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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, hola, bona tarda. De Podem Illes Balears, David

Martínez substitueix Montserrat Seijas.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5574/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions

d’obtenció de la targeta sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al primer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

5574/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

condicions d’obtenció de la targeta sanitària.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. L’envelliment de la població, la

demanda de qualitat, els avanços tecnològics dels tractaments,

entre d’altres coses, han fet aparèixer problemes de

sostenibilitat en els sistemes sanitaris. A partir de 1980 la

resposta ha estat inclinada a la recerca de l’eficiència i les

diferents reformes desenvolupades a la majoria dels països

europeus han estat centrades sobretot en la sostenibilitat

financera dels sistemes sanitaris. 

La depressió econòmica que es va iniciar el 2008 afavoreix

així la proliferació de polítiques de reformes sanitàries que

assegurin la sostenibilitat, polítiques resultants de forces

contradictòries entre les demandes de sostenibilitat d’un

sistema en constant modernització i les necessitats socials, i

així, el Sistema Nacional de Salut ha desenvolupat polítiques,

des de sempre, que han canviat a poc a poc en la cobertura,

amb l’aplicació de reformes de contenció de la despesa.

Per citar de passada, perquè ho hem parlat moltes vegades

ja en aquesta comissió, la creació el 1991 de la Comissió

d’Experts per a Anàlisi i Avaluació del Sistema Nacional de

Salut, l’Informe Abril o Comissió d’Abril, a l’època de Felipe

González, president del Govern central, a partir del qual

s’habiliten unes formes de gestió del Sistema Nacional de

Salut, aquí tantes vegades menyspreades, en detriment de la

universalització absoluta de l’atenció sanitària.

En aquest context, el Reial Decret Llei 16/2012 tenia com

a objectiu la sostenibilitat financera a curt termini del sistema

sanitari. El Reial Decret 2012, entre d’altres, permet accedir a

l’assistència sanitària si es tenen ingressos inferiors a 100.000

euros anuals, la qual cosa significa una exclusió del sistema

ínfim per als residents legals. No és així en el cas dels

immigrants en situació irregular, és a dir, no residents que

queden exclosos excepte en situacions d’urgència, embaràs i

menors de divuit anys.

Davant això, i ja el juliol del 2015, la presidenta d’aquesta

comunitat autònoma va dir, la tornada de la targeta sanitària als

immigrants es farà amb els mateixos drets que amb la resta de

ciutadans de les Illes, ho podem veure en els mitjans de

comunicació de juliol d’aquest any. I així, una de les primeres

mesures del Govern de les Illes Balears va ser l’aprovació

d’una instrucció que no acompleix el que es va dir, perquè és

un document alternatiu, és un document de reconeixement

temporal, vàlid només per a aquesta comunitat autònoma i que

tampoc no serà per a tot el colAlectiu d’immigrants irregulars.

De fet, dels 20.000 usuaris quantificats només se n’ha

tramitat, en aquests cent dies de govern, prop de mil. Assolir la

xifra de 20.000 beneficiaris implicaria que aquest document

temporal fos lliurat a la totalitat dels immigrants que viuen a

Balears en situació irregular, i aquesta previsió es contradiu

amb les condicions i requisits que el Govern exigeix per fer

efectiva la devolució de l’assistència sanitària integral.

Amb altres paraules, la situació derivada de l’aprovació

d’aquesta instrucció de la Direcció General del Servei de Salut

no equival a la que hi existia abans de l’entrada en vigor de la

normativa estatal 2012. I així, es reconeix a una resposta de

solAlicitud de documentació de la Conselleria de Salut d’aquest

govern, es fa constar en aquesta contestació de documentació

demana que la instrucció del director general del Servei de

Salut no preveu l’expedició de targeta sanitària individual a les

persones en situació irregular, no preveu l’expedició de la

targeta sanitària individual.

Així, les actuacions autopublicitàries i propagandístiques

dutes a terme per l’executiu encaminades a presentar la

presidenta i aquest govern com els artífexs de la recuperació de

la sanitat pública i gratuïta i universal a les Illes Balears, es

contraposa amb la realitat i, per tant, amb els dret dels

ciutadans de disposar d’una informació fidedigne, rigorosa i

transparent dels seus governants que, en aquest cas, no ha

existit.

Per altra part, a més de falsejar la realitat davant l’opinió

pública, no s’ha facilitat la més mínima dada en relació amb la

quantia econòmica que s’haurà d’habilitar per afrontar aquesta

demanda assistencial. 

És per això que aquest grup parlamentari ha presentat

aquesta proposició no de llei. En aquest sentit, el primer punt:

“El Parlament de les Illes Balears constata que, tot i les

mesures anunciades pel Govern autonòmic sobre la recuperació

de la targeta sanitària per part de la població immigrant que

resideix a la nostra comunitat autònoma en situació

administrativa irregular, els requisits imposats per l’executiu

per tal de fer efectiva l’obtenció de les prestacions implicaran

que una part del colAlectiu esmentat no es pugui beneficiar

d’aquesta iniciativa”.

