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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Jaime Fernández sustituye a Llorenç
Galmés.

Proposició no de llei RGE núm. 391/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'acció del
Sistema Nacional de Salut pel que fa a la infecció produïda
pel virus de l'hepatitis C.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, per tant, a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
391/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d’acció
del Sistema Nacional de Salut pel que fa a la infecció produïda
pel virus de l’hepatitis C.

Per defensar aquesta PNL té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tots i a totes. El motiu de la presentació
d’aquesta proposició no de llei és molt clar: tenim una malaltia,
una infecció pel virus de l’hepatitis C, que és una malaltia
contagiosa, que es va identificar el mes de maig de l’any 1989.
És una malaltia infecciosa que en un percentatge important es
cronifica i que té un període..., el principal període de temps de
la seva evolució és que les persones desconeixen que estan
infectades i desconeixen com s’han contagiat, i desconeixen que
poden contagiar altres persones.

Per tant, com que hi ha un gran període asimptomàtic, que
es diu en medecina, idò tenim que també aquesta afectació del
fetge és molt lenta, i per tant la majoria de persones que tenen
aquesta infecció crònica pel virus de l’hepatitis C estan la gran
majoria del seu temps sense signes i sense símptomes, i no és
fins que ja està dins una evolució crònica on comença a donar
símptomes o signes. És a dir, que quan ens assabentam ja tenim
una infecció crònica, una infecció crònica que fa que el fetge
cada vegada evolucioni cap a una fibrosi i secundàriament a
aquesta fibrosi entri en el que es diu tècnicament insuficiència
hepàtica, i això vol que anam malament, que el fetge no fa les
funcions que pertoquen i per tant comencen a aparèixer signes
i símptomes d’aquesta malaltia, i dins l’evolució cap a aquesta
insuficiència hepàtica acaben els malalts en dues situacions: uns
amb una cirrosi hepàtica, i un percentatge petit d’aquests
evolucionen cap a un càncer de fetge.

Es pensa, perquè no hi ha dades fiables, que hi ha entre 130
i 150 milions de persones al món infectades per aquest virus, i
a Espanya la xifra estimada està entre 300.000 i 500.000
persones. Per tant tenim un percentatge de persones molt
important, es pensa que a la nostra comunitat autònoma hi
podria haver entre 2.500 i 3.000 persones en aquesta situació,
evidentment són estimacions perquè no existeix cap registre, i
que entre un 65 i un 85% evolucionaran a una infecció crònica,

entre un 15 i un 30 d’aquests tendran una cirrosi hepàtica en un
termini mitjà de vint anys.

Per tant això, que és una malaltia que l’identificació del seu
virus ja dic que ve de l’any 89, és a dir, fa molt poc temps en
medecina, idò hem tengut en el darrer temps un canvi important
en l’aparició de noves teràpies per a aquest virus que són les que
fan que en aquests moments el tema estigui d’actualitat.
Evidentment abans hi havia teràpies, però hi havia teràpies que
aconseguien dues coses: una, curar un percentatge petit de
malalts i, a més a més, amb uns efectes secundaris molt
importants que feien que una part d’ells deixassin el tractament.
Per tant ens trobam que aquests moments, a causa, entre altres
coses, d’aquests medicament i d’altres que estan per
comercialitzar, dibuixen un escenari d’opcions terapèutiques
importants quantitativament i qualitativament, perquè en aquests
moments aquests fàrmacs arriben a índexs de curació que poden
arribar a més d’un 90%. Per tant ens trobam en una situació
nova, ens trobam que el Servei Nacional de Salut ha d’encaixar
aquestes noves opcions terapèutiques i s’ha de plantejar de
quina manera afronta l’actuació davant la infecció pel virus de
l’hepatitis C.

