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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots. Començam la sessió d’avui i en primer

lloc deman si hi ha qualque substitució.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en una primera

proposició no de llei, la RGE núm. 9728/15 del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de prevenció del

suïcidi a les Illes Balears, i la PNL RGE núm. 858/16 del Grup

Parlamentari Popular, relativa a vacunació contra el

pneumococ.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9728/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de

suïcidi.

I passam al debat de la primera, RGE núm. 9728/15 del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de suïcidi, i

per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Conxa

Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. El suïcidi està situat entre les

primeres deu causes de mortalitat al món, és un greu problema

de salut pública i és la forma més tràgica d’acabar amb la

pròpia vida i té, a més a més, un impacte devastador a l’entorn

familiar i social de la persona que se suïcida.

A l’any 2013 a les Illes Balears es va repetir la xifra rècord

de suïcides, 104 persones es llevaren la vida, un suïcidi cada

tres dies i mig. Som davant una dada, per tant, que iguala la

xifra més alta de suïcidis dels darrers vint anys, segons les

darreres dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística

l’any passat. Amb aquest augment, les Illes Balears tornen

ocupar un lloc per damunt la mitjana estatal en nombre de

suïcidis i és la quarta comunitat autònoma en morts per suïcidi

per cada 100.000 habitants. Per tal que es facin una idea de la

important xifra, l’hem de comparar amb el nombre de morts per

accident de trànsit de les Illes Balears, que fou de 45 persones

l’any passat, el 2013, perdó, segons dades publicades per la

Direcció General de Trànsit, menys de la meitat que el nombre

de suïcidis del mateix any.

Davant aquestes dades podem afirmar que mentre en els

darrers deu anys el nombre d’accidents de trànsit ha disminuït

un 70%, gràcies a les polítiques preventives de seguretat vial,

el nombre de suïcidis va augmentar un 14% durant el mateix

període, potser perquè des de l’administració competent no

s’han impulsat polítiques integrals preventives del suïcidi. 

Aquestes 104 morts per suïcidi a les Illes Balears,

desglossades per edat, donen que 9 eren joves d’entre 15 i 29

anys; 18 eren persones que tenien entre 30 i 39 anys; 19

persones mortes d’entre 40 i 49 anys; 15 persones tenien entre

50 i 59; 16 tenien entre 60 i 69; 18 tenien de 70 a 79 i 9

persones eren majors de 80 anys. Aquest darrer grup d’edat és

especialment vulnerable a patir una conducta suïcida, ja que en

aquesta darrera franja d’edat es multiplica per 4 el risc de

suïcidi, això ho confirma l’anuari d’envelliment de les Illes

Balears del 2015, que publicà la Universitat de les Illes Balears

a un estudi molt interessant sobre el suïcidi en les persones

grans. Aquest estudi conclou que el risc de suïcidi entre els

majors presenta una tendència ascendent i que davant aquesta

prevalença caldria desenvolupar programes preventius

dissenyats explícitament per a aquest grup de població. 

El segon grup de població amb més risc són els joves.

Després dels tumors, el suïcidi és la primera causa de mort

entre els joves de 15 a 33 anys i la primera causa absoluta entre

els de 20 i 24 anys. El suïcidi s’associa amb freqüència a la

presència de trastorns mentals com la depressió, trastorns

esquizofrènics, trastorns d’ansietat, trastorns de la conducta

alimentària, trastorns de personalitat antisocial, l’abús de

l’alcohol i altres substàncies. També factors familiars o

contextuals poden incidir en el risc de suïcidi, com haver patit

una història de maltractament físic o abús sexual, l’assetjament

per orientació sexual, l’assetjament per part d’iguals entre

adolescents, la viduïtat, el divorci, la pèrdua de feina, la ruptura

sentimental, l’aïllament social en adolescents i persones majors,

són factors que poden provocar en algunes persones un

patiment tan insuportable, que facin de la mort l’única sortida

per deixar de patir.

La majoria dels suïcidis estan precedits per senyals d’alerta

que no poden subestimar-se. D’aquesta manera la detecció del

risc de suïcidi és fonamental per a la seva prevenció, s’ha de

treballar des de la família, des del sistema educatiu, des del

sistema de salut, des dels serveis socials, en definitiva, des de

la transversalitat dels factors i situacions que poden induir a

una persona al suïcidi. Només des d’un abordatge coordinat de

les diferents administracions, organitzacions cíviques i

familiars es poden detectar i acompanyar a les persones en

situació de risc. Aquest acompanyament és fonamental en la

prevenció, ja que el 50% de les persones que han protagonitzat

temptatives de suïcidi, ho tornen intentar. Volem fer una

especial menció a l’entorn educatiu, perquè aquest és un espai

únic per a la prevenció i detecció de les diferents

manifestacions de risc entre el colAlectiu de joves i també

d’infants. El personal docent no sempre té la formació per

detectar comportaments suïcides, però són ells, els orientadors,

els tutors, les tutores, l’equip directiu, les persones de

referència, juntament amb les famílies, per dur endavant la

protecció de l’alumnat en situació de risc, en coordinació això

sí i suports externs i amb les famílies també.

Precisament ahir es publicava un article, signat pel Grup

d’investigació i formació educativa i social de la Universitat de

les Illes Balears, que es titulava El sent plorar durant la nit.

Aquesta reflexió posava damunt la taula la situació en què es

troben l’11% dels infants que pateixen agressions dins l’entorn

escolar de manera freqüent. Tots recordam el cas d’aquest nin

d’11 anys que es va suïcidar fa uns mesos, ningú no havia

detectat res, i això demostra amb més contundència la

necessitat de programes d’intervenció, de prevenció als centres

educatius, així com la formació del professorat en aquest àmbit.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509728
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A l’any 2010 la Societat Espanyola de Psiquiatria va

recollir un seguit d’indicadors de salut mental, destinats a la

prevenció del suïcidi i la depressió. Aquests indicadors parlen

de la importància de disposar d’una estratègia adequada i útil

per a la prevenció del suïcidi i de l’execució de polítiques i

programes per prevenir els suïcidis mitjançant el reconeixement

i el tractament de la població amb risc. A les Illes Balears no

disposam de cap pla de prevenció del suïcidi, ni d’estratègies

integrals per a l’abordatge de les conductes suïcides. 

