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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Conxa
Obrador.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sra. Presidenta, Lourdes Bosch substitueix Margalida Serra.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sra. Presidenta, Óscar Fidalgo a Asunción Pons.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4017/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
cribratge poblacional del càncer de còlon i recte a les Illes
Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5825/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a triatge poblacional
de càncer de còlon i recte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si no hi ha més substitucions passam, idò, al primer
punt de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de les
proposicions no de llei 4017/14 i 5825/14, una dels Grup
Parlamentari Socialista i l’altra del Grup Parlamentari MÉS,
relatives a triatge poblacional del càncer de còlon i recte. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tothom. Tothom sap que el càncer és un dels
problemes prioritaris de salut en el nostre país; representa la
primera causa de mort en els homes i la segona en les dones, i
en particular el càncer de còlon és la segona causa de mort en
els països desenvolupats. En el nostre país es diagnostiquen
19.000 nous casos per any, i tothom sap que és una malaltia
greu i prevalent, la qual cosa vol dir que sempre hi ha un volum
important de gent que té aquesta malaltia i, és més, un dels
punts de preocupació és que la tendència és creixent. Hi ha un
risc acumulat per desenvolupar el càncer de còlon i recte al llarg
d’una vida que se suposa que és superior al 5%, i un risc de
mort per aquest càncer del 2,7.

Evidentment afecta tant homes com dones, normalment
majors de 50 anys, i hi ha un petit percentatge, al voltant d’un
5%, que és a causa d’una predisposició per un gen, o sigui per
disposició genètica, i que són càncers de còlon i recte que tenen
una presentació de gent més jove, i també trobam un altre 15 o
20% que respon a un patró d’agregació familiar però que no hi
ha aquesta predisposició hereditària. I el que sí que està molt
clar és que la supervivència a un càncer de còlon i recte està
molt directament relacionada amb l’extensió del tumor, i per

tant un tumor normalment, si està molt estès, vol dir que fa
estona que està implementat. Per tant és molt important el
moment del diagnòstic perquè està relacionat directament amb
la supervivència.

Segons les previsions que va fer el registre de càncer de la
comunitat autònoma per a l’any 2012 el càncer de còlon i recte
és la tercera causa per als homes, amb una taxa ajustada que
quasi iguala ja a les que s’estimen per al càncer de pulmó, i a les
dones és el segon més freqüent i amb una taxa de 25 casos per
100.000 persones. I si tenim en compte l’agregació dels dos
sexes, el càlcul que es feia en aquell moment era de 567 casos
esperats per a l’any 2012. Una de les qüestions que hem
comentat abans, que sempre hi ha molts de casos, és que la
incidència, que incidència vol dir els casos nous, augmenta de
manera més sostinguda en els homes.

Evidentment, com tot tipus de càncer, es pot fer una
prevenció primària, que bàsicament aquí és establint hàbits de
salut saludables -exercici físic, canvi de dieta, no fumar, etc.,
etc.-, però avui parlam d’una prevenció que són els programes
de cribratge, triatge de càncer de còlon, que ja està molt
clarament evidenciat que disminueixen la morbilitat, o sigui, la
gent que emmalalteix, i sobretot milloren la supervivència de les
persones que ho tenen, bàsicament perquè amb un diagnòstic
precoç s’agafen lesions precursores, que en aquest cas n’hi ha,
com poden ser pòlips o adenomes, i que per tant es poden tractar
de manera eficaç a vegades només amb una polipectomia. I com
que hi ha molts d’estudis que ja demostren, avalen i demanen
que es facin plans de cribratge, també aquesta reclamació arriba
a la nostra comunitat. Això consisteix en el fet que persones -el
més freqüent és que la població diana siguin persones entre 50
i 69 anys- siguin convidades de forma poblacional, és a dir,
tothom que està entre aquestes edats és convidat a participar en
un programa cada dos anys, que bàsicament consisteix en un
recollida de femta i, si surt sang en aquesta femta, idò fer una
colonoscòpia. Evidentment es fa amb un protocol específic
perquè evidentment té cost econòmic, un cost econòmic
important, i per tant estimacions de programa, perquè en el
programes de cribratge poblacional el cost d’un programa és
molt important, el cost per persona introduïda en aquest
programa es calcula que és d’uns 33 euros, i quan es diagnostica
ja una lesió premaligna o maligna ja estaríem parlant de més de
1.000 euros.

