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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 14123/13, del
Grup Parlamentari MÉS, sobre compensacions i hostatge dels
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, i la Proposició
no de llei RGE núm. 15498/13, del Grup Parlamentari
Socialista.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14123/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a compensacions i
hostatge dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.

Passam primer a la de l’hostatge, no? Sí.

Per defensar la proposició de l’hostatge intervé la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei té com a objectiu millorar la compensació
econòmica per desplaçament per assistència sanitària al conjunt
de ciutadans més afectats, que són el de Menorca, Eivissa i
Formentera, quan per necessitats sanitàries s’han de desplaçar
a Mallorca per ser atesos a l’hospital de referència de la
comunitat autònoma.

El Decret 41/2004 regula la compensació econòmica a
través de dietes dels desplaçaments que han de realitzar els
pacients de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i alguns
pacients de Mallorca cap altres indrets del conjunt de l’Estat.
Aquest decret, 41/2004, es va modificar l’any 2008, amb el
Decret 31/2008, per introduir la compensació de tornada en el
desplaçament i després una modificació posterior a aquesta de
l’any 2008, que és la 42/2010, també a través d’un decret que va
introduir la compensació per romandre dos dies a Mallorca totes
les persones desplaçades d’Eivissa, de Formentera i de
Menorca. L’any 2011 es va publicar la darrera ordre de la
Conselleria de Salut i Consum, concretament el dia 19 de gener,
pel qual s’establia la quota d’aquestes compensacions
econòmiques, la dieta d’aquestes compensacions econòmiques
per desplaçament.

El darrer decret, el Decret 42/2010, que modificava aquell
inicial, establia que anualment hauria de sortir una ordre de la
conselleria on s’havien d’establir les dietes. La informació que
nosaltres tenim, a no ser que sigui errònia, l’any 2012 no es va
publicar cap ordre, l’any 2013 no es va publicar cap ordre i
l’any 2014 encara no s’ha publicat cap ordre, tot i que ho
estableix aquest decret. El mateix conseller reconeix en una
pregunta parlamentària, almanco a l’agost de 2013 i que
nosaltres sapiguem no ha tengut cap tipus de modificació, que
actualment la que regula aquest desplaçament, aquestes dietes,
és la de febrer de 2011. Per tant, tenim que en el 2012, 2013 i
2014 no hi hagut cap tipus d’ordre nova per compensar aquesta
situació econòmica que generen els desplaçaments dels malalts,

dels pacients i dels acompanyants en el cas que hagin de venir
acompanyats a l’hospital de referència de la comunitat
autònoma.

No fa falta els expliqui que el model que tenim està delimitat
per la situació d’interinsularitat, per tant, aquest desplaçament
és costós, és a través d’avió, no es poden utilitzar altres
mecanismes molt més econòmics i sempre hi ha una estada.
Aquesta ordre estableix allò que pot ser una assistència
ambulatòria, una assistència hospitalària, diferencia preus,
diferencia costos, etc.

Des de 2011 no hi ha hagut, en aquest sentit, cap millora
econòmica per a aquestes situacions que en el conjunt de la
nostra comunitat autònoma anualment superen els 4.500
pacients més els seus acompanyants. Vull dir, així mateix es
poden desplaçar en aquest sentit unes 10.000 persones afectades
per aquesta ordre o per aquest decret.

Nosaltres, per tant, presentam, i ens atrevim a presentar-la
el novembre de 2013, que és la registre d’entrada... perquè
escoltam el president del Govern, escoltam el conseller
d’Economia, escoltam el conseller d’Hisenda que les coses
canvien, que milloren, que la situació econòmica de la nostra
comunitat autònoma millora, que es donen els primers fruits,
que som el model de l’Estat espanyol; nosaltres, fins ara,
conscients de la situació econòmica vostès veuran en tota la
nostra, diguem, trajectòria de l’oposició fins ara no havíem
demanat nous serveis, no havíem demanat nous programes,
havíem fet propostes d’oposició en el sentit polític de rebutjar
tota una sèrie de modificacions que el Partit Popular havia fet
com retirar la targeta al colAlectiu d’immigrants o com el tipus
de copagament reivindicat l’Estatut en el sentit de defensar la
sanitat universal, propostes de consens, intentant fer propostes
polítiques perquè el Govern consensuàs amb el colAlectiu
sanitari de la nostra comunitat autònoma com es podien fer
millores sense haver de reduir prestacions, propostes de
transparència i de participació com era el manteniment de la
defensora del pacient, però no havíem fet, o de forma molt
escassa, però jo diria que pràcticament no ho havíem fet, cap
proposta de millores de caràcter econòmic i sobretot de nous
serveis. Però atès que efectivament l’economia, segons el Partit
Popular, millora pensam que comença a ser hora que aquesta
millora no només la visquin bé o la gaudeixin els grans
empresaris d’hoteleria sinó que sigui el conjunt de la ciutadania.

Per tant, avui presentam aquesta proposició no de llei,
registrada el novembre de 2013, en la qual demanam, per una
banda, el compliment del decret de l’any 2010 que establia que
cada any s’havia de fer una resolució de la conselleria establint
quina seria la quota de pagament d’aquestes dietes, demanam
que s’augmentin, pensam que una dieta de 7 euros, per exemple,
per un desplaçament, per una dieta perquè el desplaçament, el
transport, es paga apart, per una dieta de desplaçament de mitja
jornada, diguem, que no sigui d’hospitalització, que només sigui
de caràcter ambulatori, 7 euros és molt poc. Per tant, nosaltres
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feim aquí tota una sèrie de propostes d’augmentar fins a un
mínim, per exemple, aquesta seria de 14 euros, altres que estan
en aquests moments a 35 pujar-les a 50, no només augmentar
pensant en relació amb el cost de la vida sinó també facilitar la
gestió, en aquest moment la gestió de l’ordre de 2011 és
complexa, ha d’anar mitjançant factures, nosaltres pensam que
s’hauria de facilitar molt el tema de la justificació.

També pensam que hi hauria d’haver una garantia per part
de l’Ibsalut del pagament d’aquestes dietes, no només el Govern
ha d’accelerar el pagament de les farmàcies, que està molt bé
que es pagui mensualment, sinó també el pagament de les
persones que es desplacen per motius de malaltia i que, a més,
són derivades pel mateix sistema de l’Ibsalut. Vull dir, no és que
venguin elles perquè vulguin una segona opinió sinó que venen
obligades o, diguem, dins el sistema de l’Ibsalut és el metge que
deriva. Per tant, una millora econòmica, una facilitat per a la
gestió al cobrament i també facilitar aquest tipus de cobrament.

Després, també pensam que ja comença a ser hora que es
pensi seriosament el tema d’una residència, li podem dir
residència, li podem dir pisos, podem posar el concepte que
sigui, però sí un habitatge perquè les persones desplaçades per
motius de malaltia, sobretot els acompanyants, puguin estar en
aquesta residència, en aquests pisos que siguin de la Conselleria
de Salut i que reduiria, per una altra banda, tot el tema de les
dietes o del pagament d’hotels o altres tipus de llocs per anar a
dormir. Vull dir, reduiríem en aquest sentit, si hi hagués aquesta
possibilitat d’una residència o de pisos, el pagament d’hotels i
mantendríem només el tipus de dietes. Això donaria més
garanties a les persones, és una reivindicació que està present a
Menorca des de fa molts anys. És veritat que a Eivissa a
vegades aquesta reivindicació no s’ha fet de forma tan
persistent, però sí els afectats o les associacions de malalts i de
pacients de Menorca és un tema que demanen amb molta
insistència, sobretot pensant en les persones que tenen ingressos
de llarga estada ja que els acompanyants han d’avançar els
doblers a vegades no estan en condicions d’avançar-ho i, per
tant, això els permetria poder acompanyar la persona
hospitalitzada amb més garanties i amb més tranquilAlitat.
Nosaltres demanàvem que fossin uns 500.000 euros per
començar l’any 2014 podria ser per a l’any 2015.