Per altra part, com a punt 2: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme un

estudi rigorós i detallat sobre el cost econòmic que suposarà

per al sistema públic de salut l’entrada en vigor de l’ampliació

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505574
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d’aquestes prestacions, tant de professionals com de despesa

farmacèutica i altres conceptes vinculats”.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, el Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, davant aquesta proposició

no de llei que ha presentat el Partit Popular, l’he mirada o he

intentat entendre què s’hi demanava, i hem trobat

incongruències en la redacció, no només en l’objectiu, perquè

parla de la recuperació de la targeta sanitària, però el que diu

la instrucció, que no és un decret, però bé, supòs que serà una

errada de redacció, que es tornarà l’assistència sanitària a les

persones estrangeres sense recursos econòmics i que no tenien

accés als serveis sanitaris universals, que es el que es va

acordar en els acords pel canvi, en els acords de governabilitat.

Bé, tenim aquest dubte, en el torn de rèplica a veure si ens

pot donar més informació sobre aquest tema, perquè no trobem

diferència a tenir o no la targeta sanitària, si tens assistència

sanitària ja està assolit aquest objectiu.

I això de temporal tampoc no ho entenem molt bé, perquè

sí és veritat que la instrucció posa que és temporal, però

desprès sí que indica que, després dels tres mesos, s’haurà de

solAlicitar... o sigui, canviar el tràmit per demanar aquest servei.

No entenem que sigui un servei temporal, sinó que bé..., és el

tema dels tres mesos primers que canvia els punts on després

els interessats s’han d’adreçar per demanar aquest servei bàsic

sanitari, l’assistència sanitària, i després canviar el

procediment, però el servei sí que es manté. 

Com que no tenim clara la proposició, l’objectiu i, bé,

estam convençuts que la instrucció que hi ha aprovada sí que es

dóna aquest servei a les persones que no en tenien a partir de

l’aprovació del Reial Decret 16/2012, idò, votarem en contra

d’aquesta proposició no de llei i esperam si ens convenç en el

torn de rèplica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bel Busquets, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, gràcies. Clar, és que no parlam el mateix idioma,

mentre uns parlam d’universalització de la sanitat pública els

altres parlen de sostenibilitat; uns parlen de drets dels

ciutadans, siguin d’allà on siguin, tenguin els papers que

tenguin, i els altres parlen només de determinades persones, hi

ha temes de discriminació, etcètera. 

Clar, el retorn de la targeta sanitària era un terme que estava

sobre els acords pel canvi, el que nosaltres volíem era que

s’universalitzàs aquest dret, el dret de la sanitat pública; que, a

més a més, vèiem que hi havia..., en tot això de retallar aquest

dret teníem el perill de la salut colAlectiva, trèiem la possibilitat

als professionals de fer un treball preventiu de seguiment del

pacient. I, clar, no entenem... veim un camí, sembla com si el

PP hagués acceptat que sí que hi hauria aquest retorn,

simplement és que hi veuen alguna deficiència en el tràmit.

I pel que fa al tema dels pressuposts, bé, quin és, volen

detallat el cost econòmic, d’aquí molt poc entrarem la Llei de

pressuposts i allà se’ns detallarà tot el tema, què valdrà, quin

cost tendrà. Hi ha una aposta, aquest govern ha fet una aposta

en tres potes, de nivell ciutadà, que és educació, sanitat i

serveis socials. Clar, no són els mateixos criteris que té el PP,

són tot el contrari. Per tant, és normal que us sobti. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé,

d’aquesta proposició no de llei no ens queda massa clara quina

és la intenció real, no sabem si és que estan en contra que la

gent en situació irregular tengui la targeta sanitària, si volem

una altra vegada ciutadans de primera  o de segona. També sí

que és cert que consideram que hi hauria d’haver un estudi

rigorós amb el tema del cost no només en temes sanitaris sinó

en tots els temes perquè ens trobam en una situació, la

comunitat, que no és massa bona, per tant, sí que ens agradaria

que es fes un càlcul del cost que hi haurà.

Sí que és cert que a l’any 2012 els immigrants en situació

irregular varen perdre la targeta sanitària, només hi va haver un

parell de casos excepcionals que la podien tenir i ara s’ha

redactat una instrucció que possibilita que el colAlectiu

d’immigrants pugui accedir a la totalitat de la cartera dels

serveis. 

Com que nosaltres el primer punt no l’acabam de veure clar,

li proposaríem votar-ho per separat. En tot cas, si fos així, en el

primer punt ens abstendríem, perquè els requisits imposats per

l’executiu no tenim clar si és a causa de la normativa que hi

hagi estatal que condicioni el fet que la comunitat pugui aplicar

unes determinades normes. Per tant, en aquest cas ens

abstendríem.

I en el segon punt sí que li votaríem a favor per poder saber

el cost, amb la diferència de les urgències també que es varen

haver d’utilitzar quan no hi havia targeta sanitària, vull dir, el

cost real del que pot suposar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font,

per un temps de deu minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Quan parlam de salut els termes en

els quals ens hem de fixar no són els estrictament econòmics,

és a dir, el que en un principi pot semblar que suposa un estalvi

a la llarga és més car. El clar exemple és el Reial Decret Llei

16/2012, treure les targetes sanitàries a totes aquelles persones

en situació irregular, per molt que es garantia l’atenció en

urgències, equival a deixar molta gent en una situació

d’abandonament i que a la llarga poden suposar un greu

problema.