Comunitats autònomes del nostre país, com el País Basc,
que ja té aquest programa de cribratge fa estona, tenen fins i tot
avaluació de costos i d’estalvi potencial amb quantitats
determinades. Una lesió premaligna com un adenoma avançat
té un cost de 941 euros; quan ja hi ha un diagnòstic d’un càncer
té un cost superior a 7.000 euros; i també s’ha calculat que la
malignació d’adenomes d’alt risc té un estalvi superior a 23.000
euros. Evidentment s’ha de tenir en compte que un càncer de
nou diagnòstic té un cost en el primer any de 30.000 euros. Com
dic, com que es tracta de posar en marxa programes a nivell
poblacional, els temes econòmics tenen molta importància. Per
tant, a més de fer un diagnòstic precoç i per tant millorar la
supervivència i evitar mortalitat, també té un component
econòmic que ja està evidenciat.
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A més d’aquest tema s’ha de dir que els tipus de programes
estan validats a tot el món, també a Europa; que els programes
de cribratge de còlon varen ser introduïts dins l’estratègia del
càncer de sistema nacional de salut fa un grapat d’anys; que
també el mes de novembre de l’any passat va ser introduït dins
la cartera de serveis de les comunitats autònomes, fa un any hi
havia cinc comunitats autònomes que no tenien aquest programa
de cribratge poblacional, eren cinc i una d’elles era les Illes
Balears. 

També hem de dir que quan un planteja un programa de
cribratge científicament necessita que es reuneixin determinades
condicions, que en aquest cas es reuneixen perquè, com hem dit,
té una alta incidència, una alta prevalença, que hi ha un període
de temps suficientment llarg entre l’aparició d’un pòlip, que sol
ser el més freqüent, fins a la presència d’un carcinoma, que
solen passar uns deu anys, i que tenim la possibilitat de fer
l’anàlisi de la femta i després un estudi endoscòpic, que a
vegades fins i tot pot ser tractament de pòlips, i que evidentment
està molt relacionada la supervivència amb quan es diagnostica
la malaltia.  

Per tant, amb tots aquests requisits, el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat durant tres anys seguits la iniciativa via
esmena en el pressupost perquè es fes aquest programa; el Partit
Popular va rebutjar o ha rebutjat durant tres anys seguits aquesta
possibilitat, però nosaltres vàrem presentar el mes d’abril
aquesta proposició no de llei que es resumeix en tres punts: que
el Parlament insti la Conselleria de Salut a implantar un
programa de cribratge de càncer de còlon i recte amb caràcter
poblacional que començàs l’any que ve; que insti la conselleria
a promoure l’avaluació de risc familiar de càncer de còlon i
recte, que és una part que es pot separar de l’estudi poblacional,
i que avui en dia tenim les consultes de consell genètic, etc.,
etc., i l’eina que és la determinació del gen; i en tercer lloc,
perquè no quedi coixa sinó treballar amb una eina de futur,
promoure en tots els àmbits una alimentació saludable,
pràctiques d’activitat física, i vincular aquestes accions a la
prevenció de càncer de còlon i recte, perquè està clarament
definit que tenir estils de vida saludable disminueix la
incidència i la probabilitat de tenir un càncer de còlon i recte.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al Grup Parlamentari MÉS, que té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició no de llei
del Grup Socialista en els seus tres punts, perquè un d’ells
coincideix gairebé al cent per cent amb una altra proposició no
de llei que també vàrem registrar en el Parlament, i que és
concretament aquest necessari ja triatge poblacional de càncer
de còlon i recte.

Com ja s’ha explicat, el càncer de còlon i recte és el segon
càncer més freqüent de l’Estat espanyol si es compten els dos
sexes conjuntament, i per separat en el cas de l’home ocupa el
tercer lloc, després de la pròstata i el pulmó, i en el cas de les
dones ocupa el segon, després del de mama.

Segons les dades del registre de càncer de Mallorca, la taxa
d’incidència ajustada a la població mundial és de 43 casos per
100.000 habitants en els homes i 23,1 en les dones en el cas de
Mallorca, insistesc. 

El risc és major a partir dels 50 anys i, a més a més, com ja
s’ha dit per part del Sr. Thomàs, aquest triatge cobreix un
nombre important de criteris necessaris per considerar la
introducció del cribratge de població. Vull dir, que a vegades no
es pot fer qualsevol tipus de cribratge en tipus de malalties o en
tipus de càncer, que parlam, però en aquest cas el cribratge de
càncer de còlon i recte sí que ho assumeix, entre altres coses,
perquè la història natural del càncer de colorectal és molt
coneguda i se sap que s’origina a partir d’un pòlip que es pot
esdevenir maligne amb els anys o no. En qualsevol cas, aquest
pòlip és asimptomàtic i només presenta ja símptomatologia
quan està molt avançat.