Hem de partir que des del Ministeri de Sanitat del Govern
d’Espanya s’ha fet una mala negociació amb el laboratori
farmacèutic en relació amb el preu; això condiciona moltes
coses, però com a institució pública que és el Servei Nacional
de Salut, i aquí la nostra conselleria de Salut, ha de fer dues
coses: garantir l’accés al tractament de les persones que ho
necessitin, i en l’àmbit de tot el país s’ha de garantir
l’accessibilitat al medicament, independentment del lloc on
visquin. Per tant ens trobam amb dificultats perquè els malalts
puguin accedir al tractament, i ens trobam també que no hi ha
una estratègia marcada pel Ministeri de Sanitat, i això condueix
al fet que persones en funció d’on visquin poden accedir a un
tractament o no, i evidentment això té repercussions personals
i té repercussions en salut pública i té repercussions en
l’evolució d’aquestes persones.

És per això que nosaltres vàrem considerar adient presentar
aquesta proposició no de llei, perquè evidentment és necessari,
davant aquesta situació que travessa tot el país i també la nostra
comunitat autònoma, que es pugui dibuixar una estratègia
primer de tot de prevenció, perquè evidentment és una malaltia
que té les seves maneres de transmissió, és una malaltia
infecciosa; després és molt important una detecció precoç
perquè com hem explicat abans té un període asimptomàtic que
pot durar anys, i evidentment ens hem de plantejar en aquests
moments uns tractaments que són eficaços, que tenen un cost,
però hem d’aconseguir que ho puguin fer a través de condicions
d’igualtat per a tots els ciutadans i pacients independentment
d’on resideixin, i evidentment és un pla que ha de contemplar
també un protocol clínic que estigui basat en evidències
científiques, fet amb consens i deixant que els criteris dels
professionals sanitaris, en aquest cas “salubristes”, “infectòlegs”
i hepatòlegs, bàsicament, puguin fer un protocol clínic
d’actuació que sigui el més raonable en funció d’evidències
científiques.
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També nosaltres volem que hi pugui haver una partida
pressupostària específica per a aquests tractaments a causa del
cost que ha pactat el Ministeri de Sanitat amb la indústria
farmacèutica, perquè evidentment de poc serveix elaborar un
pla, una estratègia d’acció davant una malaltia infecciosa que
afecta milers de ciutadans espanyols, de poc serveix si aquesta
estratègica, aquest pla, no té una partida pressupostària
específica. Per tant nosaltres el que plantejam és que el
Parlament demani que el Ministeri de Sanitat, el Govern
d’Espanya, incorpori una partida pressupostària específica que
surti del fons de cohesió sanitària perquè es pugui assegurar
l’aplicació de l’esmentat pla, tant amb mesures preventives i de
detecció precoç com amb l’accés a aquestes noves teràpies i que
es pugui fer sense cap discriminació entre totes les persones
infectades, i que com a fita de tot aquest pla, protocol, registre
i de partides pressupostàries a través del fons de cohesió, la fita
quedi molt clara, i és assegurar que cap persona que estigui
malalta d’hepatitis C pugui quedar sense la medicació que pugui
ser més adequada per a ella com a persona, en funció de la
situació clínica, i que no hi hagi cap causa econòmica que
impedeixi que aquest tractament es pugui dur a terme.

Per tant nosaltres avui plantejam aquestes quatre fites: que
es faci un pla d’acció en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut,
que hi pugui haver un protocol clínic elaborat a l’efecte amb
consens i evidència científica, que pugui existir un registre per
saber quantes persones i en quina situació es troben, i que es
pugui garantir que qualsevol persona que tengui una hepatitis C
pugui rebre el tractament més adequat que necessiti i que no hi
hagi cap tipus d’impediment per causes econòmiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari MÉS. 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 la iniciativa presentada pel
Grup Socialista. Com deia el Sr. Thomàs no tenim un registre
del tema que avui tocam, d’aquelles persones que puguin estar
malaltes d’aquesta malaltia de l’hepatitis C. Ell ha dit unes
dades, nosaltres amb la recerca que hem fet per defensar aquesta
proposició no de llei en tenim unes altres, n’hem cercat, hi ha
fonts que parlen d’unes 700.000 persones amb virus positiu,
unes 480.000 infectades i unes 50.000 diagnosticades amb
garantia. 