És per aquest motiu que hem presentat la proposició no de

llei que avui debatem, de crear i impulsar un protocol per a la

prevenció i actuació front d’aquestes conductes. Un protocol

que es desenvolupi com a un model d’actuació útil per als

professionals del serveis de salut, d’educació, el personal de

serveis socials, per a les famílies i les entitats que hi treballen,

amb l’objectiu de marcar pautes d’actuació, per intervenir de

forma eficaç i efectiva. Un protocol que doni seguretat als

professionals i que coordini els departaments i les entitats

socials que han d’intervenir per disminuir la mortalitat per

suïcidi. I han de treballar per augmentar la supervivència de la

població atesa per conducta suïcida i per prevenir la repetició

de temptatives de suïcidi entre els pacients.

El segon punt de la proposició no de llei planteja, d’una

manera específica i clara, que el Govern haurà d’establir

mecanismes de coordinació entre les administracions, com no

podia ser d’una altra manera.

El tercer punt insta el Govern a realitzar un estudi per

valorar si els recursos humans actuals de la xarxa pública són

suficients per donar compliment al futur protocol de prevenció

de les conductes suïcides.

I voldríem proposar un quart punt, si hi hagués

l’assentiment de tots els grups, que diria: “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear

l’Observatori del suïcidi.” I ho presentam amb l’objecte de

mantenir, analitzar i divulgar les dades sobre la conducta

suïcida a les Illes Balears, de manera que sigui útil com a punt

de partida per a la prevenció i la disminució del nombre de

suïcides a la nostra comunitat. 

Pens que aquesta és una proposició no de llei que pot ser

útil i pot incidir també en la disminució del nombre de persones

que es lleven la vida a la nostra comunitat, i per això demanam

el suport a tots els grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Té la paraula pel Grup

Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, és una PNL constructiva, amb

una àmplia exposició i raonada, amb un quart punt sobre el

qual estam completament d’acord i, per tant, idò, acceptam

aquest quart punt i votarem a favor de tota la moció. Està

plantejat... de tota la proposició no de llei, perdó.

El plantejament està fet, està basat en la consideració del

suïcidi com a causa multifactorial en casos molt vinculats a

problemàtica social, com ja s’ha dit, de tal manera que es

podria vincular a una manifestació de la salut psicosocial d’un

determinat àmbit geogràfic. També l’estudi de la familia, de les

relacions amb la persona suïcida, sigui boix, adolescent o adult,

generen múltiples prioritats de generació de motivació cap al

suïcidi. 

Per tant, hem de convenir que és un concepte més ampli que

el de malaltia, com a entitat individual. Efectivament, existeix

una alta i extensa compilació de dades respecte de la concepció

de l’ésser humà d’ell mateix i de la influència del context, del

seu aprenentatge, de la seva ideologia, de la seva forma

particular de viure la seva realitat. Tot això dins el conjunt

d’estructures i sistemes neurobioquímiques que poden generar

canvis d’aquesta precisió que fa la persona d’ella mateixa i del

seu món. Són causes multifactorials que precisen, per tant, un

abordatge també multiprofessional amb un plantejament

actualitzat, com estipula el punt 2 de la PNL que es presenta

avui.

Sí que voldríem fer dues precisions més, voldria fer la

precisió que no hi ha hagut un increment de recursos en salut

mental amb els pressuposts de 2016, sí que ha existit un

increment de pressupost a primària, però que si es detecta per

part dels metges de primària una gravetat a determinats casos

s’han de remetre a psiquiatria, per tant, consideram que

s’hauria de procurar aquest increment de personal a

determinades especialitats.

Per altra part, aquí parlam d’una iniciativa, però no han

faltat iniciatives en aquest parlament i voldria citar, per

exemple, l’Estratègia de Salut Mental de les Illes Balears 2006,

podríem parlar de la Guia de recursos i situació de la xarxa de

salut mental de Balears el 2011 i altres més, fins i tot, el maig

de 2005 el Parlament va aprovar una PNL relativa al model

comunitari de salut mental, on hi havia un punt que parlava de

potenciar la coordinació amb atenció primària, amb serveis

socials, amb treball, amb associacions, etcètera, i totes les

entitats que estan implicades en salut mental.

Per tant, pens que s’ha de ser un poc crítics, que el que es

proposa hauria de tenir alguna passa ja feta, però sigui com

sigui no sobrarà, el que no estigui fet fer-ho i el que estigui

pendent de complementar-se, idò, acabar la feina. Crec que

l’objectiu ho mereix i requereix de tots els nostres esforços i

sobretot dels esforços del Govern balear.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Montserrat

Seijas, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem daremos soporte a

esta iniciativa. Y lo que sí queremos es recalcar que ha

aumentado el índice de suicidios, sobre todo como

consecuencia a la crisis económica y, por tanto, social que está

sufriendo la población, y que las personas que deciden quitarse

la vida lo hacen porque quieren acabar con su sufrimiento, no

porque quieran morir, y que con la crisis económica los

suicidios, bueno, han aumentado y la situación que propicia

este problema se trata una y otra vez en el debate político. Por

eso, seguimos insistiendo en que las políticas de este govern

deben ir sobre todo al rescate ciudadano y a paliar la situación

de estas personas que se encuentran en exclusión social y que

están siendo, pues... víctimas de caer en este tipo de

depresiones que llevan finalmente al suicidio.

Nos parece mucho más importante que crear una facultad

de Medicina, que se puede crear dentro de dos, tres años, y

rescatar a toda esta ciudadanía que se encuentra en esta

situación, y pienso que también es parte de los políticos no sólo

el estudio e instar al Gobierno a que tome medidas para

detectar los casos de suicidio, sino también favorecer, pues, que

estos casos que están detectados que son causa de la crisis

económica, pues, crear medidas para que se eviten y que se

puedan evitar la mayor cantidad posible.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. 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:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Faré una intervenció

un poc en la línia que ha plantejat la Sra. Obrador. El suïcidi és

un acte amb un resultat letal iniciat de manera deliberada i

realitzat pel subjecte que en sap o n’espera el resultat letal i a

través del qual pretén obtenir els canvis desitjats.