Per altra banda, tenim que a l’Estat espanyol, diferents
comunitats autònomes, han posat programes d’aquest tipus, la
primera va ser Catalunya, va començar l’any 2000 i ja l’any
2010 ho tenien ja pràcticament implementat a tota la població;
també es va fer una experiència pilot a Castella-Lleó que no va
continuar; després va seguir Múrcia, la Comunitat Valenciana
durant els anys 2005 i 2007; posteriorment a Cantàbria i al País
Basc, els anys 2008 i 2009; a continuació es va incorporar
Aragó els anys 2008 i 2009; després Galícia, Navarra i
Extremadura l’any 2013.

Segons la xarxa espanyola de programes de cribratge
actualment hi ha uns 10 milions  de persones que estan subjectes
a aquest programa. Aquestes comunitats autònomes no varen ser
les primeres que ho varen implementar, hi va haver països com
França, Anglaterra, Alemanya i Austràlia que ja feia anys que
ho implementaven, sempre amb el caràcter que cada dos anys es
fes aquesta prova de forma gratuïta en tots els casos. Em sembla
que és a Alemanya i a Àustria que fa pagar a la població, però
després es retorna el cent per cent del cost, perquè es considera
que no només es guanya en salut de la població sinó que es
guanya també econòmicament perquè el tractament de càncer de
còlon i recte avançat o en fases avançades és molt més car que
el tractament preventiu.

Per altra banda, nosaltres tenim que l’estratègia de càncer
del Sistema Nacional de Salut espera que l’any 2015 el 50% de
la població espanyola estigui coberta per aquests programes.
Fins ara la població de les Illes Balears no està coberta per
aquest programa i seria interessant, seria necessari, quasi és una
urgència, que entrant ja en l’any 2015 la Conselleria de Salut
implementi aquest programa de cribratge a la nostra comunitat
autònoma.
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S’ha de dir que diverses associacions de malalts, al marge de
la Conselleria de Salut, han posat en marxa programes de triatge
de càncer colorectal, concretament a Inca, a Eivissa i a Ferreries
sota el pseudònim d’”estudi d’investigació”, però aquest estudi
d’investigació o aquest anomenat estudi d’investigació no es pot
considerar realment un cribratge de càncer colorectal perquè
l’organització d’un programa d’aquest tipus és molt més
complex d’una simple recollida de mostra i hauria d’estar
organitzada i coordinada des de la salut pública, cosa que en
aquest moment no hi està.

Per tant, nosaltres, atès que afecta un conjunt de la població
els percentatges... està clar que afecta un nombre important de
població, cobreix els criteris d’introducció de cribratge de les
malalties que es poden detectar i es poden prevenir, és una
prova senzilla tècnicament, millora la supervivència de la
població, és una experiència que s’ha fet a països europeus i
s’ha fet a moltes comunitats autònomes i, per tant, avaluada i
que la recomanen i la continuen fent, atès també que hi ha hagut
una voluntat per part del Govern expressada fa unes setmanes
pel president al debat de política general i per la conselleria en
la presentació dels pressuposts pensam que no hi ha d’haver cap
problema perquè avui s’aprovin aquestes dues propostes no de
llei que en un punt coincideixen plenament.

Al segon punt de la proposició socialista també li donarem
tot el suport, a part dels factors de risc de les conductes de les
persones com el sobrepès, manca d’exercici, consum d’alcohol,
consum de tabac, hi ha components hereditaris. Per tant, ens
sembla bé aquest segon punt, tot i que el 70% dels nous casos
no tenen cap tipus d’antecedents sí que hi ha una predisposició
congènita que s’ha detectat en aquest tipus de càncer i també
s’ha de dir que altres tipus de malalties inflamatòries dels
budells poden derivar en aquest tipus de càncer.

L’altre punt del Partit Socialista, al qual també li donarem
suport i que en altres proposicions no de llei s’ha donat en
aquest sentit, de promoure, d’instar tota una sèrie de programes
d’activitats de promoure costums i hàbits saludables per a la
població per a una millor salut personal i una millor salut
pública. En el cas, com he dit, d’aquest tipus de càncer tenir
determinats hàbits o sobretot deixar de tenir determinats hàbits,
com la manca d’exercici, el consum d’alcohol, el sobrepès i el
tabac, afavoreixen molt la no aparició d’aquest càncer.