A nosaltres ens ha preocupat aquest tema, fa més de dos
anys que feim un seguiment al Govern, li hem demanat en
diverses ocasions al Govern per la possibilitat de començar a
construir aquesta residència, mai no ha hagut una afirmació
positiva. Per tant, nosaltres pensam que ara el Parlament s’ha de
pronunciar. Sabem la resposta del Govern quina ha estat, sabem
a través de preguntes escrites i respostes per part del conseller
ens explica que s’ha modificat l’estratègia d’assistència
sanitària, que hi ha hagut un increment de desplaçament de
metges tant a Menorca com a Eivissa i que això ha reduït els
desplaçaments d’Eivissa i de Menorca cap a Mallorca, però
nosaltres no demanam això, això està bé, està bé que s’hagi
reduït, si és així és un argument més per poder pujar les dietes
perquè hi ha menys desplaçaments, es desplaça el metge, hi ha
menys desplaçaments i, per tant, podem millorar aquestes
situacions econòmiques que perjudiquen els pacients.

Per tant, nosaltres demanam...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, tot d’una.

... nosaltres demanam el vot afirmatiu perquè pensam que és
una millora que beneficiarà molt als ciutadans i només dir-los
que el Consell Insular de Menorca va aprovar una proposició,
una moció d’aquestes característiques molt pareguda a aquesta
i també és una moció aprovada a diversos ajuntaments per
unanimitat, tant al consell com a diferents municipis de
Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volem
confirmar el vot favorable del Grup Socialista a aquesta
proposició no de llei del Grup MÉS perquè compartim tant
l’argumentació com també les propostes d’aquesta iniciativa
encara que al final de la nostra intervenció li farem una proposta
in voce d’alguns canvis perquè s’ajusti aquesta proposta a
aquella iniciativa que es va aprovar en el Consell Insular de
Menorca el mes de desembre passat.

En altres ocasions no ha estat el Grup MÉS sinó que ha estat
el nostre grup també que ha posat damunt la taula aquesta
problemàtica del desplaçament dels malalts des de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera a l’hospital de referència que es
troba a Mallorca o des de qualsevol de les illes a la península
per rebre tractaments diversos o per proves diagnòstiques que
no es fan a l’illa d’origen. 

És un tema que preocupa molt, sobretot a aquestes illes
menors, perquè suposa un trastorn personal, familiar o laboral
que és indubtable i també a això s’ha d’afegir un trastorn
econòmic que significa aquest desplaçament, entre altres coses
perquè les compensacions per desplaçament i estada que hauria
de cobrir l’Ibsalut per tal d’igualar a tots els habitants de les
Illes Balears quant al gaudi del dret a la salut, en realitat no
cobreix totalment la despesa que realment suposa i, a més,
arriben tard i malament, o senzillament no arriben. Ara no
arriben i es retarden des de l’any 2011.
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Com ha dit la portaveu de MÉS va ser el Decret 41/2004, de
23 d’abril, que va regular el procediment per a la percepció de
les compensacions en concepte de dietes i transport que havien
de rebre els beneficiaris de l’assistència sanitària de la Seguretat
Social, els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears en cas
d’aquest desplaçament. 

En la legislatura 2007-2011 es varen fer millores i
actualitzacions, que són els decrets que també ha citat la
portaveu com el 31/2008, de 14 de març, que introduïa
compensació de despesa de viatge de tornada també en el
supòsit de defunció, o el Decret 94/2008, que considerava la
prestació de transport com a pròpia de la cartera de serveis del
sistema sanitari públic, o el Decret 42/2010, de 5 de març, que
millorava les pernoctes, i l’ordre, finalment, també citada, de 19
de gener de 2011, que actualitzava les quanties de la
compensació del desplaçament i pernoctes. Quant a pernoctes
donava dret a percebre una quantitat de doblers, crec que són 36
euros, o també a uns bo d’hotel que la mateixa agència de
viatges també tramitava i no s’havia d’avançar cap doblers.

Efectivament, després d’això ja no hi ha res més segons les
nostres investigacions, nosaltres tampoc no hem trobat aquest
ordre que el decret de l’època Matas, aquest 41/2004, que
preveia que anualment s’havien de fixar aquestes quanties. De
2011 a 2014 no apareix cap altre ordre de fixació de quanties de
compensació per desplaçament. 

Açò, com dic, és un problema especialment greu perquè els
desplaçaments són un problema afegit a la malaltia i que es pot
veure agreujada pel cost psicològic d’estar fora de casa i també
per la preocupació per la considerable despesa econòmica que
comporta haver d’avançar els doblers. Avançar i no cobrar
després. Açò mai, efectivament, no pot ser compensat totalment
per l’administració. Però no és possible que aquestes dificultats
siguin aprofundides precisament a causa de l’administració, que
és la que hauria de vetllar per ells i per la seva situació de
vulnerabilitat. Encara hi ha malalts als quals no s’ha reemborsat
els doblers que varen haver d’avançar per a la compra dels
bitllets quan hi va haver els problemes a la agència de viatges,
parlam de 2011, i cap d’ells no ha rebut res de les
compensacions per manutenció i pernoctes d’aquell moment
fins ara.

En el Parlament de les Illes Balears s’han aprovat diferents
iniciatives, efectivament, en aquest sentit i de tots els grups
polítics, fins i tot vàrem aprovar per unanimitat una proposició
no de llei del Grup Popular que deia que instava el Govern a
estudiar i valorar la situació del sistema de cobertura de les
despeses dels desplaçaments dels malalts residents a les Illes
que precisen rebre atenció sanitària. No sabem que s’hagi
valorat ni s’hagi estudiat ni s’hagi fet res. També instava el
Govern a determinar si el sistema és el més adequat i eficaç per
donar resposta a aquesta necessitat, es veu que en tres anys no
han tengut temps de determinar si ho és o no, adequat i eficaç.
I també a aplicar uns criteris de funcionament per garantir
aquests desplaçaments i el pagament de les despeses que
provoquen. Idò, tampoc, això ni ho han pagat, però tampoc no
han estudiat el sistema o almanco no ho han fet públic.

Després, més tard, vàrem demanar el compliment, nosaltres
en Ple, d’aquesta proposició no de llei i tampoc no s’ha
materialitzat fins ara. O sigui, cap de les iniciatives que hi ha
hagut s’ha concretat en una millora efectiva i real i la situació
per als malalts no ha canviat després d’aquests tres anys. 

Efectivament, el Consell Insular de Menorca també ha
aprovat per unanimitat dues mocions, una del PSOE l’any 2012
i una altra la darrera de 2013, però tampoc no sabem que hagin
donat cap resultat. 

Compartim, per tant, els punts d’aquesta proposició encara
que continuam pensant que les compensacions són petites, una
dieta de 14 euros al dia, que ja marcava l’ordre de 2011 només
permet menjar panets el migdia i un parell de cafès a una
persona que ha de ser tot el dia pel carrer. També el
quilometratge, sabem que un taxi a l’aeroport costa un mínim de
15 euros d’anada i 15 de tornada des del centre de Palma, molt
més des de Son Espases, i l’autobús, efectivament, n’hi ha, és
més, sembla més barat, però parlam de malalts que no sempre
es poden desplaçar en bus ni tenen familiars que els portin a
l’hospital.