El suïcidi a Espanya, com a la gran majoria de països

desenvolupats, és una de les principals causes de mort en els

adolescents i adults joves. Ens trobam, aleshores, davant d’un

problema important de salut pública. En el món hi ha prop de

20 milions de suïcidis a l’any, això significa que cada 40

segons se suïcida una persona.

L’any 2012 a Espanya hi va haver 3.539 morts per suïcidi,

xifra rècord que duplicava les morts per accident de trànsit, i se

situava com la primera causa de mort per causa externa.

Actualment és la primera causa de mort de 25 a 34 anys en els

homes i la segona causa de mort per a ambdós sexes també en

aquest franja d’edat. 

Les Illes Balears són la setena comunitat per sobre de la

mitjana estatal en nombre de suïcidis. Des del 2008 al 2014

pràcticament s’han triplicat els casos de suïcidi a l’illa de

Mallorca, en total 81 casos. Si tenim en compte la morbiditat,

els actes suïcides anaven precedits per trastorns de l’espectre

afectiu, trastorns depressius majors, per trastorns d’ansietat

generalitzada, per l’abús d’alcohol i trastorns per estrès

postraumàtic, tot i que el més freqüent és el trastorn depressiu.

Quant als alAlots i adolescents el suïcidi en l’adolescència

s’ha convertit en un problema seriós de salut pública. Malgrat

això, la majoria dels estudis epidemiològics no aborden

l’adolescència de manera independent, hi ha un determinat

encobriment d’edat quant als grups establerts. A més, a la

infantesa el suïcidi és un fet excepcional, per la qual cosa

alguns estudis no comptabilitzen els menors de quinze anys per

l’escàs nombre de casos.

D’acord amb les estimacions de l’Organització Mundial de

la Salut, a l’àmbit mundial una de les dades més preocupants és

l’augment de les taxes de suïcidi que es produeix en els joves

entre 15 i 24 anys, que se situa com una de les tres causes de

mort més freqüents en aquest grup d’edat.

La majoria dels estudis nacionals i internacionals han posat

de manifest aquest increment en edat joves, sobretot en homes.

Per tot l’exposat veim d’una gran importància, per una

banda, preveure i analitzar el conjunt de recursos i programes

dels quals es disposa per treballar en l’àrea de salut mental, i

per l’altra, establir protocols de prevenció i mecanismes de

coordinació per reduir la taxa de suïcidis, no sols per la pèrdua

d’una vida, que és sens dubte molt important, sinó per les

tràgiques repercussions en l’entorn social i familiar que se’n

deriven.

Per tot això, donarem suport a la proposició no de llei

presentada pel Partit Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. La salut

mental és una qüestió que ens ha de preocupar molt i a tots. La

veritat és que les xifres són esgarrifoses, com molt bé s’ha dit,

l’any 2013 es varen suïcidar a Balears 104 persones,

enregistrada com la pitjor xifra de suïcidis dels darrers vint

anys. És indiscutible que s’ha de fer feina en aquest sentit.

L’OMS assegura que els suïcidis es poden prevenir en la

majoria dels casos a través de tractaments per a les persones

amb trastorns mentals o que han comès ja intents de suïcidi,

fomentant un tractament responsable del tema en els mitjans de

comunicació i donant suport als plans estratègics de prevenció

que els professionals de la salut considerin oportuns. 

De fet, aquest mateix mes de febrer el ColAlegi de

Psicologia de les Illes Balears ha demanat a l’administració

l’elaboració d’un pla de salut per a la prevenció del suïcidi. És

clar que les malalties mentals es poden tractar, millorar i fins i
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tot, en molts de casos, curar-se. Per tal que tot això ocorri els

professionals asseguren que és necessari un diagnòstic precoç,

tractaments adequats per als trastorns, programes de resposta

ràpida i seguiments continus dels grups considerats de rics. El

protocol de prevenció és imprescindible, així com una bona

coordinació entre les administracions de Salut, Serveis Socials,

Educació, per poder detectar els possibles casos tan aviat com

sigui possible i actuar-hi amb rapidesa. 

Aquest cap de setmana, sense anar més enfora, hi ha hagut

dos casos, d’un senyor de 50 anys i d’un jove de 27 anys, a

l’illa de Mallorca. Crec que..., colAloquialment es diu moltes

vegades que el cervell és un misteri i que no s’hi veuen indicis

del que es pot arribar a fer, i crec que és responsabilitat del

Govern fer molta feina en prevenció per poder arreglar o

minimitzar aquests temes.

Discrep amb la Sra. Seijas; el Govern no només ha de fer

feina en necessitats socials i amb colAlectius vulnerables, sinó

que també està obligat a fer feina per generar economia per,

entre d’altres coses, poder fer front a aquestes despeses de què

ha parlat.

Moltes gràcies. Donarem suport a aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, l’Hble. Diputada Patrícia Font per un temps de

deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. És evident que s’han de prendre mesures

per intentar davallar l’elevada taxa de mortalitat per suïcidi a

les Illes Balears. Revisant les dades d’IBESTAT, entre els anys

2000 i 2013 a les Balears hi va haver 1.076 suïcidis, 854 homes

i 222 dones. 

Els malalts mentals se suïciden amb major freqüència que

la població general, però no necessàriament cal patir un trastorn

mental per fer-ho. No hi ha dubte que tot suïcida és una persona

que sofreix. En qualsevol cas la lluita per la prevenció del

suïcidi és molt complexa i requereix d’una intervenció

interdisciplinària de diferents professionals, dispositius i

recursos sanitaris i socials, i així com de la millora de la

situació econòmica, de la reducció del nivell d’atur, etc., i és

que la crisi econòmica també ha passat una gran factura en el

nombre de suïcidis.