Per això, nosaltres donarem suport a la del Partit Socialista
i defensam també l’aprovació del nostre punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Mercadal, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Hablamos hoy de la
detección precoz del cáncer de colon y de recto por sendas
proposiciones no de ley presentada una por el Partido Socialista
y otra por el Grupo MÉS. De todos es sabido cual es el alcance
del cáncer en nuestra población, no en vano, como se ha dicho
anteriormente, el cáncer es la primera causa de muerte en los
hombres y la segunda en las mujeres, siendo además el cáncer

de colon y recto uno de los más extendidos y que afecta con más
dureza a nuestra población.

Sin embargo, también sabemos todos que este tipo de cáncer
si es diagnosticado a tiempo, pues, es uno de los que con más
facilidad puede ser superado y estas pruebas ayudan a que esto
sea así. 

Ya en el debate del estado de la autonomía el presidente
anunció que se iba a desarrollar desde la conselleria, y la misma
conselleria ya lo ha anunciado, la puesta en marcha de una serie
de programas, como es el programa de detección precoz del
cáncer de colón y recto en las Islas Baleares. Es un programa
poblacional dirigido a los residentes de las Islas Baleares y que
tiene como característica que se dirige a hombres y a mujeres
entre 50 y 69 años, que se realiza mediante una prueba de
cribado, que es un test de sangre oculta en heces y este text se
debería hacer cada dos años. A las personas con un test de
sangre oculta en heces positivo, se les ofrecerá un tratamiento,
la realización voluntaria de una colonoscopia, cuyo objetivo es
detectar precozmente la presencia de lesiones precancerosas, o
de cáncer de colon, o recto.

Esto es importante porque la detección precoz mediante el
cribado del cáncer de colon y recto, permite reducir la
mortalidad como hemos dicho entre un 15 y un 33% se estima
y además ayuda a detectar nuevos casos, se estima que será
entre un 17 y un 20% lo que aportarán todas estas pruebas que
se realizará a la población de un modo abierto.

El programa de detección precoz de cáncer de colon y recto,
además es coste efectivo, nosotros somos los responsables, o las
administraciones son las responsables, el Gobierno es el
responsable de administrar los bienes de todos los ciudadanos
y un tratamiento global para un paciente con cáncer de colon o
recto, puede alcanzar fácilmente los 170.000 euros de coste con
todo el tratamiento. Y el coste por año de vida ganado en
España, con el cribado mediante test de sangre oculta en heces
y colonoscopia oscila entre 2.000 y 3.000 euros.

Además, el test de sangre oculta en heces es una prueba de
un coste mínimo, con lo cual es muy beneficioso poner en
marcha todas estas pruebas porque el coste en si es muy bajo y
el beneficio, como hemos comentado es muy alto. Se iniciará el
programa, como ya se ha anunciado también, desde la
conselleria en este último trimestre de 2014, con mayor
efectividad a lo largo del 2015 y se estima que la implantación
será de manera progresiva, de manera que en el año 2017
alcance a toda la población de las Islas Baleares. 

Sí que es cierto, como bien apuntaba la Sra. Santiago, que la
estrategia del cáncer en el Sistema Nacional de Salud da unas
cifras que deberían haber sido cubiertas en el año 2015 y por eso
el Gobierno también estima que esto es importante y celebrar de
algún modo que todos estemos enfocados hacía estas soluciones
en cuanto a la detección precoz del cáncer de colon y recto y
que estas proposiciones, la postura del Gobierno y la postura del
Grupo Popular que dará apoyo a estas proposiciones, sean en
este sentido.
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Las personas incluidas en el programa podrán informarse y
contactar con la oficina técnica del cribado, que se va a crear y
dependerá de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo. Y se podrán poner en contacto a través de un teléfono
gratuito, de una dirección de correo electrónico, o también a
través de un link que se establecerá en la página web de la
propia conselleria.

El programa de detección precoz de cáncer de colon y recto
en las Islas Baleares, colaborará además con varios estamentos,
como es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas
Baleares, colaborará en la entrega del kit del test de sangre
oculto en heces, a través del ib-salut, a través de los centros de
salud, que tendrá unas urnas habilitadas para la recogida de los
kits con muestras y remitirán estos kits con muestras a los
laboratorios de los hospitales y los servicios de laboratorio
digestivo, anatomía patológica de los hospitales que harán
respectivamente los análisis de los test y la consulta pre-
colonoscópica y la colonoscópica en el estudio de las muestras
procedentes de la colonoscopia.

El circuito del programa será el siguiente. La remisión de la
carta de presentación del programa de detección, con un díptico
informativo del mismo. Una posterior remisión de la carta de
invitación para participar en el programa, junto a un listado de
farmacias colaboradoras. Si la persona acepta participar, se
recogerá el kit para el test de sangre oculto en heces y en una de
las farmacias colaboradoras. Tomada la muestra en su
domicilio, depositará el kit con una muestra en una urna
habilitada en el centro de salud, el cual remitirá al servicio de
laboratorio de análisis clínicos del hospital correspondiente para
su estudio. 