Per tant hi ha..., vostè ha donat uns altres nombres però una
primera qüestió ja que ens ha de preocupar des de la salut
pública és que no tenim un registre d’aquesta malaltia, que és
una malaltia infecciosa, i que seria de les primeres coses que
hauríem de saber. I com bé diu l’exposició de motiu, la proposta
concreta, això només pot ser a través de l’elaboració d’un pla
d’acció del Sistema Nacional de Salut, on entre altres coses hi
hagi la detecció precoç. Aquesta malaltia, com altres malalties
infeccioses que no tenen una simptomatologia clara fins que el
procés està molt avançat, fa que la detecció precoç sigui molt
important, és important no només per aturar el contagi sinó a
més per evitar la cronificació i que des d’un punt de vista no ja

de salut i humanitari, sinó també econòmic, el tractament sigui
molt més econòmic.

Aquesta era una malaltia que es considerava cronificada, que
en molts dels malalts l’única solució era un trasplantament de
fetge, i apareix una medicació concreta que fa un any que està
aprovada pel Sistema Nacional de Salut i que, com vostè ha dit,
el Govern no només va negociar malament sinó que va tardar
molt a negociar, va tardar més de nou mesos a arribar a una
negociació amb la casa farmacèutica, que realment és a un preu
absolutament costós. Aquesta medicació té la virtut, i jo no ho
repetiré però vostè ho ha dit, que pràcticament cura el 90% de
les persones que poden ser tractades. I el debat en aquest
moment pareix que és quines persones poden ser tractades. 

Per la informació que nosaltres tenim, per la que hem pogut
llegir, aquella a què hem tengut accés, sembla que és
absolutament efectiva en aquells casos que no hi ha una infecció
molt avançada, el que es consideraria una infecció o un malalt
moderat en la malaltia de què estam parlant, i que aquesta
manco afecció possibilitaria quasi no només l’eliminació del
virus, que això passa en tots els casos, sinó la regeneració del
fetge. En els casos de persones que estan amb la malaltia molt
avançada i que les ha duit a una cirrosi o les ha duit a un càncer
de fetge, l’eliminació del virus també es produeix, però no evita
que evita que s’hagi de fer aquest trasplantament perquè ja
tenen una cirrosi molt avançada o un càncer. Però en qualsevol
cas l’ús d’aquesta medecina, d’aquest tractament, evitaria una
reinfecció i garantiria, sembla que es garantiria que quan es
produís el trasplantament no hi hagués pràcticament cap risc de
reinfecció. Per tant és una medicació que no només seria
adequada per a aquelles persones que estan en un procés
moderat de la malaltia, sinó fins i tot per a aquelles que podrien
estar en un procés més avançat.

El problema és l’econòmic, el problema és l’econòmic, que
és una medicació que és molt cara, per mala negociació, pel que
sigui, però que és molt cara, i com que és molt cara s’ha de
limitar. Si aquesta medicació en lloc de valer, com es diu, entre
40.000 i 60.000 euros, valgués 5 euros ningú no discutiria que
totes els malalts d’hepatitis C..., o si en valgués 40, tots els
malalts d’hepatitis C la poguessin tenir, no tendríem el conflicte
sanitari i el conflicte humà que tenim en aquest moment de
quines persones han de poder tenir aquesta medicació, perquè
és un problema econòmic, perquè no..., tots els malalts
d’hepatitis C poden prendre aquesta medicació, no els perjudica;
el que passa és que a uns els cura definitivament i als altres no
els cura perquè tenen el fetge absolutament destrossat i
necessiten aquest trasplantament. Però és un criteri econòmic,
perquè si aquesta medicació fos més barata no hi hauria cap
dubte. De fet la primera cosa o el primer plantejament que fa en
aquest moment la Sra. Mato no és un pla nacional sinó una
estratègia terapèutica de priorització, és a dir, d’exclusió: qui
prioritzam i qui deixam fora; la primera que fa, una estratègia
terapèutica de priorització, perquè com que és car no podem
arribar a tots. Això va fer que l’associació d’hepatòlegs fes un
manifest bastant contundent en què deia que posava en risc
pacients per dificultar-los l’accés a fàrmacs innovadors i,
diguem, condemnar-los de qualque forma a tractaments que són
obsolets, i d’aquí hi va haver la mobilització que encara avui
està present de totes aquelles persones afectades.
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Per tant a nosaltres ens pareixen molt adequats els tres punts
que presenta el Partit Socialista: l’elaboració del pla d’acció,
que presenti la prevenció, com ens podem evitar aquest contagi;
la detecció precoç perquè hi ha un important nombre, i no són
centenars sinó milers, de persones que poden estar afectades i
encara no tenen la simptomatologia i per tant el tractament com
més prest millor, i després aquest tractament eficaç, un
tractament eficaç perquè cada pacient pugui rebre el que
necessita, independentment del cost econòmic, i que això es
garanteixi al conjunt d’aquest estat espanyol, cosa que sempre
al Partit Popular li ha preocupat molt, aquesta unificació a totes
les comunitats autònomes, no? De fet vull recordar que aquí
teníem un decret de demora que estava per damunt d’altres
comunitats autònomes i va fer un decret de demora de mínims
per unificar per davall. Idò estaria bé que qualque vegada també
unificàs per damunt, i aquesta és una proposta d’unificació per
damunt.