És per aquest motiu que presentarem, amb la idea que pugui
sortir endavant, alguna esmena in voce per adaptar aquests punts
que es varen acordar en el Consell Insular de Menorca. 

A més, consideram també que més que el valor de les dietes
el que és imprescindible és que cobrin a temps, o almenys en un
temps raonable, però és absolutament excessiu que no es cobrin
des de l’any 2001. Es va arribar a regularitzar els pagaments
dels avions i ara els malalts no han d’avançar ja el cost dels
bitllets, com va passar durant uns mesos, però encara no han
cobrat, com dic, tots aquells als quals se’ls deu doblers, però les
dietes i els quilometratges no els han cobrat. No s’ha cobrat el
2011 ni 2012 ni 2013 ni estan cobrant les de 2014.

Quant a les pernoctes també votarem favorablement a
aquesta residència vinculada a Son Espases, que demanen els
malalts de Menorca, però realment nosaltres pensam que s’ha de
donar una solució, bé en hotels, i tal vegada no tots tenen les
mateixes necessitats, no és el mateix una persona que ha d’estar
dos dies que està amb radioteràpia o el que sigui o una persona
que ha d’estar més temps que té fills petits, vull dir, hi ha
diferents necessitats, en definitiva.

Nosaltres, per tant, demanarem a la portaveu del Grup MÉS
modificar aquests punts en el mateix sentit que ho va fer el
Consell de Menorca i seria que: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar l’ordre
vigent que regula les compensacions per desplaçament dels
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó
d’assistència sanitària per tal d’adequar-les a les necessitats
reals dels malalts tenint en compte criteris i informació de les
associacions de malalts". Deixam el punt un poc obert per
arribar a un acord.
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Segon, que "el PIB insti el Govern de les Illes Balears a
establir l’obligació per part de l’ib-salut de fer efectiu el
pagament de les compensacions esmentades en un termini
màxim de tres mesos -que és el que posava la seva proposta-,
així com els endarreriments que hi pugui haver, en un termini de
sis mesos, a comptar a partir del 10 desembre de 2013", -perquè
el consell insular deia..., no posava desembre, deia un termini de
sis mesos, però és clar, ja n’han passat quatre ara. És a dir, açò
seria... deixar el punt 1 així, el punt 2 que recull el punt 1.4
diguéssim, quedaria com un punt 2. 

El punt 3 diria: “El Parlament insta el Govern a planificar
amb les associacions de malalts una futura residència vinculada
a l’Hospital Son Espases per hostatge de pacients i/o
acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera en tractaments
de curta i llarga durada”. 

I el quart punt instava el Govern a crear, mentre la
residència no sigui un fet, una borsa de pisos adaptats per a les
mateixes necessitats i gestionats per la Conselleria de Salut.
Actualment existeixen aquests pisos, però estan gestionats per
associacions, per l’associació del càncer, en tenen alguns, o
ASPANOB també en el cas de fillets petits.

Res més per part meva. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots, bona
part d’aquesta proposició no de llei se centra a solAlicitar la
modificació d’una ordre dictada pel conseller de Salut del
Govern del pacte el 19 de gener de 2011, per la qual es fixen les
quanties de les compensacions per desplaçaments dels usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència
sanitària i el procediment per obtenir-les. 

Parlam d’una ordre dictada cinc mesos abans que el pacte de
progrés abandonàs el Govern, un govern del qual també el
grup... aleshores PSM, avui MÉS, formava part i nosaltres ens
demanam si aquestes quanties, tant a ell com al Partit Socialista
que ho acaba de manifestar, els semblaven tan insuficients com
diuen per què varen permetre que el seu govern les fixàs per a
aquests imports. No sabem si.. potser el grup PSM va fer la
proposta i la Conselleria de Salut no la va voler tenir en compte
o no sabem exactament el que va passar en aquell moment
perquè es fixassin aquestes quanties i no unes altres més
elevades.

Vull recordar també que quan el Partit Popular va arribar al
Govern aquesta legislatura el primer que va haver de fer la
consellera de Salut, la Sra. Castro, va ser resoldre el problema
que el pacte havia deixat sobre el pagament dels bitllets dels
pacients desplaçats. Vull recordar que AVIBA ja no volia
continuar pagant, assumint el gran deute que tenia, que assumia
el Govern de les Illes Balears i que feia temps que no li pagaven
en concepte dels bitllets dels malalts i dels seus acompanyants,
i això provocava que els pacients i els seus acompanyants de les

illes menors avançaven els sous de les seves butxaques per
poder pagar aquests bitllets.

Tampoc, respecte a aquest tema, no vàrem sentir cap
manifestació del PSM en aquell moment d’aquest problema que
era tan greu i, per tant, se’ns fa un poc estrany que vostès que
també eren socis d’aquest govern ara ens vulguin donar lliçons
de com s’han de tractar els ciutadans en matèria de salut de les
illes menors.

M’agradaria no votar..., a veure, no només votar a favor de
la seva proposta, m’agradaria haver tengut des de sempre
governs sensibles en matèria de salut pública amb els ciutadans
que vivim a les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i
això per desgràcia vull recordar que no sempre ha estat així.
Podria posar molts d’exemples, però en record en particular un
que va ser la petició que vàrem fer que el municipi de Sant Joan
de Labritja que està al nord de l’illa d’Eivissa pogués disposar
d’una cosa tan simple com era un ambulància durant els mesos
d’estiu perquè som el municipi més allunyat del centre i d’on es
troba Can Misses, i a una cosa tan senzilla i tan barata com
aquesta el Govern del pacte ens va dir que no, que no hi teníem
dret, ara des del primer any d’aquesta legislatura és un tema
absolutament solucionat i com aquest moltes altres coses.

M’agradaria que el que demanam avui fos una realitat des de
fa molts d’anys i que aquesta sensibilitat que avui s’ha
manifestat aquí hagués estat expressada amb fets quan hi havia
responsabilitat de govern per part de qui ho presenta. 

També vull recordar que han estat governs del Partit Popular
els que han estat més sensibles amb els ciutadans de les illes
menors en matèria de salut, governs del Partit Popular són els
que varen fer l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, l’hospital de
Formentera i els que ara ens duran la radioteràpia, el servei de
radioteràpia oncològica a les illes de Menorca i a les Pitiüses. 

Ahir mateix vàrem veure a la premsa com el Servei de Salut
licitava el contracte de concessió del servei públic d’oncologia
radioteràpica corresponent a les àrees de salut de Menorca i
Eivissa i Formentera, que es licitava el contracte de concessió
del Servei de Salut d’oncologia radioteràpica corresponent a la
població d’aquestes àrees per un pressupost de quasi 17,5
milions d’euros que s’adjudicava per un termini de set anys,
prorrogable a deu i que amb la implantació d’aquest servei als
hospitals d’aquestes illes es garantirà que tots els ciutadans de
les Illes Balears rebin una assistència sanitària de qualitat i de
proximitat. Això són realitats, són compromisos fermes, són
passes que es traduiran en fets reals i que el govern d’esquerres
ni tan sols s’havia plantejat. 