Si el test da negativo, se informará por carta al participante
y se le indicará que deberá volver a realizar este test en dos
años. Si diera positivo, por presencia de sangre oculta en las
heces, será citado en los servicios de digestivo para consulta y
ofrecimiento voluntario de la colonoscopia de cribado. Estas
muestras se estudiarán también en anatomía patológica. Si la
colonoscopia es normal, se le informará al finalizar y además se
remite, desde la oficina técnica del cribado, una carta
informándole del resultado normal y que se le invitará a
participar de nuevo dentro de 10 años. Si la colonoscopia, tras
el estudio anatomapatológico de las piezas, se encuentran
lesiones precancerosas o de cáncer, la persona pasa
directamente a los servicios asistenciales del ib-salut y sale del
programa.

Yo creo que hoy es un día para que todos estemos
satisfechos de ir en la misma dirección. Daremos apoyo a todos
y cada uno de los puntos que ha presentado el Grupo Socialista
en su proposición no de ley, al igual que el punto que ha
establecido el Grupo MÉS. Yo creo que tal vez después, a modo
de broma, lo podríamos celebrar con unas quelitas y un zumo de
naranja fuera.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Supòs que vol fer ús de la paraula per contradiccions el Grup
Parlamentari Socialista. Té cinc minuts Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Agrair el suport del Grup MÉS i del Partit
Popular. Simplement dir, i perquè consti en el Diari de
Sessions, que hi ha diputats d’aquest Parlament que tenen
informació que no és confidencial, aquest diputat va demanar
una còpia del programa i em varen enviar un fulletó, un fulletó!
I pel que acaba de dir el Sr. Mercadal, li han descrit el
programa. Enhorabona Sr. Mercadal, però ens agradaria que
l’administració, en aquest cas la Conselleria de Salut,
proporcionàs la mateixa informació a tothom.

Evidentment nosaltres celebram que la Conselleria de Salut
hagi donat la passa endavant. Ja he dit que fa tres anys que
nosaltres hem presentat aquesta iniciativa en el Parlament i el
Partit Popular s’hi havia oposat, però benvinguda sigui la
rectificació, crec que hi guanya el conjunt de la població perquè
arribam tard, però pujarem a un mètode de diagnòstic que és un
dels pocs programes de cribratge que es fa a nivell poblacional,
però que, evidentment, jo també demanaria ja, abans que
comenci a caminar, que no acabi com el programa de detecció
precoç de càncer de mama, o el programa de detecció de càncer
de cèrvix, que en aquests moments no funcionen molt bé.
Només recordar que la mamografia del programa de càncer de
mama, avui en dia té una llista d’espera de 225 dies. 

Per tant, celebram que tots els grups estiguin d’acord amb
aquesta iniciativa i que evidentment que es posi en marxa el més
aviat possible, però evidentment desitjaríem que la Conselleria
de Salut proporcionàs la informació que se li demana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el Grup MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Nosaltres també agraïm el suport del
Partit Socialista i del Partit Popular. Efectivament, avui surten
tres propostes concretes que milloraran la qualitat de vida de la
població, des del Parlament i amb això hi estam d’acord. 
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Per una banda, ens preocupa per dos motius el que ha
informat el portaveu del Partit Popular. De vegades les formes
són importants en política i fa una setmana, crec que va ser el
Sr. Thomàs, que li va demanar al conseller aquí present que
informàs de com s’implementaria el cribratge de càncer de
còlon que presentava en els pressuposts i el conseller aquí
present, no va donar el detall que avui ha donat un parlamentari
del Partit Popular, que té una relació directa amb el Govern i
una relació que els altres parlamentaris no tenim. Ja va bé que
ens informi, a partir d’ara és una informació pública. Però
hauria estat molt bé que el conseller ho hagués expressat fa una
setmana en aquesta comissió, ja que se li va demanar
directament.

I l’altra preocupació, a part d’aquesta de no mantenir
determinades formes de vegades, és que el nostre model és un
altre, però en tot cas ens alegram que es posi en marxa. Pens que
aquí s’està pilotant el tema del cribratge a farmàcies i a
hospitals i nosaltres pensam que el correcte seria pilotatge des
d’atenció primària. I aquí sembla que atenció primària en aquest
protocol que hem sentit avui, sembla que és absolutament
secundari o terciari.

En qualsevol cas celebrar que avui aquesta comissió hagi
aprovat per unanimitat tres punts. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Supòs que podem entendre aprovades per assentiment les
dues proposicions?