I jo crec que ahir parlàvem en el plenari d’aquesta..., d’una
proposició de llei, vaja, d’una llei, que parlava de la importància
que tenia l’ordenació farmacèutica, de la importància que té la
farmàcia, que es definia com bé és un negoci, però també es
definia com una part del sistema de salut. Insistesc que això és
una clara demostració que ens preocupa molt que arribi a
tothom el producte farmacèutic comercialitzat, però qui
investiga, com s’investiga, per què investiga, què se selecciona
per investigar, això sembla que interessa molt poc, i així tenim
per exemple que una iniciativa privada obté un producte i posa
els preus que vol, no hi ha ningú de l’Estat que li digui:
“Escolta, està bé, tu has investigat, d’acord. Quin preu?, què
t’ha costat això?, recupera el preu, però a un benefici
determinat; no pots beneficiar-te a costa de la salut dels altres,
beneficiar-te sense posar-te límits”. Aquí no hi ha control, aquí
no hi ha ordenació, és d’aquestes hipocresies que jo crec que té
el nostre sistema sanitari i que encara hauria d’avançar cap a
temes molt més raonables des d’un punt de vista de la sanitat
pública i de la salut pública. De fet ho demostren clarament les
darreres declaracions del gerent de l’empresa precisament que
comercialitza aquest producte de l’hepatitis C, en què deia
clarament que era un negoci i que, com que era un producte que
estava en el mercat, qui hi pogués arribar que l’utilitzàs i, qui
no..., i va dir “qui no, idò, mira...”, no passa res, es mor,
simplement, és que clar no parlam d’un cotxe millor o d’un
cotxe amb més prestacions o amb manco prestacions, parlam
d’una medicina que cura una malaltia que te condueix a la llarga
a la mort.

Per tant, nosaltres pensam que és una proposició no de llei
coherent amb el moment actual, que hi ha una demanda que així
ho requereix i per això donarem el nostre vot positiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Efectivament, compartim tot
el que s’ha exposat per part dels distints grups parlamentaris, la
gran importància de combatre aquesta malaltia que és l’hepatitis
C, una malaltia contagiosa, una malaltia que posa en perill gran
part de la població, la qual, a més, és una malaltia silenciosa
perquè quan una persona s’infecta doncs no té símptomes i quan
s’adona que està contagiada i que pateix aquesta malaltia doncs,
probablement, ja ha passat massa temps sens que n’hagués
tengut consciència. Una malaltia que es pot contagiar, per tant,
que es poden multiplicar els casos i per tant, totes les mesures
de prevenció i totes les mesures per a al detecció d’aquesta
malaltia i per al seu tractament són absolutament necessàries i
per tant, són estratègiques des del punt de vista de la sanitat
pública.