L’Agència Europea dels Drets Fonamentals ha fet públic un

estudi en el qual assegura que els estats membres de la Unió

Europea, i això ja és literal, “gasten menys en atenció sanitària

dels migrants si es tracten abans, en lloc d’esperar el fet que

necessitin un tractament en urgències”. És a dir, l’atenció

primària resulta més barata per a un país que si s’atén a través

de les urgències. No obstant això, l’argument més utilitzat per

l’executiu per defensar la norma que va excloure de la sanitat

pública aquestes persones va ser, precisament, un suposat

estalvi. 

L’Agència Europea dels Drets Fonamentals ha realitzat una

anàlisi econòmica sobre el cost que suposaria l’accés a

l’atenció primària comparant-ho amb el que implica un

tractament d’emergència i es basa en dos dels problemes més

comuns de la salut de la Unió Europea: la hipertensió i

l’atenció a dones embarassades. La recerca va examinar la

situació a Alemanya, Grècia i Suècia, tenint en compte

l’extensió geogràfica, els diferents models de finançament

sanitari i el fet que els tres països tenen importants comunitats

d’immigrants en situació irregular. Aquesta agència adverteix

que és necessari, per complir amb les obligacions de drets

fonamentals dels estats membres de la UE, Unió Europea,

perdó, una assistència sanitària adequada; assegura que

l’assistència sanitària als immigrants en situació irregular en la

Unió Europea no ha de limitar-se només a l’atenció en

urgències, sinó que també ha d’incloure altres formes

d’assistència sanitària essencial, com la possibilitat d’assistir al

metge i rebre els medicaments necessaris. “El dret a la salut és

un dret social bàsic protegit en la Declaració Internacional i

Europea de Drets Humans”, recorda. 

A mi m’ha cridat l’atenció que aquesta proposició no de llei

demani que es faci un estudi sobre el cost econòmic, perquè jo

no ho sé, pot ser m’equivoc, què es va fer quan es va la

proposta del Reial Decret Llei? No ho sé, eh!, vull dir, potser

parl des del desconeixement, si és que realment es va fer aquest

estudi abans de prendre aquesta decisió per fer el Reial Decret

Llei 16/2012, voldria saber els resultats també perquè, si no, no

entenc què ha passat fins ara amb la salut.

Llavors, si no li sap greu... és possible que em contestin o

no? No és possible que em contestin. Bé, d’acord...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, idò, acab. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El grup proposant ja atendrà la seva demanda en el seu torn.

Gràcies, Sra. Font.

Ara toca el torn del Grup Parlamentari Mixt, però no hi ha

cap diputat ni diputada del Grup Mixt.

Per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista i té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria José Camps, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Per començar vull dir que

l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei és

totalment incerta, la universalitat de la sanitat existia en el

nostre país fins que el Partit Popular, sense cap tipus de diàleg

amb cap força política, va aprovar un reial decret llei de

mesures de sostenibilitat, l’any 2012, que, entre d’altres,

impedia a les persones en situació irregular accedir a la targeta

sanitària. 

A la nostra comunitat autònoma unes 20.000 persones varen

quedar excloses del sistema, i deim unes 20.000 persones

perquè aquesta xifra la va donar el conseller Sansaloni sense...

en seu parlamentari, però sense cap tipus més d’acreditació, per

tant, la donam com a bona, que són les 20.000 targes que es

varen retirar en aquell moment.

Aquesta mesura era totalment inequitativa atès que el

sistema sanitari en el nostre país es finança a través d’impostos

i encara que aquestes persones irregulars tenguessin aquesta

situació administrativa irregular, idò, paguen imposts, per

exemple, l’IVA en el moment que van a comprar. És a dir,

també contribuïen al nostre sistema i, per tant, aquesta mesura,

només des d’aquest punt de vista, ja era totalment injusta.

El suposat estalvi econòmic que representava mai no va ser

demostrat. Nosaltres tampoc no coneixem aquest estudi que

demandava la Sra. Font, perquè no es va fer, més aviat a

l’inrevés, recents estudis fets per la Unió Europea demostren

que deixar aquestes persones sense cobertura sanitària és molt

més costós que mantenir-los dins el sistema, és molt més

econòmic mantenir l’atenció primària que tractar després a les

urgències. En un cas d’exemple, és més econòmic tractar una

diabetis amb la seva insulina i amb els seus controls periòdics

que complicacions derivades d’aquesta malaltia, com pugui ser

un glaucoma o fins i tot arribar a situacions d’amputació

d’algun tipus de membre.

Per tant, a part de l’esmentat fins ara hi ha arguments

d’experts sobre protecció de salut pública que també

recomanen que totes les persones tenguin aquesta atenció

primària i no hagin d’esperar a assistir als serveis d’urgència.

El Govern de les Illes Balears el que ha fet, amb el retorn o

amb la possibilitat de retornar aquestes targetes, és possibilitar

que les persones que així ho desitgin puguin tornar a tenir

aquest dret. I per accedir a aquest dret només és necessària una

declaració de no tenir recursos econòmics, i res més. És així de

senzill.