Molt bé, doncs queden aprovades les proposicions RGE
núm. 4017/14 i RGE núm. 5825/14, per assentiment.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5059/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a abonament de la
targeta sanitària.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5019/14 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abonament
de la targeta sanitària. Per defensar la proposició té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta és una proposició,
possiblement de les més senzilles que el Grup Parlamentari
MÉS ha duit. Ha estat fruit d’una demanda concreta, avui quan
he mirat les fitxes de les diferents demandes que ens arriben via
telefònica, via xarxes socials, etcètera, 27 persones ens han
demanat concretament el mateix. Es referia a la targeta
sanitària.

Tothom recorda que en els pressuposts de l’any 2012 es va
incorporar per primera vegada a la nostra comunitat autònoma
l’abonament d’una taxa per aconseguir aquesta targeta sanitària,
una taxa de 10 euros, que es va mantenir el 2013 i que s’ha
mantingut el 2014. És cert que el 2013 i 2014 hi va haver
determinats colAlectius en què es va reduir, fins i tot es va
bonificar bona part d’aquest pagament dels 10 euros, i el 2015
ens han dit que hi haurà una bonificació d’un 20%. Són diverses

les iniciatives parlamentàries que ha presentat l’oposició durant
aquesta legislatura, però volia aquesta taxa. Jo crec que queda
manifest que els grups parlamentaris de l’oposició rebutgen de
forma decidida aquesta taxa. Serà una de les esmenes que
presentarem en els pressuposts del 2015, l’abolició, no la
bonificació, sinó l’abolició d’aquesta taxa.

Però el problema concret, i havia introduït tot això perquè
vull que quedi manifestament clar que el nostre grup
parlamentari està en contra d’aquesta taxa, però a vegades,
donat que el Govern no reacciona a les demandes que li fa la
població, hem d’utilitzar, com no pot ser d’una altra manera, el
Parlament, per veure si a través dels grups parlamentaris, a
través del Parlament es poden modificar petites coses que
millorin l’assistència i que millorin sobretot la gestió dels
ciutadans en relació amb determinades taxes o amb determinats
documents. I aquesta és la proposició no de llei.

Vull dir que no només fem pagar allò que abans no es feia
pagar, sinó que, a més a més, fem córrer a la població perquè ho
pagui. En aquests moments les queixes són perquè el Govern
només dóna 5 dies per al pagament de la taxa, una vegada que
la persona ha tret del centre de salut la solAlicitud d’aquesta
targeta sanitària. El procediment és que la persona va als serveis
sanitaris, al centre de salut, el centre de salut li lliura un
document i amb aquest document ha d’anar a una entitat
bancària i en aquesta entitat bancària s’ha de pagar la taxa, s’ha
de tornar al centre de salut, el centre de salut recull el document
i la targeta sanitària li retorna.

Això simplement és que en lloc de 5 dies tenguin 10 els
ciutadans, perquè hi ha moltes persones que tenen dificultats.
Això que pot ser molt fàcil, travessar el carrer i anar a un banc,
perquè caixes ja no n’hi ha, a un banc a pagar aquesta taxa, per
a moltes persones els genera un problema. I nosaltres ja hem
acumulat diverses demandes, les persones que ens han fet
aquesta demanda, algunes ens expliquen que efectivament, han
fet fins i tot per escrit aquesta solAlicitud, el Govern tendrà
aquests doblers. L’únic que pot passar és que es retardin una
mica. Si haguéssim tengut una defensora del pacient, com seria
el normal a una comunitat autònoma, segurament aquest
problema ja s’hauria resolt, però el cas és que no es resol.

A efectes sobretot de persones majors, que de vegades
necessiten consultar amb els fills, almanco la població que a
nosaltres ens ha arribat, persones majors que de vegades
necessiten consultar amb els fills com ho han de fer, a veure si
ho han entès bé, etcètera i persones amb dificultats econòmiques
que normalment els coincideix demanar la targeta sanitària, el
mateix mes, fins i tot de vegades el mateix dia, perquè s’han fet
pràcticament totes el mateix dia. I això a vegades per a una
família que són 4, 5 o 6 persones no són 10 euros, són prou més,
tot i la bonificació de família nombrosa.

