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Fallida de la salut
pública?

a uns dies vaig assistir
a un debat sobre els
diferents models d'as-
sisténcia sáitária pu-
blicoprivada, organit-

zat per la Unió Balea¡ d'Entitats
Sanitá¡ies i la revista especialit-
zada Me dic al Economics. La con-
clusió que en vaig extreure fou
la inviabütat del sisfema sa¡ita-
ri púbüc de Ia nostra comunitat,
el qual claudicará quanels pro-
veidors no puguin assumir els
impagaments del Govern.'Un
bon exemple ho podem veure
amb el dgsorbitat deute fa¡ma-
céutic.

LAdminisnació és ambiciosa i
mai no vol perdre la intenció del
possible vot favorable. Prefereix
menysprear un insignificant
nombre de vots que poden
aportar els apotecaris que els
corresPonents a Ia nombrosa
població usuá¡ia del Servei de
Saiut. D'aquesta manera, Ia but-
xaca de l'assegurat no se'n veu
directament afectada i només es
fa ressó d'aquest destret mirjan-
gant unes "llunyanes" informa-
cions dels mitjans de comunica-
ció, compatibles amb uns bons
resultats a les urnes.

Les farmácies de les Illes Bale-
ars no han-cobrat les receptes
prescrites per la sanitat pública

'de juny juliol, agost, setembre i
octubre, i aixó provoca una situ-
ació límit de desprovei'ment de
medicaments. Dava¡t aquest
deure, el Govern no ha establert
cap tipus d'aval, ben aI contrari,
ha abusat de la bonanEa i Ia
col-laboració dels col.lecüus far,
mac¿utics implicats -Col.legi,
Patronal i Cooperativa*, i ha pro-
vocat una situació que fins ara
no han comprés els col.legiats,
els quals han observat amb in-
credulitat aquesta posició tole-
rant dels seus representants.

A hores d'ara, s'ha produit un
punt d'inflexió del Col.legi
dApotecaris, amb laintenció de
protegir Ies farmácies d'acomia-
daments de personal, de con-
cursos de creditors i d'hipote-
ques patrimonials personals, ja
presents en alguns estabiiments
de les llles Balears.

Els impagaments superen ja els
quatre mesos a Castellala
Manxa, ies Illes Balears i la Co-
munitat Valenciana, i potser cal-

dria demanara l'Estat espanyol
que avali el deuté d'aquestes co-
munitats, incapaces de donar
una solució a aquest servei sani-
tari primordial. A més, a Ia nos-
tra comunitat encara no s'ha
aconseguit una solució conjunta
de finangament amb bancs o
caixes, per la qual cosa s'estima
que el deute farmacéutic a fi¡ral
d'anypodria superar els 2OO mi-
Iions d'euros i que de continuar
així hauran d'assumir les prop
de quatre-centes farmácies.
El Col.legi dApotecaris asse-

nyala que la situació és absoluta-
ment crítica i, per responsabili-
tat amb els ciutada¡s, els fa¡ma-
céutics han contractat crédits
perqué puguin seguir accedint
als seus tractaments, encara que
moltes farmácies no poden fer
front a la renovació d'estoc i
estan comenqant a produir-se
desproveiments de determinats
medicaments.
A principi d'octubre, lAdmi-

nistració va adquirir el compro-
mÍs de no augmentar el deute
amb eis farmacéutics, i s'acceptá
cobra¡-ho dins els pressuposts
de 2012. Aquest compromís no
s'ha complert i el deute ha aug-
mentat 12 müons més.

La inceñesa de saber fins quan
seguiran sense cobra¡ compro-
met molt seriosament la gestió,
planificació i viabilitat de les far-
mácies. És absolutament incom-
prensiÜle que, a cau3a de I'impa-
gaaent de lAdministració,
aquests ciutadans trobin dificul-
tats per accedir als medica-
ments que el mateix Servei de
Salut prescriu.

La situació é-q insostenible, i no
poden assumir més els medica-
ments dels assegurats i s'ha arri-
bat a un punt lÍmit on perillen
nombrosos ilocs de treball, pa-
garnents a proveidors, nómines,
lloguers o hipoteques dels Io-
cals, entre molts d'altres. A més,
els fa¡macéutics estan sostenint
el sistema de recepta electróni:
ca, tant des del caire professio-
na] com económic.

El "premi" de lAdminisració a
tot aquest esforg dels farmacéu-
tics: una baixada dels marges
dels medicaments mai no vista.
La ''solució" d'aquesta fallida:
que els ássegurats paguin els
medicaments prescrits a compte
del Servei de Salut i confirh amb
el seu reemborsament futur, un
cop esgotada la provisió econó-
mica dels farmacéutics..

Comenta aquest afticie
a www.dbalears.cát
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