SALUT / Núm. 8 / 21 d'octubre de 2015 89

 

Queda, per tant, totalment garantida la universalitat de

l’atenció sanitària a les Illes Balears des que governa el Govern

pel canvi. A hores d’ara unes 1.300 persones ja han demanat el

document acreditatiu, que es pot obtenir fàcilment en els

serveis d’admissió dels centres de salut i serveis centrals, i

realment la intenció d’aquest govern és retornar aquest dret i

continuar treballant perquè totes les persones que manquen por

obtenir aquest dret hi puguin accedir. No sabem si són 19.000

que en falten o les persones que realment falten, perquè ens

imaginam que des del 2012 fins ara, doncs, alguns d’aquests

immigrants hauran retornat al seu país d’origen, altres no deuen

tenir necessitat d’accedir a aquest servei o altres circumstàncies

que hagin pogut concórrer.

Per tant, aquest decret llei prové d’una mesura purament

ideològica, sense cap tipus d’estudi econòmic ni en termes

d’impacte tampoc per a la salut pública, i per tant, entenem que

era absolutament injustificat. De la mateixa manera que no hi

va haver estalvi en retirar la targeta, tampoc hi ha cost afegit en

retornar-la. En tot cas, entenem, com han dit altres portaveus,

que no és un problema de costos, sinó que és un problema de

justícia social i d’equitat. Al Govern de les Illes Balears

realment li preocupen les persones per sobre de qualsevol altra

qüestió.

Resulta totalment increïble i creim que és fins i tot una falta

de respecte que el Partit Popular presenti ara mateix aquesta

proposició no de llei en aquests termes. Els hauria de causar un

problema presentar aquesta proposició no de llei, havent

aprovat el Reial Decret Llei 16/2012, de mesures de

sostenibilitat, sense cap tipus de diàleg ni consens, decret llei

que el Govern de les Illes Balears ha demandat, en repetides

ocasions davant del ministeri i davant del Consell

Interterritorial, la seva derogació i que no ha estat escoltat.

Miri, només li he de dir que el Partit Popular va acabar amb

la sanitat universal en aquest país. Va acabar amb 7 milions

menys de pressupost a nivell nacional, amb 900.000 persones

fora del sistema públic, amb 30.000 professionals acomiadats

a nivell nacional. Aquí a Balears la pèrdua de més de 1.200

professionals des de l’any 2012. InstalAlar el copagament dels

pensionistes, pujada de l’IVA de salut del 10 al 21%, açò a

Balears són uns 10 milions d’euros. Centres de salut tancats,

eliminació d’activitat extraordinària i açò ha significat que les

llistes d’espera es van disparar, els serveis d’urgències es van

colAlapsar i per tant, el sistema ha entrat en una situació que no

es pot garantir aquesta universalitat de la salut, ni tan sols a les

persones que es troben en situació regular.

Per tant, entenem que aquesta proposició no de llei de cap

manera li podem donar suport. A més també ja es va procurar

al Govern central de sortir al pas d’aquestes iniciatives dutes a

terme per diferents comunitats, com la nostra i la Valenciana,

que a la vegada van retornar aquest dret a les persones que

l’havien perdut, el secretari general de Sanitat, Rubén Moreno,

va advertir, ho llegesc literalment de les notícies que van sortir

a premsa: “ha advertido este jueves a las comunidades

autónomas que están devolviendo la tarjeta sanitaria a los

inmigrantes irregulares, porque según asegura puede tener

consecuencias catastróficas, con multas millonarias a diario

por parte de la Unión Europea”. Bé, es van dedicar a amenaçar

les comunitats autònomes que sí garantien aquests drets i que

sí retornaven els drets injustament trets.

Per tant, el nostre vot serà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Té la paraula per

contradiccions el grup proposant el Sr. Diputat Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Crec que tots el que han parlat com

a grups parlamentaris, sobretot la darrera que ha intervengut, la

representant del Partit Socialista, ha desenfocat absolutament

el tema, d’una forma absolutament per sortir-ne com es pot,

amb uns arguments que no tenen res a veure amb la proposició

no de llei que acabam de presentar aquí. 

Jo aquest, aquest grup parlamentari no ha vengut a parlar

del reial decret, ni de sostenibilitat, ni d’universalització, hem

vengut a parlar d’unes contradiccions, d’una venda d’una cosa

que no és vera, hem vengut a parlar del que va dir la presidenta

respecte a què la tornada de la targeta sanitària als immigrants

es farà amb els mateixos drets, els mateixos drets, que a la resta

de ciutadans de les illes, i contrasta amb la informació rebuda

per part de la mateixa conselleria del Govern balear, on diu que

la instrucció del director general, no preveu l’expedició de

targeta sanitària individual a les persones en situació irregular.

Això és el que hem vengut a dir aquí i a denunciar aquí. Ja hi

haurà temps per fer debats d’aquest tipus, als quals jo

m’enfrontaré amb arguments, que són també molt vàlids, i que

la representant del Partit Socialista s’ha permès el luxe de tallar

la història on li convé. 

I crec que s’ha de recordar que sí, que la darrera mesura del

Sr. Zapatero, abans de sortir del Govern, va ser precisament la

Llei 33/2011, on va deixar la porta oberta per regular en sis

mesos la protecció dels colAlectius que poguessin necessitar

assistència sanitària, amb un afegitó que deia: “en funció de la

situació financera del sector públic”. És a dir, en plena crisi

econòmica posa un afegitó: “en funció de la situació financera”.