Els objectius sobre els que caldria treballar són conèixer

quins són els factors de risc de la conducta suïcida en les

diferents etapes de la vida, infància, adolescència i edat adulta,

com detectar-los i valorar-los per poder fer una prevenció

integral efectiva, com tractar per aconseguir com a objectiu

l’extinció d’aquestes conductes, i (...) aspectes clínics, legals i

ètics per la maneig adequat d’aquestes conductes. 

Per tant aquesta PNL rebrà el nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Del Grup Parlamentari Mixt no

hi ha cap diputat o diputada present; per tant don la paraula per

contradiccions al grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, i moltes gràcies als grups, a tots els grups

que donarem suport a aquesta iniciativa. Vull assenyalar al

portaveu del Partit Popular, perdó, del Grup Parlamentari

Popular, que quan parla de manca de pressuposts recordem que

des del ministeri ja des de sempre els programes de salut

mental han estat infradotats, però infradotats des del mateix

ministeri, per tant nosaltres el que hem fet és, per assegurar que

hi hagi recursos, plantejar el punt 3 d’aquesta iniciativa, que

encomana al Govern fer un estudi que valori que els recursos

que tenim són suficients per donar compliment a un futur

protocol, i d’aquest estudi es derivarà la necessitat

d’incrementar o no incrementar la partida pressupostària per

donar compliment precisament a aquest model.

He de dir-li també que l’anterior legislatura es va

desenvolupar la ponència de salut mental en el Parlament, dins

aquesta institució, i aquesta ponència ja abordava d’una manera

comunitària el tractament del suïcidi, ja es va plantejar dins la

ponència de salut mental, i el govern del Partit Popular no va

fer absolutament res per traslladar el que manava aquesta

ponència quant al tractament i l’abordatge de salut mental. Per

tant nosaltres pensam que ara amb aquest plantejament sí que

donam compliment a una de les conclusions de la ponència de

salut mental, i és precisament l’abordatge comunitari dels actes

suïcides i de la prevenció dels actes suïcides, que crec que és el

més intens i el més important que podem plantejar. Així donam

resposta, ja dic, a una demanda dels especialistes que varen

passar per la Comissió de Salut per plantejar demandes i

conclusions.

A la portaveu de Podem li he de dir que el rescat ciutadà no

va en detriment de la universitat de medicina, que no és una

cosa per l’altra, que les dues coses es desenvoluparan sense que

vagi en detriment d’una ni de l’altra. Per tant no pensam que

s’hagi de plantejar aquí com una circumstància de dir

universitat de medicina sí, rescat de la ciutadania no. No, no,

nosaltres abordam les dues situacions i plantejam mesures tant

per rescatar la ciutadania, i això està incorporat al pacte de

governabilitat, hi ha moltes accions i el Govern està donant

compliment precisament per rescatar la ciutadania. La

universitat de medicina és una oportunitat que no podem deixar

passar pel que significa en investigació i desenvolupament. Per

tant mantendríem la nostra posició en relació amb aquests dos

temes.

Res més. Donam les gràcies a tots els grups. Crec que avui

hem presentat una proposició no de llei que significarà un pas

endavant en el tractament i la prevenció de les conductes

suïcides, que tots els professionals que tenen a veure amb la

matèria podran gaudir d’aquest protocol i d’un observatori per

poder fer un seguiment més acurat de la circumstància de les

conductes suïcides a les Illes Balears.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. La Sra. Obrador ha fet

referència a una esmena in voce d’un 4 punt que, més o manco,

venia a dir que "el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a crear un Observatori del suïcidi",

i només he sentit que clarament ha dit el Grup Popular que hi

donava suport, els altres grups no ho han dit. He d’entendre que

no ho han dit perquè hi estan d’acord, no? 

Per tant, un cop aclarit, o com a mínim que el president s’ha

aclarit, crec que podem donar per aprovada, per assentiment,

aquesta proposició no de llei.

Molt bé. Passam al següent punt... Per tant queda aprovada

aquesta Proposició no de llei núm. 9728/15, relativa a

polítiques de prevenció del suïcidi a les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 858/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la vacunació

contra el pneumococ.

I passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

858/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la vacunació

contra el pneumococ, i per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Vicent Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El pneumococ és un bacteri de la

qual existeixen múltiples variants o serotips, dels quals alguns

poden produir malaltia, tant en edat pediàtrica com adulta, i

tant en forma de pneumònia com de meningitis, amb

possibilitat de seqüeles en aquesta darrera forma.

La pneumònia per pneumococ és la més freqüent en menors

de 5 anys i és de les causes més freqüents de meningitis en edat

pediàtrica, sobretot en menors de 2 anys. A l’edat adulta, en

pacients amb malalties cròniques, cardiopulmonars, endocrines,

falta de melsa, sida, etc., hi ha una predisposició al fet que es

pugui desenvolupar una infecció per pneumococ. Actualment

la vacuna contra el pneumococ és la tretzevalent, és a dir, que

protegeix davant tretze serotips de pneumococ, que és la

recomanada tant per a pediatria com per a adults o boixos més

grans, encara que existeixen altres vacunes amb menys serotips

utilitzades, i també amb més serotips per a casos més definits.

És una vacuna segura, que no pot reproduir la malaltia, i les

reaccions més freqüents són lleus, essent les reaccions greus

poc freqüents.

El Ple del Consell interterritorial del Sistema Nacional de

Salut, en data 14 de gener de 2015, va decidir incorporar

aquesta vacuna contra el pneumococ al calendari de vacunació

infantil, i va instar totes les comunitats autònomes a prioritzar

dins els seus pressupostos sanitaris la incorporació d’aquesta

vacuna el més prest possible dins un termini que acaba el 2016.

Donat que aquesta comunitat és una de les que encara no la té

incorporada i per tant no està finançada, encara que sí que es

prescriu d’una forma molt sovint, es proposa: “El Parlament

balear insta la Conselleria de Salut a incorporar en el calendari

de vacunació infantil d’aquesta comunitat la vacuna contra el

pneumococ en el termini d’un mes. El Parlament insta la

Conselleria de Salut a informar de forma efectiva de la

finançació per part del Govern d’aquesta vacunació, tant la

corresponent al calendari de vacunació infantil com per a la

població a la qual estigui indicada, i que ara és a càrrec

d’usuaris. I el Parlament balear insta la Conselleria de Salut a

quantificar el cost d’aquesta vacuna per al 2016 i a comunicar

els grups parlamentaris la partida consignada per al compliment

d’aquesta proposta.”