Després també vull recordar la qüestió del trasllat
d’especialistes als centres hospitalaris d’aquestes illes, uns
trasllats que des de Son Espases anualment s’han anat
incrementant, l’any 2012 es varen incrementar un 46% sobre el
2011, i aquest increment ha continuat traduint-se en
nombrosos... en més desplaçaments cada any. Aquests
desplaçaments suposen un estalvi per a la Conselleria de Salut,
però sobretot suposen estalviar incòmodes desplaçaments als
pacients i als seus acompanyants a l’illa de Mallorca. 
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A Menorca, ho vàrem veure ahir en una pregunta
parlamentària al conseller, s’han fet més cirurgies i més
consultes de columna al Mateu Orfila per especialistes que han
vengut de Son Espases. Des d’octubre de 2013 s’han evitat
quasi 100 pacients desplaçats menorquins. Al juny de 2013
també es varen posar en marxa les consultes de cardiologia
infantil per part d’una doctora venguda des de Son Espases, que
en sis mesos ha atès també 115 infants. A Formentera des
d’abril de 2013 l’hospital d’aquella illa també disposa d’un nou
servei de cardiologia i a Eivissa, el mateix.

Nosaltres pensam que això és el que realment volen, volem,
els pacients de les illes menors, tenir l’especialista que precisam
al nostre abast sense haver d’agafar l’avió i perdre tot un dia, el
pacient i el seu acompanyant, per haver de venir aquí, a l’illa de
Mallorca.

Volem proximitat i qualitat dels serveis sanitaris i això
mateix és el que proporciona aquest govern. El nostre grup
parlamentari considera que aquest és el camí de futur que s’ha
de seguir. Aquí s’ha manifestat per part del grup proposant que
si s’havia millorat la situació econòmica s’havia de fer més
inversió en la millora de la sanitat a les illes menors, idò això és
exactament el que fa aquest govern i aquí en tenim les proves.
Nosaltres no volem govern com l’anterior que s’ho va gastar tot
a Son Espases, amb un desfasament de 280 milions d’euros i
que després ni tan sols podia pagar els passatges dels malalts
desplaçats de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

Nosaltres no donarem avui suport a la seva proposta perquè,
ho hem dit sempre, els recursos són els que són a causa de la
mala gestió de la legislatura anterior i a l’herència rebuda tan
deficitària que ens obliga a prioritzar, i això és el que fa aquest
govern, prioritza apropar la sanitat pública de qualitat a les illes
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera amb el trasllat cada dia
de més especialistes allà mateix i amb la posada en marxa de
serveis com el de radioteràpia oncològica que, com acaben de
veure, ha costat per set anys més de 17 milions d’euros.

Lamentam una vegada més que aquesta sensibilitat que ara
mostren els grups de l’esquerra no s’hagués reflectit en el seu
moment quan comandaven i tenien l’oportunitat d’emprendre
determinades accions i determinades polítiques perquè és molt
evident que en els ciutadans i els pacients de Menorca, d’Eivissa
i de Formentera hi pensaven molt poc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies al Grup Socialista pel seu
suport, cap problema -tot i que sembla que no sortirà endavant-
per introduir les modificacions que vostè ha presentat, unes
mocions que es varen aprovar a Menorca, que jo conegui,
sembla que els consellers de Menorca tenen més sensibilitat que
els parlamentaris del Partit Popular en aquest parlament en
relació amb les necessitats de Menorca i d’Eivissa, també ens
passa amb determinats regidors del Partit Popular que tenen més
sensibilitat que... i crec que més empatia i més capacitat per
saber què és el que està passant que el que veim en aquest

parlament on no aconseguim treure cap proposició no de llei de
l’oposició, escasses en tot cas, i en canvi als consells que tenen
la realitat més a prop sembla que sí.

Sra. Palau, és veritat que hi ha desplaçaments dels metges
cap a les illes, però cregui’m que mai, mai, mai cada illa no
tendrà un hospital de referència i sempre hi haurà desplaçaments
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera cap a Mallorca perquè
no es podrà fer un hospital de referència, no ja per temes
econòmics, que sempre és discutible en política, sinó per temes
de qualitat assistencial. No es poden tenir per a poblacions tan
petites com en aquests moments hi ha a Menorca i Eivissa
hospitals de referència i per tant, sempre hi haurà
desplaçaments.

Ens acusa que no vàrem fer res, doncs aquest govern que no
va fer res va modificar a l’alça en dues ocasions el decret de
l’any 2004, miri vostè. El Govern del Partit Popular du tres anys
i no ha modificat ni l’ordre, és que no ha publicat ni l’ordre,
perquè hagués pogut publicar l’ordre i dir de 0,7 amb 0,50 i
hagués modificat l’ordre, ni l’ordre, i en canvi aquest govern del
pacte va modificar el decret en dues ocasions, el va modificar i
va millorar la qualitat econòmica i la qualitat de la prestació
tècnica i va complir amb això, a part que quan hi va haver
aquesta ordre i quan hi va haver les modificacions del decret,
revisi vostè la informació del Parlament, i veurà que el Grup
Parlamentari Popular amb 28 diputats i 1 de Formentera que
sempre li donava suport no va fer cap proposició no de llei; el
Grup Popular, 29 diputats, no va fer cap proposta de
modificació, cap proposició no de llei ni per millorar el decret
que havia tret el Govern ni per millorar l’ordre que havia tret el
conseller i eren 29 parlamentaris, no sé on és la sensibilitat. 

En canvi el Govern en quatre anys, el Govern del pacte de
progrés en quatre anys modifica i millora el decret en dues
ocasions, crec que sí que hi ha diferència de govern i en crisi;
vostès, tres anys de govern, ni una modificació, ni un cèntim
més per a les persones que es desplacen, reduint el
desplaçament, és cert, però ni un cèntim més per a les persones
que es desplacen i miri, el pacte de progrés, dues modificacions
del decret i una millora de l’ordre, aquesta és la diferència
efectivament entre un govern i l’altre.
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Després em diu allò de tan greu, miri, molt greu és retirar les
targetes sanitàries a 20.000 persones de la nostra comunitat
autònoma, molt greu és posar copagaments als pensionistes,
molt greu és enviar 1.100 persones, 1.100 sanitaris formats a
l’atur, això és molt greu i hem fet i hem fet PNL en aquest
sentit, ara n’estam fent una, quasi després de tres anys de
govern, d’una millora econòmica perquè no és que sigui tan
greu, però és bastant millorable i després de tres anys de fer
només propostes de rebutjar les polítiques assistencials i
sanitàries del Govern començam a fer propostes de millora
perquè el que sentim al Parlament és que les coses comencen a
anar bé i els macro números van fantàstics, escolti, idò millorem
els set eurets que cobra una persona que es desplaça per anar a
un especialista. Si les coses van tan bé que podem pujar un 25%
del sou als colAlaboradors del Sr. President, podem... -és clar, és
clar i altres coses que hauran de sentir-, podem millorar, com
no, les dietes de les persones que es desplacen, que s’han reduït,
però que existeixen i que es desplacen cada dia, més de 5.000
pacients amb els seus acompanyants i a vostès això els sembla
que, que... que entram en contradiccions.

Jo, el seu discurs l’admetria si això hagués estat la primera
proposició no de llei que el grup MÉS... -la passada legislatura
no PSM, sinó BLOC i vostè hi era i se n’ha de recordar, vostè
ja du prou legislatures en aquest parlament i per tant, ho sabia,
no era PSM, era BLOC-, hagués entès el seu discurs si això
hagués estat la primera proposició no de llei que presentava el
grup MÉS en relació amb la Conselleria de Sanitat, però és que
la registram el novembre del 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant, lamentam una altra vegada més que el que és
possible aprovar al consell amb els vots del Partit Popular en
aquest parlament no és possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

He entès que no accepta les esmenes del Grup Socialista...
ah, sí les ha acceptat, m’havia semblat que no.

Bé, idò, passam a la votació... que queda en quatre punts,
segons he entès... es votarà en bloc perquè veig que no hi ha ja
acord.