Miri, jo havia preparat un poc això perquè sabia que,

sobretot vostè, la portaveu del Grup Socialista, em sortiria per

aquí. Jo he vengut a parlar d’unes contradiccions, d’una venda

a la població d’allò que no es pot dir perquè no és ver, i vostès

m’han vengut a explicar la universalitat d’assistència, i m’ha

arribat a dir que el Partit Popular havia romput la universalitat

de l’assistència sanitària. Miri, el que va implantar l’assistència

sanitària universal en aquest país va ser quan hi havia el Partit

Popular en el Govern, amb el suport de tots els grups

parlamentaris.

Miri, i si no ho repassi, jo no dic les coses per dir-les, jo no

vénc aquí a fer demagògia barata, quan dic una cosa, me l’he

estudiada abans, i si vostè repassa l’article 3 de la Llei 16/2003,

de 28 de maig, veurà “son titulares de los derechos a la

protección de la salud y atención sanitaria todos los españoles

y los extranjeros en el territorio nacional, en los términos

previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000".
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Per tant, no venguem aquí a dir que tots som...., n’hi ha uns

de bons i uns de dolents, perquè això és una tàctica que els pot

funcionar fins un determinat punt. Però no vull entrar en aquest

debat, perquè ja en parlarem d’aquest reial decret i veuran

vostès les situacions que també va haver d’arreglar aquest reial

decret el qual no fa referència únicament al colAlectiu

d’immigrants, sinó que fa a altres temes que no han tocat, ja els

convé no tocar-ho, però ho tocarem, ho tocarem, i veuran el

que ha millorat o no amb aquest reial decret.

Però bàsicament és això, perquè parlam que la venda que fa

el Partit Socialista i l’actual equip de Govern d’aquesta

comunitat autònoma, està venent una targeta sanitària per a tots

els immigrants irregulars, i el que he vengut a dir aquí és que ni

és targeta sanitària, és un document temporal, ni són 20.000,

perquè no podran arribar-hi mai en les condicions que es

troben, perquè vostès haurien pogut dir la culpa és del Partit

Popular per haver posat aquest reial decret, això ho admetria

com a crítica, però no diguin que és igual que abans perquè no

ho és.

Per tant, amb la intenció que això es pugui projectar a la

població i dir-los que el que vostès han dit que era una targeta

sanitària, no ho era, perquè era un document temporal i dir-los

que no podran accedir a aquesta regularització sanitària a través

del document temporal no tots els 20.000 habitants, és la

intenció amb la qual hem vengut aquí a protestar-ho, a

denunciar-ho i intentar que es transmetés a la població un

missatge correcte, no un missatge fals i demagògic.

Per altra part, crec que l’estudi econòmic és important i per

tant, agrair a El Pi el suport d’aquest segon punt.

Res més Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a la votació de la Proposició no de

llei RGE núm. 5574/15.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni President,...

EL SR. PRESIDENT:

Volia aclarir si el proposant accepta votació separada dels

dos punts?

EL SR. SERRA I FERRER:

Acceptam votació separada dels dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el primer punt de l’ordre del dia.

Vots a favor?

 

Vots en contra?

Abstencions?

Passam a votar el segon punt d’aquesta proposició no de

llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada la proposició no de llei en els dos punts.

Perquè quedi constància escrita i gravada, el punt número

1 ha tengut 4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

I el punt número 2 ha tengut 5 vots a favor i 7 vots en

contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6638/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la lluita contra

la desnutrició.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 6638/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la lluita

enfront de la desnutrició.

Aquesta Presidència informa que a dia d’avui s’ha presentat

una esmena per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

RGE núm. 7585/15, a aquesta proposició no de llei, que

reglamentàriament no pot ser admesa, tota vegada que l’article

173.2 assenyala un termini de presentació fins al dia anterior al

començament de la sessió.

Evidentment li record que els grups parlamentaris tenen

altres formes de posar els mateixos arguments en el moment

que tenguin per discernir el seu posicionament.

Per a la defensa per part del Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Diputada María José Camps, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam avui a debat

d’aquesta comissió una proposició no de llei relativa,

efectivament, a la lluita enfront de la desnutrició. Què entenem

per desnutrició? El seu significat literal és: l’acció i efecte de

desnodrir-se, per tant, debilitar-se per trastorn de la nutrició,

condició causada per una dieta inadequada o insuficient, o per

un defecte en el metabolisme dels aliments.

Causes idò d’aquesta desnutrició són diverses, la primera

d’aquestes seria una dieta inadequada o mal equilibrada; podria

ser també un problema en la digestió o absorció dels aliments,

i també certes afeccions mèdiques. Dins la desnutrició podem

trobar un ampli ventall, podem arribar a l’extrem de la inanició,

la forma més extrema de mal nutrició, una persona pot

desenvolupar també mal nutrició perquè li manqui una sola

vitamina a la dieta. Per tant, hi ha situacions en què realment no

hi ha símptomes i tampoc no hi ha cap situació alarmant. Però

n’hi ha d’altres que ens poden dur a situacions prou

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506638
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507585
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complicades i la seva situació pot ser permanent, fins i tot

irreparable.

El que estam més acostumats a sentir és la desnutrició

infantil, com a conseqüència de la situació de crisi econòmica,

sobretot aquests darrers anys, atesa fins i tot la situació

catastròfica que hi ha alAlots i alAlotes en aquesta comunitat que

no tenen garantits els tres panxons diaris, molts dels quals ni

tan sols en tenen garantit un. Existeixen també situacions de

desnutrició o mal nutrició, perquè realment no s’incorporen a

la dieta un dels elements necessaris i essencials per tenir una

bona salut, com els hidrats de carboni, les proteïnes o els

greixos, que són necessaris. Açò quant al que tenim més

present, que és aquesta desnutrició infantil.