Per tant, és una petició molt senzilla que és passar de 5 dies
a 10 dies hàbils per a pagament d’aquesta taxa. Confiï que no hi
hagi cap problema perquè això no perjudica en absolut el
Govern, la taxa per part del Govern continuarà, però
tranquilAlitzarà i facilitarà que les persones ho puguin pagar.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Tornam a parlar de targeta sanitària, que jo crec que la
targeta sanitària desgraciadament a la nostra comunitat té ressò
per dos conceptes diferents: un, que en el nostre país fins fa dos
anys existia el dret universal a l’atenció sanitària, un concepte
que va rompre el Partit Popular i que ara només té aquest dret
qui es considera assegurat, o qui és beneficiari d’un assegurat.

Com recordava la Sra. Santiago, va ser el Partit Popular que
a través de la Llei de pressuposts per a l’any 2012, va incloure
una taxa nova, per a l’emissió d’una targeta sanitària individual,
amb un cost de 10 euros que no estava de cap de les maneres
justificat, perquè hem de recordar que 5,3 euros eren per a una
feina d’un administratiu que ja, a més, rebia el seu sou. 

Evidentment és un sistema súper injust i que ara, quan ho
miram dos anys enrera, a més veim que tot allò que ens deia el
Partit Popular eren i són mentides, perquè aquesta targeta
sanitària no serveix per identificar els ciutadans, no serveix per
combatre el frau; és una targeta que ni du el número d’afiliació
a la Seguretat Social i dificulta actes com prescriure
medicaments, ja no parlem de si passeges per Espanya i has
d’anar a qualque centre de salut d’un altre lloc d’Espanya,
perquè no té el número d’afiliació. I també aquella famosa frase,
de què ens serviria perquè tendria interoperabilitat arreu
d’Espanya, que dos anys, quasi tres anys després tampoc no la
té.

La Conselleria de Salut a hores d’ara haurà recaptat prop de
7 milions d’euros i que, ho tornam dir, és una targeta que no
ofereix absolutament res: no serveix per accedir a la història
clínica, perquè l’accessibilitat a la història clínica informatitzada
depèn del professional i de si aquest té capacitat per accedir al
sistema informàtic, no és per utilitzar una targeta, sinó que qui
ha de tenir accessibilitat és el professional sanitari. Els
professionals sanitaris no utilitzen la targeta sanitària, els
professionals sanitaris utilitzen la història de salut que tenen en
el sistema informàtic.

Ens varen dir que serviria per donar seguretat en el
diagnòstic. Doncs, a la targeta no hi ha res, per tant, la
informació és a la història de salut i no a la targeta. Fins i tot la
primera consellera d’aquesta legislatura va dir que serviria “per
salvar vides”, per salvar vides, ens va dir, quan, ho torn dir, no
serveix ni per accedir al sistema informàtic, això depèn del
professional. Ens varen dir fins i tot que tendria accés a les
voluntats anticipades, una altra mentida, que es podria tenir
accés a la història clínica si un anava a la sanitat privada,
mentida; que es codificarien les persones que són donants
d’òrgans a la targeta, una altra mentida. En fi, l’única veritat és
que es feia una nova targeta, que, per tant, el xip no funciona i
que l’única veritat que varen dir és que tendria una taxa. És
l’única veritat, la resta ni s’ha complit en el pas de tres anys.

Per tant, si vostè demana a qualsevol professional sanitari
per què serveix la nova targeta sanitària, la nova, perquè l’antiga
donava accés al programa de recepta electrònica exactament
igual. La nova, la de fa tres anys, la resposta que li donen els
professionals és molt clara i nítida, no serveix per a res.

Per tant, nosaltres donarem evidentment suport a aquesta
iniciativa del Grup MÉS. Aquesta targeta no té sentit, no té
sentit la seva taxa i a més a més, aquesta targeta i la taxa en si
l’únic que ha fet és crear problemes; crear problemes per què?
Perquè en molts de centres s’ha de demanar hora, hi ha llista
d’espera, no te la pots fer un dia qualsevol, evidentment hi ha
els problemes de gestió d’anar a fer un pagament, que no el pots
fer in situ, etc., hi ha llocs que a més d’haver d’esperar hi has
d’anar en dues ocasions diferents, però especialment l’important
és que aquesta targeta, aquesta taxa és una font d’ingressos,
però que no serveix per a res. Per tant, una taxa que és pagar un
servei en aquest cas no es dóna.

En relació amb el punt concret que demana la Sra. Santiago,
evidentment li hem de donar suport, primer, perquè és una
mesura que es facilita als ciutadans i el que està claríssim és que
no perjudica ningú, perquè si hi ha centres de salut que et fan
demanar hora que tal vegada et diuen “vine tal dia” al cap de
dos o tres dies i després has de tornar demanar hora quan tens el
paperet del banc. Per tant, aquesta proposició -diguéssim- és una
proposició de sentit comú, però sobretot facilita als ciutadans i
no perjudica absolutament ningú.