S’ha presentat una esmena firmada per part del Grup

Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i Grup

Parlamentari MÉS per Menorca en el sentit de substituir el

termini, que aquest grup parlamentari havia definit en el termini

d’un mes, proposant la substitució per “dins els terminis que es

van aprovar a la Comissió de Salut Pública i al Consell

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut”, que, com he dit

a l’exposició, era aquest any 2016.

La incorporació simultània a totes les comunitats autònomes

de les mesures decidides en el Consell Interterritorial de Salut

eviten desigualtats. I aquesta és una mesura no incorporada i

per tant, ha creat desigualtats. N’hem parlat molt de les

desigualtats que existeixen i del cofinançament del sistema

sanitari i del cofinançament d’ib-salut, perquè realment existeix

una indicació de què s’incorpori en el calendari vacunal,

indicació que està avalada també pel Comitè Assessor de

Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria. 

Però ara mateix a Balears s’ha de comprar de forma

particular perquè es pugui posar, ja que hi ha una minoria de

comunitats autònomes que no la tenen incorporada en el

calendari vacunal infantil. I per tant, no la financen a pesar de

les seves indicacions. I una d’aquestes comunitats autònomes

on no està finançada aquesta vacuna contra el pneumococ és

Balears i Balears és una de les set comunitats autònomes que

no ho té dins el seu calendari vacunal infantil.

Per tant, aquesta vacuna conjugada tretzevalent, que es

comercialitza amb el nom comercial, valgui la redundància,

(...), no està finançada ni per la vacunació pediàtrica, ni per

quan està indicada per altres serveis en adults de risc. I és per

això que jo havia incidit en marcar un termini tan proper d’un

mes, perquè hem sentit parlar tant de la sanitat gratuïta en

aquest cas, gratuïtat, universal, però aquí el que remarcaria és

el concepte “gratuïta”, i això és un exemple més de què no ho

és. Per molt que es repeteixi, que tots volem un sanitat gratuïta,

ens adonam que donen terminis perquè això no sigui. I aquest

és un exemple molt patent, jo he demanat que això s’incorpori

en el primer mes, és a dir, quasi ja i l’esmena és una esmena

que es prorroga durant l’any 2016. 

És a dir, que en definitiva suportam que aquesta falta de

gratuïtat o equitat del sistema sanitari es perllongui fins a l’any

2016. Per tant, era per mor d’això que jo havia posat “durant un

mes”. Tots sabem i així estava estipulat a la introducció, que el

termini acaba el 2016. Però està clar, per altra part, que aquesta

vacuna no estava dins les seves directrius inicials, perquè si no

aquest termini de temps ja s’hagués acceptat d’una forma molt

clara. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160858
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I és evident que la conselleria no ho tenia previst perquè no

ho ha dit, almanco jo no ho he sentit ni a cap comissió, ni en

ple, ni menys a la banda on se solen sentir més les coses que és

en els mitjans de comunicació. I si realment pensaven fer-ho és

que realment tenien pressupost i per tant, no hauria de ser un

problema que aquesta vacunació es comencés a donar de forma

gratuïta d’aquí un mes, o immediatament si hi hagués

pressupost. Però aquest termini de temps que vostès demanen

a la seva esmena, molt respectable per altra part, doncs

realment ens demostra que el concepte de copagament, el

concepte de sostenibilitat del sistema és un concepte que vostès

amaguen, però en el moment en què se’ls planteja una situació

clara de dir, manifestem l’equitat que existeix en el sistema de

salut d’aquesta comunitat autònoma, idò resulta que no, ara

esperem un poc més, no sigui que no ens quadrin els comptes.

Bé, per tant, jo pens que és evident que això no estava en el

pressupost, a la vista d’aquest retard que em demanen, però

sigui com sigui, aquesta proposició no de llei l’he volguda

plantejar d’una forma absolutament constructiva. I per tant,

acceptarem, aquest grup parlamentari acceptarà aquesta esmena

presentada per la resta de grups, menys el Grup Parlamentari El

Pi i el Grup Parlamentari Mixt que no l’han firmada. Sigui com

sigui, acceptam això en ares d’aconseguir un termini definit i

que pugui haver-hi expectatives d’aquesta vacuna, que

acompleixi els terminis almanco que s’han dit des del Comitè

Interterritorial.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Per a la defensa de l’esmena RGE

núm. 2010/16, presentada conjuntament pel Grup Parlamentari

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, per a la seva defensa, en primer lloc el Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra. Maria

José Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i

diputades. Sr. Serra, ens alegram que accepti aquesta esmena

perquè, efectivament, és una proposició no de llei constructiva

i així podrà tenir el suport, almanco, del Grup Parlamentari

Socialista. 

Cert que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de

Salut, amb data de 15 de gener de 2015 va aprovar aquesta

incorporació de la vacuna del pneumococ en el calendari de

vacunació infantil. I vostè ha explicat què és el pneumococ i la

recomanació de la vacuna i la reivindicació per part dels

professionals i pediatres, sobretot, quant aquesta mesura. El

Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de

Pediatria, així com la Societat de Pediatria Balear (SOPEBA),

coincideixen en què és necessari incloure en el calendari la

vacuna contra el pneumococ, vista la gravetat de les malalties

que pot dur aquest germen, la meningitis, la sepsis, la

pneumònia, otitis. I aconsellen, fins ara que no està inclosa dins

aquest calendari, a tots els pares posar-la, encara que hagi de

suposar un esforç per a la seva butxaca.