També tenim, però, altres tipus de desnutrició, per exemple

en dones en estat de gestació, sigui per uns mals hàbits

assumits, o sigui per una situació econòmica que no pot

permetre-li fer front a uns aliments que li aportin aquests

nutrients necessaris, o qualsevol altra qüestió, qüestions

d’estrès, altres qüestions mèdiques que sí tenen una influència

directa en la mal nutrició també del fetus.

En gent gran també és prou habitual, no només també per

la situació de crisi econòmica, sinó també perquè molts es

troben tots sols, no es preocupen excessivament de la seva

alimentació, ni ningú se’n preocupa i, per tant, van incorrent en

aquesta situació de desnutrició que poc a poc es va agreujant.

I també trobam que aquesta situació de mal nutrició es troba

en pacients hospitalitzats o gent que es troba a residències. I

podríem rallar idò de la mal nutrició associada a la malaltia.

Desnutrició en un procés molt comú en pacients hospitalitzats

i em referiré, entre d’altres, perquè hi ha diversos estudis, a un

estudi realitzat per l’Hospital La Paz de Madrid, en què

realment posa de manifest que la desnutrició és un procés molt

comú en els pacients ingressats a hospitals. Ja han passat més

de 35 anys des que es publicaren els primers estudis sobre

desnutrició hospitalària, però les xifres continuen pràcticament

igual al llarg d’aquests anys, oscilAlant entre un 30 i un 55%,

segons els casos. A l’any 2010 es va realitzar un estudi a 31

hospitals de tot el territori nacional i es va trobar que el 23%

dels pacients presentaven algun tipus de risc de desnutrició a

l’ingrés, segons el mètode que es va emprar en aquell moment.

Per tant, i tal com s’explica a l’exposició de motius de la

proposició no de llei, entenem que en els serveis de salut és

freqüent que els professionals hagin d’enfrontar-se a aquest

tipus de problemes de desnutrició dels pacients, que en si

mateix ja és un problema, però que també complica l’evolució

clínica a diferents situacions de malalties agudes i cròniques

especialment, que afecten múltiples òrgans, tant en nens, com

en adults, com en persones majors.

La desnutrició també pot produir efectes secundaris en

tractaments establerts, inclosos la cirurgia, quimioteràpia,

radioteràpia i incrementa la prevalença d’ingressos hospitalaris

i la durada de l’estada, i augmenta igualment el risc de

mortalitat associada a aquestes patologies. Tot açò requereix la

utilització de recursos sanitaris, que són teòricament evitables

si la primera premissa inicial, és a dir, si la desnutrició no la

tinguéssim com un problema.

Alguns estudis determinen que la desnutrició pot afectar al

60% de les persones ingressades en institucions o residències;

al 40% de pacients hospitalitzats i al voltant d’un 5% de la

població en general. Per tant, l’impacte en salut i el cost del seu

abordatge en serveis sanitaris són evitables i la desnutrició és

un problema comú en tots els nivells d’atenció sanitària, des de

l’atenció primària a l’especialitzada, així com a centres de

decisió geriàtrica.

Per tant, entenem que l’abordatge integral d’aquest

problema per aconseguir la prevenció, la detecció precoç i el

tractament adequat, requereix l’articulació de mecanismes de

cooperació entre nivells assistencials, de cooperació entre

professionals i de cooperació entre les diferents administracions

sanitàries i del conjunt d’organitzacions professionals i de

pacients. I per açò l’aprovació d’una estratègia de salut de lluita

contra la desnutrició que requereix una metodologia

participativa, d’elaboració i la seva aprovació, entenem en el si

del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,

beneficiaria l’abordatge d’aquest problema de salut.

I en aquests termes presentam la nostra proposició no de

llei, instant el Govern d’Espanya a aprovar en el si del Consell

Interterritorial d’una estratègia de lluita enfront de la

desnutrició que contempli mecanismes de prevenció, detecció

precoç i tractament sobre la base d’evidències clíniques

disponibles per a la seva aplicació en el conjunt del sistema

sanitari i sociosanitari. Per a la seva elaboració es comptarà

amb les comunitats autònomes, -com no podria ser d’altra

manera- les organitzacions professionals i científiques i amb les

organitzacions de pacients, en forma similar a la resta

d’estratègies de salut aprovades en aquest consell

interterritorial.

I un segon punt, insta el Govern de les Illes Balears a

incloure dins les seves directrius d’actuació, actualment no es

troba a la cartera de serveis bàsics, la problemàtica de

desnutrició en un sentit ampli, estudiant la implantació

obligatòria de mètodes de cribratge, especialment a l’atenció

primària, prioritzant els infants, dones en estat de gestació,

majors i pacients de malalties agudes i cròniques, amb plans de

formació per als equips sanitaris i protocols de tractament.