Per tant, nosaltres li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular volem recordar que es va anunciar al passat debat de
l’estat de la comunitat autònoma una reforma del nostre sistema
tributari que suposarà una baixada important dels impostos dels
ciutadans de les Illes Balears. Aquesta reducció dels impostos
o dels tributs suposa una reducció de totes les taxes d’un 20%
i per tant, també afectarà aquesta taxa de la targeta sanitària. Per
tant, els ciutadans disposaran d’una reducció del 20% en el que
suposa aquesta despesa que han de fer els ciutadans de les Illes
Balears per a aquesta targeta sanitària. Això per una banda.

Per una altra banda, coincidim amb la portaveu del Grup
Parlamentari MÉS que efectivament aquesta és una demanda
molt concreta, una demanda que és fruit d’una demanda social,
que efectivament hi ha hagut tota una casuística de problemes
reals que s’han produït a l’hora de fer el pagament d’aquesta
taxa i que hi pot haver tota una sèrie de complicacions bé sigui
per qüestions econòmiques, bé sigui per a qüestions que tal
vegada cinc dies no són suficients perquè hi pugui haver algun
problema o perquè aquestes persones idò tal vegada en aquests
cinc dies no es puguin desplaçar al centre a pagar aquesta taxa
o el que sigui. 



1284 SALUT / Núm. 89 / 12 de novembre del 2014 

 

En definitiva, sí que nosaltres també hem detectat que hi ha
tota una casuística en la qual hi pot haver complicacions i per
tant, crec que si des del Parlament de les Illes Balears podem
tots contribuir a millorar i fer més fàcil les tramitacions i les
gestions als ciutadans, idò crec que aquesta no hauria de ser un
entrebanc. Per tant, aquesta proposta hauria de comptar amb el
suport de totes les formacions polítiques.

Vull insistir que des del nostre grup parlamentari sempre
hem insistit en la importància d’ajudar els ciutadans en les seves
tramitacions, de simplificar l’administració, de donar facilitats
i crec que si ampliant aquest termini aconseguim reduir aquest
nombre de problemes que puguin tenir els ciutadans de les Illes
Balears, que efectivament el pagament d’una taxa, idò, home,
és clar, sempre és millor no pagar, evidentment, però si es
poden donar facilitats i crec que en aquest sentit ja donam una
facilitat que és la reducció d’un 20% d’aquesta taxa i ara podem
donar una altra facilitat que és l’ampliació d’aquest termini, idò
des del nostre grup parlamentari no tenim cap inconvenient i
simplement per donar suport a la proposta del Grup
Parlamentari MÉS.

Moltíssimes gràcies i crec que avui ha estat una sessió
bastant positiva, crec que el to àcid de determinats diputats no
és necessari perquè crec que quan s’arriba a acords és per estar
d’enhorabona, totes les formacions polítiques, i crec que això és
el que volen els ciutadans de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula la Sra. Santiago per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Entenc molt bé al Sr. Thomàs, vull dir
aquesta necessitat d’explicar el rebuig a la targeta sanitària per
part de l’oposició, jo també me l’hagués pogut estalviar perquè
ha quedat establert durant tota aquesta legislatura, però és
veritat que cada vegada que es parla de la targeta sanitària per
part de l’oposició crec que hi ha la necessitat d’especificar i
concretar, amb un to o amb un altre, realment la nostra oposició
perquè l’experiència ha estat molt clara: el Govern ha recaptat
6 milions segurs dels ciutadans en relació amb la targeta
sanitària i aquesta targeta sanitària, en relació amb quan no la
pagaven, no ha tengut cap millora, ha estat una voluntat
absolutament recaptadora per part del Govern. A més ha..., i no
tenir-la per a determinades persones ha suposat una dificultat i
sobretot diferencia les persones que tenen dret a una assistència
sanitària normalitzada dels que no la tenen. És un element
diferenciador.

Per això a vegades aquesta necessitat de l’oposició de cada
vegada que parlam de la targeta sanitària explicar-ne les
dificultats, però estic d’acord amb el Sr. Rubio que avui sembla
que el sentit comú ha entrat per aquesta porta i s’han fet dues
proposicions no de llei, dues proposicions no de llei que millora
una la qualitat de salut de la població, la qual cosa és molt
satisfactori, i l’altra millora la gestió d’una taxa que realment
per a colAlectius determinats de persones generava una certa

dificultat o una petita ansietat i està bé que el Parlament ho hagi
detectat i hagi actuat en conseqüència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc també que queda aprovada per assentiment? Idò
queda aprovada la Proposició no de llei 5059/14.

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