El Sr. Vergés de SOPEBA diu que la vacuna

antipneumocòccica, conjugada amb la tretzevalent, ho llegiré

en castellà que és així com ho tenc escrit. “La vacuna

antineumocócica conjugada trece valente es la mejor medida

de protección frente al neumococo”. És a dir, aquesta dels

tretze serotips dels 100 més o manco pneumococs que hi ha,

però que són els que més incidència poden tenir a la salut de les

persones. Ara mateix la coneixem, o els pares que la compren,

com el Prevenar tretze. I certament aquesta incorporació al

calendari suposarà garantir aquest principi d’igualtat en la

preservació de salut i de racionalitat. 

Però òbviament aquestes previsions es van ja indicar dins

un termini de temps determinat, que és fins a desembre de

2016, en aquest Consell Interterritorial del Sistema Nacional de

Salut. Vostè ho ha explicat, els sectors més vulnerables, els

infants fins a 5 anys i especialment els infants menors de 2

anys, majors de 65, persones immunodeprimides. La pauta

quan és de pagament són 4 dosis, 3 dosis dins el primer any,

més un recordatori en el segon any. La pauta si la vacunació és

universal seria 2+1, 2 el primer any, més 1 recordatori, per

l’efecte ramat, o efecto rebaño, en el sentit de què les persones

que realment no accedeixen a aquesta vacuna, però la majoria

hi estan vacunades, doncs aquesta bactèria té menys

possibilitats de sobreviure dins la població i per tant, es

produeixen menys infeccions en aquest sentit.

En no estar al calendari, fins ara els usuaris que realment la

volien adquirir, que volien vacunar els seus fills contra el

pneumococ, havien de fer una despesa aproximada d’uns 300

euros, costant uns 75 euros cada una de les dosis que

s’apliquen. Clar, no tothom podia accedir a aquesta vacuna. I

d’altra banda el fet de no estar en el calendari, podia tenir un

efecte dissuasori de vacunar, és a dir, aquells pares que se’ls

recomana pel pediatre que vacunin, però que han de fer aquesta

despesa veient que no està en el calendari, tal vegada es poden

plantejar, si fos suficientment important aquesta vacuna estaria

inclosa en el calendari, per tant, si no hi està, doncs, no

vacunam. Clar, tot açò dificulta molt aquesta prevenció contra

el pneumococ.

I és cert, és una proposició constructiva, però jo he d’exigir

necessàriament una miqueta més de rigor en les propostes. Està

molt bé, però està clar que aquest conseller interterritorial de

Salut, quan es va aprovar la incorporació de la vacuna del

pneumococ dins el calendari de vacunació infantil va ser -vostè

ho ha dit- en data de gener de 2015; qui governava llavors

aquesta comunitat era el govern del Partit Popular.

I per altra banda, quant als pressupostos i aquesta falta de

planificació que vostè ha imputat a la Conselleria de Salut

actual i a aquest govern, no li puc acceptar el que ha dit,

perquè, bé, més endavant li ho diré, la consellera de Salut va

explicar els pressupostos, i en els pressuposts hi va fer

referència, al pressupost que tenia en relació amb les vacunes.

Per tant la seva proposició no de llei és posterior a aquesta

compareixença de la consellera i entenem que, bé, que haurien

d’haver estat una mica més rigorosos en el seu plantejament.

I, bé, m’ha posat molt fàcil també que li retregui que la

conselleria fins ara ha hagut de fer front a una sèrie de despeses

que potser no hagués fet falta, com el pagament de la carrera

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602010
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602010


188 SALUT / Núm. 15 / 17 de febrer de 2016 

 

professional, indemnitzacions per acomiadaments, etc., i bé...,

en qualsevol cas al tema del finançament hi faré referència un

poc més endavant.

Sí que vull treure aquí una notícia que va sortir al diari El

Mundo dia 17 de febrer de 2015, és a dir, just avui fa un any;

deia: “Las presiones y recomendaciones de los pediatras de las

islas para que Baleares incluya cuanto antes la vacuna del

neumococo en la seguridad social ha caído en saco roto. La

Conselleria de Salud no la financiará este año por motivos

presupuestarios y esperará hasta el último momento para

incluirla en el calendario de vacunación, ya en 2016"; a qui ho

deia era al govern que en aquell moment estava en aquesta

comunitat, que era precisament el dirigit pel Sr. Bauzá. “El

Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas

acordaron en noviembre costear esta indemnización a partir

de 2016, pero lo cierto es que la mayoría de comunidades

autónomas ya han anunciado que adelantarán la vacuna a este

año. Las cifras: otras comunidades ya las tienen; Madrid,

Valencia, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Cantabria,

Murcia, Melilla, País Vasco y Canarias la darán gratis en la

sanidad pública desde el 1 de enero de 2015. Baleares no lo

hará hasta 2016. El plazo: el Ministerio de Sanidad ha dado

plazo hasta diciembre de 2016. Prevención...”, bé, explica el

que prevenia. “La opinión del experto: la inclusión del

neumococo es un pequeño avance de los pediatras, pero

seguimos con diferencias entre los diferents calendarios en

España. Lo ideal para cualquier pediatra sería pensar en un

calendario único de vacunas y ésta es la meta que no

dejaremos de luchar”, i ho explicava el doctor Edelmiro

Vergés, de la SOPEBA. Madrid, València, Galícia, Castella-

Lleó, La Rioja, Cantàbria, Múrcia, Melilla, País Basc i

Canàries ja la donaven de forma gratuïta a partir de l’1 de gener

de 2015; les que no ho fan són Balears, Andalusia, Catalunya,

Castella-La Manxa i Ceuta.

Clar, entram dins la finançació. El que li he dit abans: la

consellera de Salut va ser molt clara a la compareixença a la

Comissió d’Hisenda dia 3 de novembre de 2015, que

literalment va dir: “En aquesta legislatura la Direcció de Salut

Pública té reptes molt importants. L’any 2016 s’ha d’introduir

o introduirem la vacunació de la varicelAla als infants de 2 anys

i del pneumococ durant el primer any per acord del Consell

interterritorial. Això té un cost estimat de més d’1 milió

d’euros”, amb la qual cosa ho va explicar a la seva

compareixença de pressuposts.