Vots a favor?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Són quatre punts, jo mantindria el darrer, amb la modificació
en lloc de “2014", “2015".

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Seria el darrer nostre més els quatre de... que es varen
aprovar al Consell de Govern que són un resum de la nostra
proposició no de llei.

El darrer punt seria “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a incloure en els pressuposts de la
CAIB de 2015 -en aquest cas- una partida de 500.000 euros per
escometre l’inici de la creació d’una residència vinculada a
l’Hospital Son Espases per a pacients ...”.

(Se sent la Sra. Rita i Larrucea de fons que diu “Seria el
punt (...) tres, diguéssim, (...) consell insular)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si vol els don un minut de recés perquè es posin d’acord.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí... o es pot afegir... bé, té raó, votaran en contra...

(Remor de veus)

Sí, d’acord, idò com a número 5, eh?, cinc punts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, cinc punts amb les esmenes incloses del PSOE.

Molt bé, passam idò a la votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15498/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaluació del
Reial Decret Llei 16/2012.

Passam idò a la següent proposició, RGE núm. 15498/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, intervé el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, moltes gràcies. L’any 96 es va aprovar la Llei
general de sanitat, una llei que va fer efectiva la protecció de la
salut al nostre país, un concepte recollit a l’article 43 de la
Constitució i a l’article 25 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i bàsicament el motiu pel qual el duim aquí és perquè
donava dret a atenció sanitària a tots els ciutadans.
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Evidentment, ha plogut molt des de l’any 86 i el Sistema
Nacional de Salut s’ha anat desenvolupant i una de les darreres
fites és l’aprovació l’any 2011, a l’anterior legislatura, de la Llei
general de salut pública d’Espanya, que entre altres coses va
finalitzar la universalització efectiva de la sanitat pública
espanyola per a tots aquells colAlectius minoritaris que encara no
havien estat inclosos dins aquest dret d’atenció a la salut.

Durant tots aquests anys tothom està d’acord en el fet que
s’ha anat desenvolupant un sistema sanitari públic que està molt
ben valorat pel conjunt de ciutadans espanyols, i també té una
bona valoració a l’àmbit internacional, i bàsicament el que feia
era assegurar a tota la ciutadania un sistema de protecció que
incloïa promoció, prevenció i extensió d’assistència sanitària a
tota la població, i evidentment va ajudar a cohesionar aquest
país superant desequilibris territorials i socials que existien.

La decisió del Govern del Partit Popular, ara la setmana que
ve farà dos anys, de modificar el canvi del sistema sanitari
d’aquest país, entre altres coses el que va fer va ser rompre un
consens bàsic de política sanitària que existia al nostre país, que
era la universalitat de l’atenció sanitària. El famós reial decret
llei 16/2012 ha fet un canvi de model sanitari; el sistema
universal públic finançat a través d’impostos i que representava
una millora en equitat ja és un sistema que ha passat a la
història. Hem passat d’un sistema de drets a un sistema
d’assegurança, i això evidentment ha tengut repercussions en
l’àmbit de cohesió social i en l’àmbit de salut pública del nostre
país. S’ha romput equitat, s’han introduït barreres a l’accés, i
s’han deixat desprotegits colAlectius dels denominats més
vulnerables.

I és evident que això fins i tot ja no un decret que va aprovar
tot solet el Partit Popular, sense consens de cap grup
parlamentari, ho ha reconegut la Defensora del Poble, i fins i tot
han sortit dictàmens del Consell d’Estat i resolucions del
Tribunal Constitucional on es posa damunt la taula la ruptura
del Sistema Nacional de Salut i que hi comença a haver barreres
en l’accés del conjunt de ciutadans a l’atenció sanitària. Hem de
recordar que la Defensora del Poble va emetre unes
recomanacions a la Conselleria de Salut de les Illes Balears a les
quals no ha fet ni mica de cas.

Evidentment excloure, entre altres coses, colAlectius de
ciutadans espanyols i d’immigrants, el que ha dit i ha constatat
molta gent és que no suposa cap estalvi econòmic rellevant que
pugui suposar reducció de dèficit, i que el seu impacte en salut,
que és un concepte molt important, sí que es pot valorar. 

Aquí, per exemple, sabem que es varen retirar 20.000
targetes sanitàries, és a dir, es va posar quasi un 2% de la
població..., se li va retirar aquesta targeta i se li va retirar una
atenció sanitària normalitzada a la nostra comunitat autònoma.
Evidentment el Partit Popular pot dir que això són
manifestacions d’un grup polític, però curiosament totes les
organitzacions de professionals sanitaris, organitzacions, ONG
d’àmbit sanitari i socials, organitzacions sindicals i tots els
partits polítics que no són el Partit Popular s’han declarat en
contra d’aquesta normativa. 

Evidentment, a més de disminuir les persones que tenen dret
a l’atenció sanitària, s’ha creat una cartera de serveis comuna
suplementària, subjecta a copagaments; entre altres coses ja

tothom sap, a qualsevol farmàcia i a qualsevol consulta mèdica
saben que per exemple els pensionistes, que per primera vegada
paguen una part dels medicaments, en aquests moments no
retiren tots els seus medicaments, i això, entre altres coses,
suposa una barrera en l’accés al tractament, i suposa una pèrdua
d’adherència al tractament, que després té un resultat en salut.
Només per recordar-ho a aquests que parlen de bona gestió, això
als pensionistes els ha suposat, en un any i mig, 15 milions
d’euros de copagament a les Illes Balears. Per no dir la taxa dels
10 euros per la targeta sanitària, que en això sí que el Partit
Popular ha aplicat cada any l’IPC i ara ja no són 10 euros sinó
que són 10,54, i evidentment totes aquestes coses tenen
repercussió en salut.

La proposició no de llei va encaminada a una qüestió. No
entrarem aquí avui a discutir allò aberrant d’aquest reial decret
llei, sinó que dins l’àmbit d’epidemiologia i salut pública
moderna es va introduir la necessitat d’avaluar l’impacte en
salut de les decisions que es prenien, entenent-ho com a
combinació de procediments, mètodes, eines a través dels quals
una política, un programa o un projecte pot ser valorat d’acord
amb els seus efectes potencials sobre la salut d’una població i
la distribució que això té. Això, evidentment, surt a una llei
general de salut pública de l’any 2011, en el seu article 35, que
bàsicament preveu aquesta avaluació en impacte de salut, i que
també ens diu que el que s’intenta amb aquesta avaluació és
preveure els efectes directes i indirectes que les polítiques
sanitàries i no sanitàries tenen sobre la salut de la població i si
produeixen o no desigualtats socials en aquesta població.

La Llei de salut pública de les Illes Balears, que és anterior
a la Llei general de salut pública d’Espanya, també ja recollia
que la necessitat d’avaluar l’impacte en salut de les decisions ja
està definida com una prestació en matèria de salut pública, i
també es preveu al seu article 6.2.d) que es faci una avaluació
en impacte de salut. Evidentment tenim un àmbit normatiu
estatal i autonòmic que demana que es faci una avaluació
d’impacte en salut, de com afecten a la salut dels ciutadans de
forma colAlectiva les decisions polítiques de política sanitària,
com és l’aplicació d’aquest reial decret 16/2012. 

Per això el grup parlamentari du aquesta proposició no de
llei que té cinc punts. Un primer és que el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a assegurar que, de conformitat amb
el principi d’universalitat de les prestacions sanitàries, les
reformes adoptades no limitin l’accés de les persones que
resideixen a les Illes Balears als serveis de salut, qualsevol sigui
la seva situació legal. En un segon punt el Parlament insta el
Govern a complir l’article 25.1 de l’Estatut d’Autonomia, que
vull recordar que diu que es garanteix el dret a la prevenció i a
la protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de
caràcter universal. 