Entenem que ha de ser la pròpia conselleria que estudiï quin

sistema de cribratge és el més adequat, entenem que no és fàcil

aquest estudi que he anomenat abans de l’Hospital de La Paz,

hi ha diverses qüestions que s’han d’abordar prèviament, com

l’elecció del sistema de cribratge que s’hagi de dur a terme i

també les primeres fases d’implementació d’aquest procés. Per

tant, instaríem en aquest sentit i deixaríem la feina d’execució

realment d’aquestes mesures a la pròpia conselleria i al propi

Govern.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. En torn de fixació de posicions

per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Vicent Serra, per un temps de deu minuts.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En el Libro blanco de la

desnutrición clínica en España ja es descriu la importància

d’una correcta nutrició d’un malalt o d’un resident institucional.

En el Parlament Europeu ja es va aprovar l’Estratègia 2008-

2013, instant els estats membres a desenvolupar polítiques en

aquest sentit. Hi ha hagut actuacions a través de l’Associació

Espanyola de la Nutrició Parenteral i Enteral, la SENPE, en

colAlaboració per exemple amb la Societat Espanyola de

Documentació Mèdica per a la seva qualificació, i també

experts de la SENPE participen en diferents grups de treball en

el ministeri relacionats amb la desnutrició.

També i a nivell ja més executiu, hi ha centres, hi ha equips

multidisciplinars que identifiquen qui necessita un suport

nutricional elaborant dietes específiques, i si no és possible per

via oral idò fan una nutrició enteral o una nutrició parenteral.

Això existeix a prou centres.

La valoració nutricional hauria de formar part de qualsevol

avaluació general de salut, però s’ha de reconèixer que moltes

vegades no se li ha donat la importància que té, el que fa la

prevalença de la desnutrició hospitalària tengui xifres altes,

segons estudis i l’àmbit de l’estudi o l’àmbit de què es tracti. 

La SENPE, per informació directa que facilita ella mateix,

ha promogut diferents iniciatives parlamentàries. Per exemple

en el Congrés es va presentar una PNL per part del PSOE; en

el Senat es va veure una moció presentada pel Partit Popular

que es va aprovar per unanimitat; a Canàries, una PNL

aprovada per unanimitat; a Catalunya, una resolució

parlamentària també aprovada per unanimitat; i a Madrid,

supòs que es deu referir a aquest estudi que comenta, també és

ver que hi ha hagut estudis relacionats amb la desnutrició

relacionada amb les persones majors, no sé si es refereix al

mateix estudi.

Sigui com sigui donarem suport a la vista que acceptam la

importància que té aquest tema plantejat, i donarem suport a

aquesta proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens hem mirat la proposició

no de llei i l’exposició de motius de la Sra. Camps ens ha

semblat supercoherent i interessant, perquè sí que és ver que hi

ha aquest problema, hi ha aquests estudis, i també es va

presentar, com diu el Sr. Serra, a altres parlaments i fins i tot al

Congrés i al Senat, que també ho hem cercat. Bé, també

donarem suport a aquesta iniciativa perquè entenem que tot el

que sigui millorar l’atenció sanitària és avançar i donar passes

endavant.

I més enllà d’aquesta estratègia de lluita enfront de la

desnutrició, que no sé si..., bé, si realment serà possible que es

faci o no es faci, o no sé si el Consell Interterritorial del

Sistema Nacional de Salut té aquesta capacitat de tirar endavant

l’estratègia, està molt bé fer un pla estratègic en aquest tema. El

més interessant d’aquesta proposta ha estat el segon punt,

encara que el primer està molt bé i també s’ha de fer una

planificació (...), i més quan hi ha unanimitat política, que

sembla..., bé, sembla no, és evident que sí, és instar el Govern

a incloure aquestes directrius d’actuació més concretes, que jo

crec que, bé, els ciutadans i les ciutadans ho tendran més a prop

i més real, més real en el sentit que es pugui fer. I fins i tot en

aquest sector més vulnerable com és el dels infants, que sempre

són vulnerables i s’ha de donar-los aquestes oportunitats; també

en dones en estat de gestació i majors pacients. Hi ha aquestes

persones més vulnerables i, bé, no només en l’atenció general

sinó en la primària. I crec que aquest punt sí que és interessant

i a més, bé, estarem vigilants de veure si en realitat arriba..., si

surt la proposició no de llei aprovada per la comissió, i que es

faci i es tiri endavant per part del Govern. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Bel Busquets, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Nosaltres també, MÉS per Mallorca, donarem suport a

aquesta iniciativa -intuesc que hi haurà unanimitat, ara

escoltarem les posicions dels altres grups- perquè la desnutrició

és la conseqüència d’aquesta situació que trobam, que hi ha un

gran colAlectiu de pobresa, i es veu que hi ha interès de tractar

el tema de la lluita contra la pobresa de manera transversal.