Però clar, és que vostè també m’ho posa molt fàcil, perquè

bé, si realment el Govern no ho tingués previst tampoc no ens

hem de preocupar gaire, perquè supòs que la hisenda

autonòmica, per mor dels casos de corrupció, incrementarà els

seus recursos. Per tant no es preocupi que es podrà fer front a

aquesta vacuna del pnemococ.

Quant a l’esmena conjunta, efectivament, jo crec que

necessàriament s’ha d’acceptar perquè és el termini previst per

aquest consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i

em sembla molt agosarat exigir-ho ara, amb un mes només de

termini, quan no es va tenir la voluntat política en el seu

moment de fer-ho. Entenc que el Parlament sí que ha d’instar

el Govern a fer segons quines polítiques o segons quines

actuacions, però realment el com es faci s’ha de donar marge

al Govern, que és qui té la capacitat executiva d’aquestes

decisions que nosaltres prenem. 

Per tant res més que manifestar el nostre suport a aquesta

proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Montserrat Seijas

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Daremos apoyo a esta PNL y nada

más que añadir a lo que ha apuntado la diputada Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Per a la seva defensa, per part

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, l’Hble. Diputada Bel

Busquets per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. També faré un poc una..., per què donarem

suport a aquesta proposició no de llei, i també faré esment a

l’esmena presentada conjuntament.

El pneumococ és un germen, un bacteri que pot produir

infeccions greus. Els més vulnerables, com ja s’ha explicat, són

els nins petits per sota dels 5 anys, i en particular els menors de

2 anys, tot i que també afecta a persones grans, sobretot majors

de 65 anys o amb malalties que predisposen a les infeccions per

aquest germen. El nom d’aquest bacteri prové de la capacitat de

produir pneumònia, o sigui infecció en els pulmons, sobretot en

nins de menys de 5 anys, en què és la primera causa de

pneumònia bacteriana; però també causa meningitis, una altra

infecció greu que en infants de menys de 2 anys pot deixar

seqüeles. A més produeix altres infeccions no tan greus, però

molt freqüents en infants, com són la sinusitis o l’otitis; el

pneumococ és la segona causa d’otitis bacteriana en la infància.

La malaltia és de contagi ràpid perquè el germen es troba

habitualment al nas i a la gargamella, sobretot en nins petits, els

quals fins a la meitat són portadors, o sigui que el tenen i el

transporten encara que no es produeixi la malaltia. Per aquesta

via de contagi és clar que les infeccions greus són les més

freqüents en els menors de 2 anys a causa que el seu sistema de

defensa davant les infeccions no ha madurat prou per fer front

a aquest tipus de germen, i també a causa que la seva forma de

relació es basa en el contacte constant amb altres infants

d’edats semblants. Alguns nins grans i adults amb malalties

cròniques cardiopulmonars, diabetis, absència de la melsa o

amb infecció pel virus de la sida o altres malalties que

disminueixen les defenses estan més predisposats a ser atacats

per aquest bacteri.

Per tot el que hem explicat la vacunació és segura i eficaç

en la prevenció de les malalties greus per pneumococ, com la

meningitis i les seves seqüeles. També pot disminuir la

probabilitat de patir pneumònia i otitis.
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Tot i que les vacunes actuals no protegeixen enfront de totes

les varietats de pneumococ són eficaces enfront de les més

habituals. Aquesta vacuna, a més, forma part del calendari

infantil en la major part dels països europeus i, com ara hem

sentit, també de les comunitats autònomes. Ara bé, tenim el

tema dels terminis, que era allà on hem presentat l’esmena. Així

com ja ha explicat la companya del Partit Socialista veim molt

agosarat demanar una vacunació en el termini d’un mes, perquè

això l’administració fins i tot es podria trobar amb problemes

d’abastament pels mateixos laboratoris; per tant hem presentat

una esmena perquè es compleixi el termini. No vol dir que

s’arribi a finals de 2016, per ventura abans del darrer trimestres

de 2016 podria ser així, però confiem que els governants, que

la Conselleria de Salut pugui organitzar-se i complir un termini

així com havien fet. 

I el que també és mal d’entendre és que si aquesta

disposició s’havia fet o s’havia anunciat el gener de 2015 ara

s’exigeixi en un mes, quan els primers sis mesos de 2015, que

estaven en mans d’un altre govern, no s’hagués fet res per

aquesta vacuna. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Patrícia Font per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Immunitzar els fillets o no és una qüestió

de diners, o almenys és el cas de la vacuna contra el

pneumococ, que no va ser inclosa al primer calendari comú de

vacunació infantil creat l’any 2013. Fa un parell d’anys es va

argumentar que no es podia afrontar el seu finançament públic;

així Espanya quedava com a únic bastió a Europa occidental,

al costat de Portugal, en el qual no es realitzava una vacunació

sistemàtica i generalitzada contra aquest bacteri, segons

reflectia un informe de situació del Centre de control de

malalties. 

L’exclusió de la vacuna del pneumococ va ser molt

criticada pels pediatres. L’Associació Espanyola de Pediatria

considerava  q ue  l ’ab sènc ia  d ’aq uesta  vacunació

antipneumocòccica al calendari comú és especial lesiva per a

la prevenció infantil espanyola. El mateix Ministeri de Sanitat

va admetre el novembre passat que s’havia donat un lleu repunt

de la infecció per pneumococ. Fins a l’eliminació d’aquest

sèrum del calendari de mínims les experiències s’havien centrat

a Madrid i Galícia; la primera va eliminar la vacunació en la

seva primera bateria de retallades l’any 2012 i va quedar

restringida a grups de risc, com recollia la instrucció de la

Direcció General d’Atenció Primària. Però encara que les

autonomies no la pagaven, el Ministeri de Sanitat sí permetia

que la vacuna s’apliqués de manera particular, és a dir, pagada

per les famílies. Cada dosi costava al mercat uns 78 euros, i cal

aplicar-ne quatre. A les administracions, el laboratori propietari

de la patent els la deixava a 45 euros. 

MÉS per Menorca dóna suport a aquesta PNL, tot esperant

que acceptin l’esmena que hem presentat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per fixar posicions, pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

l’Hble. Diputada Antònia Sureda per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, han dit tot

el que s’havia de dir, crec, sobre el pneumococ. L’escrit que

tenia preparat va majoritàriament en les mateixes línies que

s’han exposat. 

