sistema Nacional de Salut, de modificar qui és que té
dret en el nostre país a tenir assistència sanitària, ja no és
universal, vostès ho han condicionat a la condició d’assegurat
o beneficiari. Vostès, el Partit Popular, varen decidir modificar
la cartera de serveis, crear aquesta cartera comú suplementària

amb dues condicions, una sèrie de prestacions que es donen per
via de dispensació ambulatòria i que necessiten, vostès
decideixen políticament, que tengui una aportació del ciutadà.

Li torn a dir, i és molt important, no és un ciutadà normal, és
un ciutadà que té un problema de salut. Els ciutadans paguen els
seus imposts, però ara vostè a aquella persona que està malalta,
que la gran majoria no han decidit estar malalts, vostès
decideixen en cas de copagament farmacèutic, per primera
vegada els pensionistes, transport sanitari no urgent, prestació
ortoprotètica, prestació dietètica, el copagament dels
medicaments dispensats a través de farmàcies hospitalàries, han
dibuixat un escenari que són susceptibles d’un copagament.

És veritat que algun d’ells, en aquests moments, han decidit
no posar-los, entre altres coses perquè tal vegada hi ha unes
eleccions europees properament o unes eleccions autonòmiques,
però vostès no han modificat la norma jurídica que sustenta
aquesta decisió política que és seva, del Partit Popular, i vostè
té una part de responsabilitat en aquesta decisió. 

Nosaltres sempre hem manifestat que no volíem introduir
copagaments, hem tengut l’oportunitat diferents consellers de
Salut dins aquesta legislatura que han negat que posessin un
copagament, al final han quedat com a mentiders perquè el
Partit Popular ha decidit posar aquests copagaments. Per tant,
nosaltres consideram i continuam manifestant que no estam
d’acord amb aquesta decisió de modificació de cartera de
serveis i d’introduir una sèrie de copagaments perquè
consideram, entre altres coses, que romp l’equitat d’accés i ja es
demostra amb el copagament farmacèutic dels pensionistes que
disminueix l’adherència terapèutica en aquests tractaments. Per
tant, es posa en risc la salut dels ciutadans per decisions
polítiques del Partit Popular, entre ells de vostè. 

Per tant, mentre aquesta norma existeixi nosaltres
continuarem insistint que aquestes mesures s’han de retirar
perquè no hi estam d’acord, perquè tenim un escenari on els
ciutadans necessiten recuperar drets i garanties, especialment en
àmbit sanitari. Podríem recordar avui que els ciutadans han
perdut la garantia que tenien de ser atesos en un temps raonable.
En aquests moments vostè vulnera l’Estatut d’Autonomia, no
diu als ciutadans quan seran atesos i va eliminar un decret que
existia en aquesta comunitat autònoma de temps de demora
quirúrgica, de consultes externes i de proves complementàries,
i té, desgraciadament, el rècord de temps de demora, per
exemple, quirúrgiques. Li vàrem deixar en 51 dies, i vostè, amb
dades que ha donat de desembre de 2013, està en 114 dies, 51
dies, 114 dies. 
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Aquesta és la seva gran fita política, la seva gran atenció
sanitària, perquè això representa que hi ha milers de ciutadans
que empitjoren la seva qualitat de vida i no són atesos
sanitàriament en el temps i en la forma més adequada. I és vostè
que ha derogat aquest decret que va fer la Sra. Aina Castillo i és
vostè que ha modificat els drets i garanties d’aquests ciutadans,
en aquest cas en el temps de demora, en llistes d’espera
quirúrgiques, proves complementàries i consultes externes.

Però evidentment, com aquest diputat veu que vostè des del
mes de novembre de l’any passat no ha tengut cap interès en
contestar les preguntes, primer formulades per escrit i després
oralment, retira en aquest moment la pregunta 14016 i no la
formula.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’agraeix al conseller i
al seu equip la seva presència.

Moltes gràcies.
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