Dit això, i per no repetir els arguments que s’han exposat,
amb els quals crec que compartim absolutament tot el que s’ha
dit d’aquesta malaltia, així com que és ben necessari que el
Sistema Nacional de Salut asseguri estratègies que siguin de
prevenció eficaç, assistència sanitària amb tots els recursos
terapèutics al nostre abast que es pugin usar amb criteris
d’evidència científica, com es deia a la moció, a la proposició
no de llei del Grup Parlamentari Socialista, evidentment són
absolutament necessàries per eradicar i per combatre aquesta
malaltia.

Entrant en els punts de la proposició no de llei que ens
presenta el Grup Parlamentari Socialista, efectivament, en el
punt 1.1 es diu: “l’elaboració d’un pla d’acció del Sistema
Nacional de Salut front l’hepatitis C, que fomenti la prevenció
i la detecció precoç i el tractament eficaç en condicions
d’igualtat per a tots els ciutadans i pacients, mitjançant un
protocol clínic elaborat en base a evidències científiques.
Aquest pla s’elaborarà amb el consens de les societats
científiques, organitzacions i pacients i les comunitats
autònomes”. En aquest sentit, efectivament des del Ministeri de
Sanitat ja es fa feina, mitjançant un grup d’experts, i podem dir
que s’elabora un pla estratègic nacional per a l’hepatitis C, en el
qual participen a més a més totes les societats científiques a les
quals fa referència el Grup Parlamentari Socialista a la seva
proposició no de llei.
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Per tant, entenem que aquest punt és un punt que ja s’aplica,
que ja es posa en marxa, malgrat això, no tendríem cap
inconvenient a donar-hi el nostre suport. Sí que estaríem
encantats que es pugui introduir el reconeixement de què ja es
fa una feina per part del ministeri, per tal d’elaborar un pla
d’acció per combatre o anar en contra de l’hepatitis C, i per
fomentar, doncs, totes aquestes estratègies de prevenció i de
detecció precoç, de tractament eficaç, etcètera, de què es
parlava, no tant a l’exposició de motius i a l’argumentació per
a la defensa d’aquesta proposició no de llei, com en els
mateixos punts de la proposició en qüestió.

Quant al segon punt, es diu concretament: “incorporar una
partida pressupostària en el fons de cohesió sanitària que
asseguri l’aplicació de l’esmentat pla, tant en les mesures
preventives i de detecció precoç com en l’accés a les noves
teràpies, sense cap discriminació per a totes aquelles persones
afectades que compleixin els criteris incorporats en el protocol
clínic elaborat a l’efecte”. Nosaltres estaríem d’acord amb
aquest punt, però sí que demanaríem, si és possible, fer una
transacció i seria no fer referència a la partida pressupostària en
el fons de cohesió sanitària, sinó que nosaltres consideram que
el que s’hauria de fer és incidir que es reforci el sistema de
finançament sanitari de la nostra comunitat autònoma i que
s’augmentin les transferències sanitàries, les transferències de
les partides sanitàries de l’Estat cap a la nostra comunitat
autònoma. 

Per tant, pensam que, enlloc de fer referència a aquest fons
de cohesió sanitària per aconseguir aquest objectiu, estaríem
d’acord que s’ha de reforçar el sistema de finançament i per
tant, reforçar econòmicament, per aconseguir que aquest pla
vagi a bon port i es pugi posar en marxa, doncs proposaríem
aquesta alternativa.

I després tenim el punt 2, perquè han posat 1.1, 1.2 i el punt
tercer, que seria “assegurar que cap persona malalta d’hepatitis
C es quedi sense la medicació més adequada per causes
econòmiques, garantint la prescripció electrònica als hospitals
dels medicaments en contra de l’hepatitis C, per agilitar els
tractaments i els controls de les teràpies.” Bé, efectivament, aquí
es tracta que totes aquelles persones que hagin de rebre un
tractament per combatre l’hepatitis C el rebin, però no per
qüestions econòmiques, ni per altres qüestions, sinó que el rebin
sempre i quan hi hagi un criteri mèdic, clínic, que, efectivament,
digui que aquesta persona ha de rebre aquest tractament. Per
tant, volem fer esment que des del mes de desembre del 2014 hi
ha una guia per al tractament de pacients amb hepatitis C,
elaborada per digestius, hepatòlegs i farmacèutics especialistes,
en la qual es prescriuen tots els nous medicaments. 