Només faré un incís. Bé, en primer lloc trob que el govern

anterior no va actuar amb responsabilitat, sobretot davant

aquesta necessitat, així com s’ha explicat, i posaré un... L’any

2014 varen incrementar en un 13,5% els casos de varicelAla, i

això va ser perquè en el seu moment es va dir, es va acordar

que només es finançarien els nins de 12 anys que no haguessin

passat la malaltia. Vull dir que aquests temes de finançament i

de pagar crec que amb aquestes coses s’ha d’anar molt alerta.

Per altra part, per tal d’evitar córrer riscs innecessaris i de

prevenir possibles casos d’infeccions greus produïdes per

pneumococ, perquè té moltes..., poden arribar molt enfora,

votarem a favor d’aquesta iniciativa, i trobam molt adequat que

el Grup Parlamentari Popular accepti l’esmena que s’ha

presentat, sobretot per assegurar que d’aquesta manera la

iniciativa sigui factible i sigui favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Donada l’absència de diputats

del Grup Parlamentari Mixt donam la paraula al representant

del Grup Parlamentari Popular, proposant d’aquesta iniciativa,

el Sr. Vicent Serra, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair sobretot a tots els

grups parlamentaris el suport a aquesta proposició no de llei,

constructiva, i l’únic interès era avançar els terminis d’aplicació

d’aquesta vacunació. Sigui com sigui amb aquesta esmena

introduïda almenys es referma la necessitat que el 2016

comptem amb aquesta vacunació dins el marc que li donen

també les tres propostes de resolució que se suposa que seran

votades també a favor.

El que ens sorprèn realment moltes vegades són els

arguments esgrimits aquí per defensar una determinada postura,

perquè a mi ja és que em fa gràcia. A vegades els arguments del

Partit Popular són bons i a vegades els arguments del Partit

Popular són dolents, perquè que em digui que hem de ser més

rigorosos perquè el Partit Popular no ho va fer i ara demanam

que sí, bé, és que realment vostès estan fent el mateix, vostès

estan posposant la implantació de la vacuna del pneumococ,

amb la qual cosa estan utilitzant el mateix argument d’una

època que vostès critiquen, o d’una forma de fer que vostès
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critiquen. Per tant és una incoherència, és una incoherència

molt gran, Sra. Camps, jo crec que...

Per altra part també diuen que és falta de rigor a l’hora...

quan va dir que la conselleria havia fet una compareixença per

anunciar la posada en marxa de la vacunació per al pneumococ.

Idò així per què no la posen en marxa en un mes?; si està

anunciat, si diu que és als pressupostos, per què no ho posa en

un mes? Idò per una simple raó: perquè ho han dit però no ho

han posat als pressupostos, que és allò típic que fan, i veurem

llavors, a finals d’any, veurem els comptes com estan, perquè

segurament hi haurà un desfasament pressupostari, i veurem i

esperem que no sigui a costa de no posar aquesta vacunació per

al pneumococ.

El que està clar és que crec que és evident que no han

pressupostat prou sous per a la vacunació contra el pneumococ.

No puc dir que no vulguin posar-la, estic convençut que tots

volem que aquesta vacunació es posi en marxa, això seria una

falta de viure en la realitat, pensar que hi hagi algun partit

polític que no vulgui que s’implanti, però és que la peça clau

d’aquesta moció era el mes, la peça clau d’aquesta moció era

el mes, perquè era la forma de contrastar que realment hi havia

pressupost i hi havia ganes de solucionar aquesta vacunació

d’una forma immediata. Si no ho fan de forma immediata,

vostès dilaten tot l’any, bé, idò està clar que no ho poden posar

en marxa perquè no tenen prou pressupost, que és l’única

excusa i argument que se m’ocorre que sigui de força.

Bé, Sra. Busquets, pensar que a les farmàcies no hi haurà

vacunacions quan tot el món és al carrer per comprar aquesta

vacuna jo pens que no, i pens que hi ha prou vacunació. Pens

que hi ha poca confiança en la capacitat de gestió del seu equip

de govern i per això ens surten amb aquests arguments dins el

concepte general que sí, que s’ha de posar en marxa, hi estam

tots d’acord, però aquests matisos ens diuen realment moltes

vegades les coses com estan, i quan nosaltres denunciam que hi

ha desequilibri pressupostari, i quan denunciam que hi ha un

copagament real al qual vostès estan donant suport, i avui és la

prova que existeix un copagament real en aquesta comunitat

que vostès no volen acceptar però que hi és, idò és evident:

vostès han eliminat aquest mes, que era la immediatesa, i ho

han posposat, és a dir, vostès han fet que 11.000 famílies

d’aquesta comunitat autònoma facin un copagament sanitari i

farmacèutic de 200 euros l’any, efectivament. Nombre de

naixements aproximats en aquesta comunitat autònoma anuals,

al  vo ltan t d’11 .000 ,  11 .000  naixements anuals,

aproximadament, 11.000 que haurien d’estar vacunats, que

haurien d’estar vacunats, idò fa que hi hagi 200 persones que,

per una raó o l’altra, el que vulgui que pagui aquesta vacuna.

Vostès estan mantenint un copagament farmacèutic i un

copagament sanitari.

Siguem realistes, siguem realistes perquè l’equilibri dels

pressupostos sanitaris és delicat, i a vegades es parla de moltes

coses però la realitat ens dóna..., fa veure les coses d’una altra

manera.

Per tant res més. Idò hem de dir a aquestes 11.000 famílies

que hauran d’esperar tot l’any i continuar pagant 200 euros

anuals encara, però que tots els grups parlamentaris estam

d’acord que s’ha de vacunar i aquest any aquesta vacunació

serà una realitat. Gràcies pel suport a la proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Entenc que s’accepta l’esmena i que tots

els grups parlamentaris estan d’acord amb els tres punts que diu

la proposició no de llei. Per tant crec que també la podem

aprovar per assentiment.

I sense més, s’aixeca la sessió.
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