Hem sentit també que aquest govern dels acords pel canvi ha

duit ja unes iniciatives per atacar o per fer un pla de xoc contra

aquestes situacions extremes que tenim per mor de la crisi:

parlam de la renda social garantida o aquest fons d’emergència

social que es farà arribar a les escoles, que pot ser tant per fer

l’única menjada del dia que farà algun infant de les nostres

illes, i la renda social garantida que arribarà a 3.000 famílies,

o a entre 9.000 i 12.000 persones, per destinar moltes vegades

al que és el primer, que és el tema de l’alimentació. I dit això

vull remarcar que és coherent atacar la problemàtica de manera

transversal des de Serveis Socials, des d’Educació, i ara en

aquest moment des del punt de vista de la salut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, crec que

aquesta proposició no de llei queda bastant clara. Els serveis de

salut sí que han de fer..., moltes vegades es troben amb aquesta

desnutrició. Aquí separaríem, crec jo, dos apartats, a part dels

nins, que realment és per problemàtiques econòmiques que

puguin tenir les famílies i es deriven als serveis de salut, però
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tota la part d’adults i majors sí que a causa de totes aquestes

malalties crec que molts de nosaltres hem tengut qualque parent

o qualque familiar que ens trobam que s’hi actua moltes

vegades quan ja aquesta desnutrició està bastant marcada i està

bastant extrema. Per tant creim que és molt important posar els

mecanismes de prevenció i de detecció precoç, i evidentment

intentar també que des d’atenció primària es pugui fer feina en

aquest sentit.

Des d’El Pi donarem suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. La desnutrició, i ara només

comentaré xifres d’infants, és una pandèmia mundial que

pateixen 52 milions de nens menors de 5 anys. 8.500 fillets

moren al dia per desnutrició, tot i els avenços dels darrers anys,

segons indica l’informe mundial de desnutrició 2015. Una altra

vessant d’aquest problema, i com ja ha comentat la Sra. Camps,

el trobam en pacients d’hospital, i és el que s’anomena

desnutrició hospitalària, i que es dóna principalment en

pacients grans. 

La inversió en nutrició és un negoci rendible, pel que

s’aconsegueix una reducció de la despesa sanitària i de vides

guanyades. 1 euro invertit en programes específics de nutrició

té un retorn de 16 euros. A la vegada convindria que també

parléssim de la malnutrició, que no és un problema aïllat sinó

que afecta la salut pública a llarg termini, ja que a més pobresa

pitjor alimentació amb les conseqüències que tenen, i açò

significa que la salut pública del país tendirà a empitjorar. Però

quina és la diferència entre la desnutrició i la malnutrició? En

la desnutrició existeix una deficiència en la ingesta de calories

i proteïnes, mentre que en la malnutrició existeix una

deficiència, un excés o un desequilibri en la ingesta d’un no

diversos nutrients que el cos necessita, per exemple vitamines,

ferro, iode, calories, entre d’altres; bé, de fet en casos de

malnutrició també podem trobar doncs fillets o persones

grassonets, i no és que sigui per menjar molt.

Ambdós problemes són dues cares de la mateixa moneda i

cal tenir amplitud de mires a l’hora de tractar-los. Per tant, si és

possible, voldríem que s’afegís el terme malnutrició a aquesta

proposta per tal que es tinguin en compte ambdues

problemàtiques d’una manera més àmplia.

MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta PNL. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara toca el termini del Grup

Parlamentari Mixt, però com que en aquest moment no hi ha

cap diputat ni diputada a la sala té la paraula per

contradiccions, pel grup parlamentari proposant, la Sra. Camps

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Més que per contradiccions,

per agrair el suport de tots els grups parlamentaris, que així ho

han manifestat els seus portaveus quan han intervingut, a

aquesta proposició no de llei que hem duit avui, aquest vespre,

a aquesta comissió.

Començant per la darrera intervenció de la Sra. Font, de

MÉS per Menorca, realment sí, potser (...) els dos conceptes,

desnutrició i malnutrició. Òbviament tenen la seva

diferenciació, però sí que és cert que són, com vostè ha dit, les

dues cares d’una mateixa moneda, amb la qual cosa no hi

hauria cap tipus d’inconvenient a incloure dins la proposta, allà

on parlam de desnutrició posar desnutrició i malnutrició, si així

sembla bé a qui proposa aquest aclariment i a la resta de grups.

Efectivament, com ha dit el Sr. Serra, la desnutrició ha estat

objecte de molts estudis durant molts anys i de moltes

iniciatives, i de moltes proves pilot, també, quant a intentar

posar fre a aquesta problemàtica durant aquests anys, però

segueix essent un problema que encara avui en dia tenim i, com

hem dit abans, més agreujat per aquesta situació de crisi que ha

fomentat aquesta situació d’alimentació inadequada en certs

sectors de la nostra societat, i que han patit de forma més dura

tant els infants com els majors i les persones malaltes de forma

crònica. 

Per tant encetaríem aquí o aniríem cap a..., la intenció

d’aquesta proposició no de llei és anar cap a la branca més de

medicina preventiva en tost de curativa, i per tant avançar-nos

als efectes desitjables que aquesta desnutrició o malnutrició

tengui en situacions posteriors. Entenem que efectivament és un

negoci rendible, com també ha dit una portaveu que m’ha

precedit, donat que la detecció precoç i el tractament adequat

d’aquestes situacions milloren tant la salut com la qualitat de

vida dels pacients que la pateixen, com optimitzen també els

recursos públics que sí han d’intervenir en un moment posterior

en fase curativa.

Per tant, idò, res més que agrair novament el suport de tots

els grups parlamentaris i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Entenc que en els dos punts, on

posa "desnutrició" la part proposant accepta posar "desnutrició

i/o malnutrició". Si tots els grups parlamentaris ho donen per

bo podríem aprovar aquesta proposició no de llei per

assentiment.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 6638/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la lluita contra la desnutrició i/o malnutrició.

I esgotat l’ordre del dia donam per aixecada la sessió.

Moltes gràcies.
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