Per tant, es dispensen aquests medicaments prescrits per part
dels metges, és a dir, l’única decisió, l’únic criteri que en aquest
cas s’ha d’imposar, al nostre entendre, és un criteri mèdic. I per
tant, crec que, tenint present aquesta línia, aquest criteri o aquest
barem d’actuació, totes aquelles persones que necessitin un
tractament d’hepatitis C, amb aquesta voluntat per la nostra part
de fixar com a criteri d’avaluació el criteri clínic o el criteri
mèdic, quedarien efectivament dins aquesta borsa de persones
que se’ls receptaria o se’ls proporcionaria aquest medicament.

Per tant, insistim que no hi ha una decisió en aquest cas, al
nostre entendre, per motius econòmics, ni per motius socials, ni
discriminatoris, ni de priorització de res, sinó que els motius han
de ser únicament i exclusivament clínics, i pensam que això sí
que també estaria bé que constàs dins el punt tercer d’aquesta
proposició no de llei.

Quant a la resta, insistir que estam d’acord amb el
plantejament, estam d’acord amb l’exposició que s’ha fet i la
nostra preocupació per una malaltia que afecta moltíssimes
persones a Espanya, també a la nostra comunitat autònoma, que
és una malaltia preocupant i perillosa perquè efectivament
s’amaga, és a dir, no surt tot d’una, sinó que quan una persona
s’adona que està malalta doncs tal vegada ja té el fetge molt
afectat i, per tant, pensam que és una de les estratègies
importants que han de ser posades en marxa per part dels serveis
de salut de la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al torn de rèplica. Per part del Sr.
Thomàs, té un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, agraïm al Grup MÉS el suport. Respecte del Partit
Popular , no he entès res del que ha dit el Sr. Rubio, perquè no
existeixen partides pressupostàries finalistes per a sanitat.
L’única manera en aquest moment d’establir una partida
pressupostària és a través del fons de cohesió sanitària, el
finançament a través del sistema de finançament de comunitats
autònomes es traspassa al Govern i el Govern de les Illes
Balears decideix què destina a salut. Per tant, si es vol garantir
l’accessibilitat al conjunt, aquests tres punts estan dirigits al
Govern d’Espanya, no al Govern de la comunitat autònoma. Per
tant, només ens podem referir a una partida pressupostària que
és al fons de cohesió sanitària el qual és per a això, per a equitat
i per a accessibilitat en el tractament.

Miri, la Conselleria de Salut què ha fet aquí? Doncs, ha
negat tractaments, ampliar tractaments perquè l’han
pressionada, a base de negatives dels digestòlegs per acceptar
criteris econòmics, però la realitat, després de negar tractaments
a persones que tenien la prescripció mèdica feta; desprès
d’intentar pressionar els digestòlegs perquè hi hagi menys
persones en tractament, i després que, a dia d’avui, persones que
reben tractament a Catalunya, per exemple, aquí no el reben,
aquesta és la realitat a dia d’avui, persones que a Catalunya, per
exemple, en funció dels criteris clínics i l’evidència clínica se’ls
dóna a Catalunya, aquí la Conselleria de Salut els nega, aquesta
és la realitat.

