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SANITAT

Kovacs defensa
els contractes de
risc compartit en
la gestió sanitària

ARA BALEARS

PALMA. La Fundació Kovacs i el
Servei de Salut de Balears han posat
en marxa el primer contracte de risc
compartit –que consisteix que l’ad-
ministració paga en funció dels re-
sultats econòmics i clínics– per una
tecnologia sanitària, en aquest cas
la intervenció neuroreflexoteràpi-
ca (NRT). Així, l’administració es
garanteix que just paga si s’assolei-
xen els objectius fixats.

Els resultats que ha revelat el
contracte entre la Fundació Kovacs
i l’administració sanitària balear,
que està en vigor des de gener de
2011, evidencien que s’han superat
els objectius fixats. Entre l’1 de ge-
ner de 2011 i el 31 de desembre de
2012, han estat derivats 3.802 paci-
ents de Balears per ser tractats amb
l’NRT, una tècnica que consisteix a
estimular fibres nervioses que con-
traresten els mecanismes que cau-
sen el dolor, inflamació i contractu-
ra en els casos subaguts i crònics de
dolences de coll i esquena.

L’avaluació dels resultats indica
una millora mitjana del grau de do-
lor del 75% (quan l’objectiu fixat en
el contracte de risc era del 30%);
l’abandonament del tractament far-
macològic fou del 71% (l’objectiu
era del 20%) i cap dels pacients sot-
mesos a la NRT no va ser operat,
quan se cercava abaixar les inter-
vencions quirúrgiques un 20%.

Segons explicà ahir el president
de la Fundació Kovacs, Francisco
M. Kovacs, el Servei de Salut ha
aconseguit un estalvi d’11,1 milions
d’euros. Sense l’NRT, la despesa ge-
nerada (amb tractaments farmaco-
lògics, proves diagnòstiques i inter-
vencions) seria de 13,7 milions.

Kovacs destacà que aquest tipus
de contracte és beneficiós per als
pacients i assegura la rendibilitat
dels recursos públics. El president
de l’Organització Mèdica Col·legial,
Juan José Rodríguez Sendín, de-
fensà també la necessitat d’avaluar
les tecnologies que s’ apliquen als
pacients i els fàrmacs, perquè els
criteris clínics i econòmics estiguin
sempre presents en les decisions
dels responsables sanitaris.e

Kovacs i Rodríguez Sendín, en la
roda de premsa d’ahir. F.K.

DADES INE

Puja un 6% la
mortalitat a les Illes

Les Illes Balears són la comunitat
de l’Estat espanyol on més va aug-
mentar la mortalitat durant el
2012, amb un increment del 6,1%.
Castella-la Manxa també experi-

Tot i l’augment de la mortalitat, Balears encara es
troba per davall de la mitjana estatal. ARA

Amb 8.135 defuncions, Balears encapçala
el rànquing d’augments a l’Estat l’any 2012

José Bretón: “Donaria la vida pels meus fills”
MIREIA PRAT DURAN

BARCELONA. José Bretón, acusat
d’assassinar els seus dos fills de 2 i
6 anys, va negar ahir haver-los ma-
tat en la seva declaració davant el
jutge a l’Audiència Provincial de
Còrdova. Durant les més de quatre
hores que va durar l’interrogatori
del judici, Bretón va mantenir la cal-
ma i serenitat i es va dirigir en més
d’una ocasió directament al jurat
per expressar que és “completa-
ment fals” que cremés els fills en
una foguera o que els donés pastilles
per adormir-los i consumar el crim.

L’acusat va parlar en present
sempre que es referia als seus fills,
de qui va afirmar que “són el més
important” i que “donaria la vida
per ells”. Bretón es va definir a ell

mateix com un “pare bo”, que
sempre va intentar “inculcar
bons valors als nens”, i no va po-
der evitar que li saltassin les llà-
grimes en algun moment quan
parlava del seu fill.

En respondre les preguntes
també va cometre algunes con-
tradiccions, referents sobretot a
la quantitat de gasoil que va re-
postar a Huelva el dia que van
desaparèixer els menors. A més,
va explicar que el seu psiquiatre
li va receptar tranquil·litzants,
tot i que després va assegurar que
els va llençar sense prendre-se’ls.
En relació a la foguera en la qual
es van trobar restes òssies que
podrien ser dels nens, Bretón va
negar que hi cremés animals
aquell dia.e

JUDICI MEDIÀTIC

L’interrogatori a José Bretón a l’Audiència
Provincial de Còrdova va durar quatre hores. EFE

7,4%
La mortalitat
per cada mil
persones no
supera la
mitjana
estatal

82,2
L’esperança
de vida a
Espanya se
situa en els
82,2 anys de
mitjana


