INDICADORS DE FINANÇAMENT ESPECÍFIC
Evolució dels Fons Específics a la Conselleria de Salut. (4)

Junta Arbitral de consum
Assegurats en altres estats per "quota global"
Assegurats en altres estats en estada temporal a Espanya (Despesa Real)
Fons de garantia assistencial (FOGA)
Derivats entre comunitats autònomes amb ordre d'assistència sanitària (SIFCO)
Convenis generals i específics Incapacitat Temporal (3)
Inspecció farmacèutica (Conv)
Polítiques de cohesió i formació ús racional del medicament (1)

40.000.000,00

Estratègia per a l’Abordatge de la Cronicitat
Plan Nacional Médula Ósea
Estratègia nacional de salut sexual i reproductiva
Estratègia en malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC)
Estratègies en malalties rares

30.000.000,00

Estratègia en càncer
Promoció d'activitats per a la salut bucodental infantil
Història Clínica Digital
Estratègia en malalties neurodegeneratives (inclòs ELA)
Estratègia en salut mental
20.000.000,00

Estratègia en cures paliatives
Estratègia en Ictus
Estratègia en cardiopatia isquèmica
Programa de reasentament i reubicació de refugiats
Sensibilització i prevenció de la violència de gènere
Estratègia d'atenció al part normal

10.000.000,00

Estratègies conjuntes
Sistemes d'informació
Estratègia de Drogues
Estratègia de Drogues (2)
Foment de la Donació i Trasplantaments
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Estratègia en diabetis
Millorar la Seguretat de Pacients
Medidas sanitarias frente al tabaquismo
Promoció de la Salut i Prevenció
Plan Multisectorial VIH-SIDA

-10.000.000,00

(*) Dades provisionals
(1) Si bé s’aproven en el mateix acte, aquests imports no inclouen el finançament pel desenvolupament del Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia
el qual es troba inclòs en els Fons destinats al desenvolupament d’estratègies del Sistema Nacional de Salut i Plans Nacionals
(2) En alguns exercicis, els fons s’han desenvolupat conjuntament amb la Conselleria de Presidència. S’indica aquí l’import global dels fons independentment de la Conselleria que hagi executat els crèdits.)
(3) En l'exercici 2011 s'inclou la deduccio practicada en 2014 per exces de finançament en la liquidació de 2011 (tribunal de comptes) per import de -1.241.232,85 i el reintegrament de part
d'aquest import (1.236.877,47) per part de l'INSS en 2016. No s'inclouen el interessos legals rebuts a tal efecte)
(4) No s'inclouen els fons provienents d'altres organismes de la CAIB, els relacionats amb la recerca sanitaria ni els provinents de la Unió Europea.
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