Per tant, han anat canviant de criteris els quals no estan
ajustats a la normativa de Madrid, que han negociat de manera
absolutament irresponsable el preu amb la multinacional i que
només canvien criteris en funció de les pressions de malalts i de
digestòlegs. I ja li torn dir, estan endarrerits respecte, per
exemple comunitats autònomes com Catalunya, on hi ha perfils
de malalts que són tractats i aquí no són tractats. Jo crec que
això no és just, que un ciutadà espanyol, en funció d’on visqui
pugui o no rebre un tractament.
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Miri, el president de l’Associació de Malalts, sap què li va
donar la Conselleria de Salut a l’associació? 150 preservatius
que tenien amagats. Això és tota l’ajuda que els donen. Hi ha un
problema greu, que la Conselleria de Salut no aborda i el
Govern d’Espanya, sota el meu criteri, s’equivoca. El que es
demana és que es faci un pla d’acció a nivell de tota Espanya,
que contempli prevenció, detecció precoç, no només tractament
-no només tractament-, que es faci evidentment amb un protocol
consensuat, amb evidència científica. I li dic que a Catalunya
resulta que hi ha una evidència que a Balears no es veu, i que
després l’única manera que hi ha de finançar-ho és a través del
fons de cohesió sanitària, que està creat per a això, perquè hi
hagi igualtat, equitat i accessibilitat a tot el territori.

Mirin, la Conselleria de Salut va pressupostar en
medicaments 157 milions per a l’any 2014, n’ha gastat 179 i
n’ha pressupostat per a enguany 139. I vostè creu que són
capaços d’assumir amb els pressuposts actuals aquests
tractaments? No, si han gastat l’any 2014 més que l’any 2013 i
ara han baixat 40 milions el pressupost en medicaments. I el seu
magnífic ministre d’Hisenda ha pujat l’IVA dels productes
sanitaris, del 4 al 21% el mes de gener, que això només a Son
Espases suposa 8 milions d’euros.

Per tant, no entenc aquesta caparrudesa de no voler utilitzar
una partida pressupostària creada a nivell estatal, que és el fons
de cohesió sanitària, per donar abast a això. Vostè m’ha fet una
espècie d’esmena in voce la qual no sé com encaixar-la, però no
podem posar que demanam a Madrid que faci un finançament
específic per a sanitat a Balears, és que ni legalment ho podem
fer.

Per tant, en el tercer punt només demanam que cap persona
malalta, per una infracció crònica pel virus C, es quedi sense la
medicació més adequada, no som jo qui diré quina és la més
adequada, però la que diguin els professionals, no sigui per una
raó econòmica, perquè això és el que succeeix avui en dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I per tant, les informacions que ens arriben és que el pla que
elabora el ministeri, amb consens i aquestes coses, aborda el
tractament, i fer només el tractament és una cosa que queda
coixa, si no hi ha detecció precoç, si no hi ha prevenció.

A mi m’agradaria que aquesta PNL es pogués aprovar, però
jo, amb els suggeriments que ha fet el Partit Popular, primer que
veig..., vull dir, no podem parlar de què ja es fa si no coneixem
el que el ministeri no ha presentat, per tant, aquí es demana que
s’elabori amb els tres conceptes, prevenció, detecció i
tractament. No podem acceptar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, concreti què accepta perquè li passa el temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I?

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs que ja du un minut i mig demés.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé presidenta, està a una alçada extraordinària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen fer cap ...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

No, simplement saber si se’ns accepta la transacció, si no
demanaríem votació separada, si és possible.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No s’ha acabat el temps?

LA SRA. PRESIDENTA:

(...)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Que concreti què vol posar, perquè ha dit una parrafada ...,
i simplement diu ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Els deixam uns minuts de suspensió perquè arribin a un
acord, si hi volen arribar. Uns minuts de suspensió i acorden els
punts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

No han arribat a qualque acord o sí?

EL SR. THOMÀS I MULET:

En el punt 3, després “d’adequada per causes econòmiques”,
s’hi afegiria “i sempre ho rebi per indicació terapèutica”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En els altres punts no han arribat a acord?
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

En el punt 1.1 hi ha acord. En el punt 1.2 no, i en el 2 sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Aleshores, hem de fer una votació separada dels
punts 1.1 i del 2. Entenc que queda també aprovat per
assentiment pel Grup MÉS.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni, el punt 1 queda redactat tal com està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant, s’accepta la de la 3 i s’ha de votar la de la 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això és el que deia que l’1.1 i el 2 queden aprovats per
assentiment i passam a la votació del punt 1.2.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, queden aprovats el punt 1.1 i el 2 i queda rebutjat
el punt 1.2.

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