La proposició no de llei té un punt 3, en què el Parlament
insta el Govern d’Espanya a realitzar l’avaluació de l’impacte
en salut del Reial Decret 16/2012 d’acord amb l’article 35 de la
Llei general de salut pública d’Espanya; un punt 4, en què el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a realitzar aquesta
mateixa avaluació d’impacte en salut del Reial Decret 16/2012,
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d’acord amb l’article 6.2.d) de la Llei de salut pública de les
Illes Balears; i un cinquè punt en què es demana que el
Parlament insta el Govern a informar-lo dels resultats de
l’avaluació de l’impacte en salut del Reial Decret 16/2012 amb
l’objectiu que es puguin millorar les actuacions futures.

És a dir, la proposició no de llei l’únic que analitza és que hi
ha un govern d’Espanya que ha dictat un reial decret...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...que modifica el sistema sanitari espanyol. Tenim un àmbit
constitucional, un àmbit normatiu d’Espanya i un àmbit
normatiu de la comunitat autònoma que, entre altres coses,
emplacen a fer una avaluació d’impacte en salut de les decisions
polítiques que s’hagin pres. Per tant la proposició no de llei el
que demana és que per una banda s’asseguri l’accés a la salut
del conjunt de ciutadans que viuen a les Illes Balears, i que es
compleixi la normativa vigent que fa referència a l’avaluació
d’impacte en salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari MÉS donarà
suport a aquesta proposició no de llei, que en la seva exposició
fa un repàs al que s’ha denominat “reformes de la sanitat”, i que
al cap i a la fi més que una reforma és una reducció de l’accés
i una reducció de les prestacions sanitàries.

Vostè les ha resumides o estan resumides a l’exposició.
L’accés a la sanitat universal i pública com a ciutadà o
ciutadana, que havies d’estar simplement empadronat a un
municipi de la nostra comunitat autònoma, a un concepte
d’assegurat, has d’estar assegurat, has de tenir feina, has de tenir
un contracte laboral o has de ser beneficiari de la persona que
tengui aquest contracte laboral, o el Govern ha de dictaminar
quins són els colAlectius que si no estan en aquesta condició de
tenir un contracte són beneficiaris del sistema de salut. Ja no ets
un ciutadà que té dret, sinó que passes a ser un model assegurat.
Aquest vull recordar que és el model franquista, és el model que
vàrem tenir fins a l’any 86, pràcticament, entre els anys 82 i 86
es va modificar, però tot el temps de la dictadura franquista
l’accés a la sanitat estava lligat al fet que et donassis d’alta a la
Seguretat Social. De fet els primers serveis socials, també, de la
història de l’Estat espanyol també estan lligats a la Seguretat
Social.

Un altre tema que vostè ha recollit ha estat l’exclusió de
colAlectius, els colAlectius com el de les persones immigrants en
situació d’irregularitat, rebutjada en dues interlocutòries que ja
tenim pel Constitucional, el Tribunal Constitucional, dues
interlocutòries que ho rebutgen, no una ja, dues interlocutòries

que ho rebutgen. El Defensor del Poble, UNICEF, la Defensora
del Menor de la nostra comunitat autònoma..., totes les entitats,
colAlectius de professionals, els colAlegis de professionals, tots
els professionals rebutgen aquesta barbaritat d’excloure
persones. Teòricament ho fan per qüestions econòmiques i no
hi ha hagut cap govern, ni el de l’Estat ni el de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que hagi estat capaç de dir què
s’estalviava excloent aquestes persones, excloent de la sanitat
normalitzada. Perquè ens diran que sí, que tenen sanitat; de la
sanitat normalitzada.

El copagament dels pensionistes, una altra de les coses que
teòricament eren per reformar, copagament de pensionistes que
ja es tenen les primeres evidències dels problemes d’adherència
a la medicació. I el copagament de l’emissió de la targeta
sanitària, com vostè bé recordava; en els temes de desplaçament
dels usuaris no s’apuja l’IPC, però amb la targeta sanitària, que
només duu dos anys, ja han passat de 10 euros a 10 euros amb
cèntims. 

Totes aquestes reformes que tant avala el Partit Popular han
estat qüestionades pel Comitè sobre drets econòmics i socials de
les Nacions Unides, totes i cada una d’elles. Per tant a la seva
proposició no de llei hi ha un punt o dos punts que molts hem
treballat en altres proposicions no de llei, la defensa de la
universalitat de la salut pública. Introdueix dos temes nous que
ens pareixen importants, i per això li donarem suport, que és
l’estudi de l’impacte, l’estudi de l’impacte d’aquestes mesures.
Teòricament mesures tan importants haurien de tenir un estudi
previ, no el varen tenir, va ser una decisió exclusivament
política i economista, però ara ja duim dos anys, més de dos
anys amb aquestes mesures, i per tant sí que poden fer-se ja
estudis tan a l’àmbit de l’Estat espanyol com de la comunitat
autònoma per veure l’impacte d’aquestes mesures. I un que és
de sentit comú, un de democràcia, que és que els resultats
d’aquest estudi es facin públics. 

Des de l’any 2000 les Nacions Unides demana al conjunt
dels seus membre que revisin el copagament, que revisin el
copagament, que no implementin copagament i que, els que el
tenen, el revisin. Això va fer Alemanya; Alemanya va
implementar un copagament l’any 2004 i l’any 2013 l’ha llevat,
i l’ha llevat després de veure l’impacte, després de fer un estudi
i veure l’impacte negatiu que ha generat aquest copagament.
Conclou l’estat alemany o el govern alemany que ha augmentat
la despesa sanitària. Si de l’any 94 a l’any 2004 hi va haver un
augment de la despesa sanitària, de l’any 2004 a l’any 2013, que
és quan es retira el copagament, la despesa sanitària ha
augmentat. Vol dir que el copagament no redueix la despesa
sanitària, i tenim les primeres proves a l’Estat espanyol: aquest
copagament farmacològic que volien reduir, resulta que l’any
2013 s’està pagant més farmàcia, més productes farmacèutics
per part del Govern o dels diferents governs que l’any 2013. Per
tant no hi ha hagut reducció de despesa sanitària, un dels
objectius d’aquest copagament alemany.
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I a la nostra realitat de l’Estat espanyol es comença a veure
que, efectivament, això no va per aquí. I avui tenim també
l’evidència del nostre pressupost de la comunitat autònoma, que
de l’any 2013 a l’any 2014 hi ha hagut un augment en relació
amb el pressupost inicial, però es mantenen els copagaments i
es donen menys prestacions. Per tant augmenta el pressupost de
la comunitat autònoma però es manté el copagament i es donen
menys prestacions, no hi ha cap benefici en aquest sentit.

I després l’altre element que va concloure el govern
d’Alemanya, que va llevar el copagament, és que els
copagaments tenien efectes adversos per a la salut i per a
l’equitat, sobretot per a la salut, i els retira. Hi ha tota una sèrie
d’indicadors, i el més clar era el tema de la hipertensió, que
persones que no podien accedir a les medicacions perquè no
podien fer el copagament no prenien la medicació adequada i en
determinades malalties hi va haver un agreujament,
especialment en les persones amb problemes d’hipertensió que
no podien adquirir el medicament o que no el podien prendre de
la forma que es considerava adequada hi va haver un augment
d’accidents cerebrovasculars que varen generar més
dependència. Per tant conclouen: “emmalaltim més la població,
la població no té la mateixa equitat per arribar a la sanitat, i a
més ens surt més car, escolti, ho retiram”, i començam a tenir
estats que retiren el copagament i en canvi el nostre govern ho
pren com a exemple.

El mateix va passar a Portugal, estudis sanitaris ho
demostren. El copagament s’instaura l’any 1990, i després el
que han comprovat és que hi ha un 6% de la població que no pot
accedir de forma normalitzada a la sanitat, i en canvi s’ha
augmentat el pressupost, i mentre Portugal augmentava un
10,6%, la sanitat pública espanyola, universal fins a l’any 2011,
només augmentava un 6%, i teníem la sanitat més eficient i més
eficaç d’Europa, és a dir, la més barata i la que curava millor. 

Per tant el copagament no és un bon model, tenim prèvies
demostracions, i per tant convendria no esperar deu anys, com
han fet altres estats, sinó començar a mirar les possibilitat de
modificar aquesta política.

Ja començam a tenir estudis, perquè el Govern no ho fa,
però començam a tenir estudis; per exemple la Federació de
defensa de la sanitat pública va fer una enquesta a colAlectius de
40 metges, a Madrid, a diferents centres de salut per tenir
diferents models econòmics, per tenir una població sociològica
diferent, es va fer el seguiment de 992 pacients, en aquest cas
pensionistes, perquè amb el tema de la targeta sanitària i de la
recepta electrònica es pot fer un bon seguiment, i curiosament,
d’aquests 992 dels quals es va fer el seguiment durant un any,
els pensionistes que cobraven entre 600 i 800 euros, un 27% no
retirava el medicament que li havia assignat el metge, no el
retirava perquè no el podia pagar; els que cobraven entre 700 i
800 euros, un 16% no retirava el medicament que li havia
prescrit el metge quan ja hi havia copagament; i en els que
cobraven més de 800 euros, això es reduïa a un 2%. Per tant
tenim ja els primers indicadors fefaents que el copagament
farmacèutic dels pensionistes comença a tenir efectes sobre la
salut.

Això són estudis de l’any 2013, vostès hi poden tenir accés.
Va preocupar tant aquest tema, ha preocupat tant a colAlectius
d’epidemiòlegs, que una de les millors revistes en temes de
medicina, la BMJ, va publicar un article a finals del 2013 que
està en anglès. Vostès ho poden baixar d’internet, han de pagar
30 euros i poden baixar l’article, i la conclusió que treuen és:
“¿Por qué hay que cambiar un sistema como el español, con
buenos indicadores y de los más baratos, cuando en época de
crisis la (...) muestra que habría que protegerlo porque las
enfermedades crecen?”. Les evidències d’aquest estudi fet per
la London School i per cinc universitats de l’Estat espanyol és
demolidor i només aplicat un any. L’equitat de l’accés a la
sanitat ha baixat considerablement, l’adherència als
medicaments ha baixat i començam a tenir malalties que feia
anys que havien desaparegut. El xarampió i les malalties (...)
infeccioses augmenten de forma considerable i sense control. I
això ja no ho diu el Grup MÉS, ni ho diuen els grups de
l’oposició, hi ha articles que són a l’abast de qualsevol
parlamentari que no tan sols rebi les instruccions del seu grup
polític.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens tornam trobar en
aquesta comissió per parlar del Reial Decret Llei 16/2012. Jo
em podria remetre a totes les afirmacions que ja s’han fet en
aquesta sala per part de distints companys, però com que és un
tema prou important crec que s’ha de debatre les vegades que
faci falta.

Un reial decret que reflecteix d’una manera clara les
diferències que tenim a l’hora de governar el Partit Popular i el
Partit Socialista. I dic això perquè convé tenir memòria i
recordar una altra vegada, per quina raó s’ha implantat aquest
reial decret. L’objectiu del Govern del Partit Popular ha estat
des del primer dia garantir a tots els espanyols una sanitat
pública, universal, gratuïta, de màxima qualitat i que, a més,
sigui econòmicament sostenible, cosa que fins ara no passava.
El deute sanitari a nivell nacional era de 16.000 milions d’euros.
Només entre els anys 2009 i 2011, aquest s’havia incrementat
un 173%. A les Balears el deute a l’ib-salut era de més de 830
milions, quasi res! Tanta sort que teníem els millors gestors
sanitaris, perquè si no, no em vull imaginar què ens hauríem
trobat.
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A causa d'aquests desequilibris econòmics, els ciutadans
comptaven amb distintes prestacions i de distinta qualitat, en
funció de la comunitat on residien. Tampoc no estaven clares les
normes sobre el dret a l’assistència sanitària i els procediments
per fer-lo efectiu, el que suposava dificultats. El que va fer
aquest Govern va ser donar solucions a un deute insuportable i
posar en marxa una reforma sanitària que facilita la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Aquesta reforma
sanitària es va dur a terme mitjançant aquest reial decret, un
decret que després de dos anys garanteix l’estabilitat i la
consolidació de la nostra sanitat. I, a més, s’ha donat una passa
més i s’han incorporat nous colAlectius, que durant dècades
havien estat exclosos, professionals com poden ser advocats,
enginyers o arquitectes. Igualment s’han regulat els abusos que
es produïen del turisme sanitari. Amb aquesta reforma es
configura un model molt més solidari, en el qual tothom
colAlabora. S’eviten duplicitats i es garanteixen la qualitat i la
solvència del Sistema Nacional de Salut, que continua sent
universal, públic i gratuït, sempre garantint a tothom l’accés a
l’assistència sanitària, independentment de la seva situació. 

Jo puc entendre que a vostès no els agradi aquest reial
decret, perquè clar, vostès no governaven d’aquesta manera.
Però governar és prendre decisions, de vegades desagradables,
però s’ha de ser valent, responsable, assumir els problemes, no
girar el cap a l’altre costat i donar solucions.

Ens diuen que aquest reial decret deixa desprotegits
ciutadans vulnerables, immigrants, persones amb malalties
greus. Dia 19 de desembre de 2008, també a una d’aquestes
publicacions que podem trobar, “la sanidad deja fuera a
200.000 personas. La sanidad pública sólo es universal sobre
el papel. Más de 200.000 personas no gozan de este derecho,
recogido por la Ley general de sanidad. Pagan sus impuestos,
con los que se financia la sanidad, pero si quieren un médico,
tienen que pagarlo”. Això l’any 2008.

Fins el gener del 2012 a Espanya els aturats de llarga
durada, quan deixaven de cotitzar, perdien l’assistència
sanitària. Es veu que els vuit anys de govern socialista no varen
bastar per donar-los una solució, perquè la llei que varen
aprovar a finals de legislatura passada de salut pública deia “la
extensión del derecho al acceso a la asistencia sanitaria
pública se realizará para determinados colectivos, en función
de la evolución de las cuentas públicas”. És a dir,
condicionaven la universalitat a la situació econòmica del
moment.

També ens fan referència al copagament. Aquest
copagament, tan odiat aquesta legislatura, però resulta que quan
governa el Partit Socialista no pensam el mateix. Maig de 2011,
la Sra. Trinidad Jiménez deia: “el Ministerio de Sanidad está
estudiando establecer el copago en los servicios sanitarios”.
Un altre exministre socialista, Ramon Jáuregui: “cabe
incorporar copagos en sanidad, si se quiere que siga siendo
universal y avanzada. En España se ha instalado durante
décadas la cultura del gratis total. Por lo que pedía una mayor
contribución a los ciudadanos en los gastos públicos, teniendo
en cuenta su nivel de renta”. També, Julián García Vargas: “el
sistema de copago es algo educativo y bueno para todos los
ciudadanos”.

Com ja he dit, el deute que tenia el sistema sanitari va
obligar el Partit Popular a l’aprovació d’aquest reial decret i
així, gaudir dels mitjans necessaris legals per si s’havia
d’aplicar, ja que el passat dia 13 de gener d’enguany, la ministra
de Sanitat va anunciar que la millora de la situació econòmica
durant el darrer any i l’esforç fet pels ciutadans començaven a
donar els seus fruits, i que per aquest motiu, tres dels
copagaments anunciats no s’aplicarien.

Vull deixar clar que el Govern de les Illes Balears no ha
implantat cap copagament per iniciativa pròpia, l’únic que s’ha
fet ha estat complir una llei nacional, de la mateixa manera que
ho han fet altres comunitats. I en compliment de la llei estatal,
l’única mesura que s’ha implantat en matèria de copagament
sanitari ha estat modificar qui i quan, tenint en compte els
criteris de renda i no únicament l’edat, ha d’abonar per a 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 per retirar els seus
medicaments. Gràcies a aquest reial decret, més d’1,5 milions
de famílies, en les quals cap dels seus membres rep cap ingrés
i que fins ara havien de pagar el 40% dels seus medicaments, no
pagaran res.

Dilluns passat també sortia publicat un article a la
Redacción médica, “La Unión Europea avala la reforma de
Mato. El comité de protección social de la Unión Europea ha
emitido un informe favorable sobre la reforma sanitaria
emprendida por el Ministerio de Sanidad a raíz del Real
Decreto 16/2012. Las modificaciones legislativas puestas en
marcha por la ministra Ana Mato garantizan la plena
cobertura de los servicios sanitarios con el presupuesto
público”. Un altre article també de dilluns a La Razón:, “La
reforma sanitaria ahorra 5.000 milions en dos años. Las
medidas de copago, descentralización de compras, de freno al
turismo sanitario, de preferencia por la compra de genéricos,
así como la imposición de la receta electrónica han conseguido
acumular este ahorro. El copago ha supuesto la piedra angular
a la hora de recortar el gasto sanitario, llegando a alcanzar un
ahorro de más de 3.000 millones de euros”.

Malgrat això, cap persona per dificultats econòmiques no es
quedarà sense accés als medicaments. Els diners no seran una
barrera per accedir a la salut. El Partit Popular s’estima més un
sistema sanitari amb restriccions, que no un sistema sanitari
foradat, que es pugui assumir econòmicament i garantint una
sanitat pública de qualitat i per a tothom. I com es poden
imaginar, no donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Té la paraula el Sr. Thomàs, per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a la Sra. Santiago el seu
suport. I evidentment no tenim el mateix concepte del sistema
sanitari ni dels drets sanitaris dels ciutadans que el Partit
Popular. Però el que és realment vergonyós és que diversos
punts d’aquesta proposició no de llei, l’únic que demanen és que
s’avaluï l’impacte en salut d’una decisió política restrictiva del
Partit Popular, que figuren a una llei de salut pública d’Espanya
i a una llei de salut pública de les Illes Balears. Per tant, vostès
es neguen a avaluar l’impacte en salut d’aquests canvis
normatius que vostès han fet.

Li pregaria que llegís la disposició addicional sisena de la
Llei general de salut pública d’Espanya, on queda ben clar qui
és que dóna la universalitat, qui hi té dret i, efectivament, hi
havia uns petits colAlectius, monges, capellans i qualque grup
professional que havien quedat exclosos. Però va ser el PSOE
que els va donar aquesta cobertura sanitària. Però avui som aquí
discutint que s’avaluï l’impacte en salut, i vostès s’hi neguen,
s'hi neguen. Fan insubmissió a una llei de salut pública d’
Espanya i de les Illes Balears. Vostès no volen veure que un
ciutadà que viu a les Illes Balears ..., no tothom té els mateixos
drets a l’assistència sanitària?, idò bé, si volen fer de cecs, facin-
ho. Hi ha colAlectius importants de la nostra comunitat que no
tenen accés a una atenció sanitària normalitzada, que no tenen
un centre de salut de referència, que no tenen un metge de
família de referència, que no tenen una infermera de referència,
que no tenen cobertura a atenció primària, que no tenen accés a
prevenció, a detecció de malalties, a la promoció. Totes
aquestes coses ja no les tenen, ja no diguem que no poden
circular pel sistema, perquè quan un metge els atén com a
presumptes urgències no els pot enviar a cap banda, ni els pot
proporcionar medicaments.

Per tant, vostès no volen veure tot això, no volen veure que
aquest reial decret coarta l’accés a l’assistència sanitària, no
volen veure que els copagaments suposen barreres en l’accés, si
vostès no volen avaluar què passa amb aquell pensionista que
no retira el seu antihipertensiu, són vostès que ho decideixen.
Però això passa cada dia, cada dia, a les consultes mèdiques, i
ho saben tots els apotecaris de la nostra comunitat autònoma.
Vostès això ni ho volen estudiar, estan provocant dificultats
d’accés, dificultats d’equitat, dificultats de desigualtat i cada
vegada són més importants.

Vostè en un moment determinat ha dit: “ens ho mana el
nostre partit de Madrid”. Bé, ho han votat els diputats i senadors
del Partit Popular de Balears i, a més, tenim comunitats
autònomes d’aquest país que han establert normes perquè els
ciutadans, independentment si estan regularitzats o no, tenguin
el mateix accés a l’assistència sanitària que tenen els ciutadans
normalitzats. Vostès no ho han volgut fer. Estalvi? No han
produït cap estalvi, que han reduït 3.000 milions en despesa
farmacèutica? Perquè ho paguen els ciutadans, no perquè vostès
hagin gestionat res. Ho va dir el conseller aquí, 35 milions el
primer any, 17,5 per despeses i pagaments dels ciutadans; 17,4
per un reial decret de l’any 2011 del Sr. Zapatero. Vostès l’únic
que han fet és que ara ho paguen els ciutadans.

Per tant, vostès no volen veure això. Em diu que qualcú va
fer declaracions, qui és que ha posat els copagaments? El Partit
Popular. Els pensionistes paguen perquè ho ha decidit el Partit
Popular, no perquè ho hagi decidit el PSOE, ho ha decidit el
Partit Popular. Però sobretot, vostès voten en contra d’assegurar
sense límits l’assistència sanitària. Vostès voten en contra de
complir l’Estatut d’Autonomia. El punt 2 diu “complir l’article
25.1", i vostès hi votaran en contra. Vostès no volen avaluar
l’impacte en salut d’aquest reial decret, vulneren, són
insubmisos a una llei general de salut pública d’Espanya i a una
llei de salut pública de les Illes Balears. Vostès no volen saber...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...què passa amb les seves decisions polítiques. Tristament
abans d’ahir va fer un any que va morir Alpha Pam, i Alpha
Pam va morir a Mallorca precisament perquè no tenia targeta
sanitària, perquè era pobre i perquè era immigrant. I es va morir
d’una tuberculosi, que tots haurien de tenir vergonya que això
succeís a Mallorca. Ni vostè, ni jo, ni ningú amb targeta
sanitària no s’hauria mort de tuberculosi a les Illes Balears,
tractament barat, diagnòstic fàcil de fer i es va morir perquè
vostès, els del Partit Popular, l’havien exclòs. Que ara no volen
ni avaluar aquest impacte, que volen vulnerar l’Estatut
d’Autonomia, que volen vulnerar la normativa legal d’aquest
país, vostès mateixos!

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

I esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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