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PRESENTACIO

La campanya Essencials per a la vida
s'emmarca dins de la visió i missió de
Farmacèutics Mundi: “Contribuir a assegurar
el dret universal a la salut”.

Durant més de 15 anys, l'organització ha
realitzat diferents campanyes d'Educació
per al Desenvolupament (ED) relacionades
amb els diferents problemes de salut o
sobre l´accés a la salut, i  en els últims anys
s'ha centrat en l'anàlisi de la falta d'Accés
als Medicaments Essencials (AME) en els
països del Sud.

L'estratègia de l'organització en Educació
per al Desenvolupament implica l'establi-
ment d'una línia única de treball, percebent
l'Accés a Medicaments Essencials (AME)
com a principi fonamental. Aquesta plani-
ficació contempla l'execució d'una única
campanya d'abast nacional durant tres
anys, la qual cosa ens permetrà donar a
conèixer la situació actual i aportar possi-
bles vies per a millorar el dret universal
de la salut. L’Organització Mundial de la
Salut (OMS) juntament amb altres institu-
cions sanitàries, defensa  el dret universal
a la salut que està garantit en la Declaració
dels Drets Humans i la seua importància
com un dels principals factors que intervé
en el desenvolupament dels pobles.
En l'actualitat aquest dret fonamental
no es garantix a tota la població,

per això, seria necessari
millorar les condi-

cions a dife-
rents ni-

v e l l s :
man-

cança d'aigua potable, malnutrició i des-
nutrició, infraestructures sanitàries defi-
cients, inexistència de vivendes dignes,
insuficient educació per a la salut... Dins
d'eixos nivells, el medicament és un ele-
ment inseparable de la salut, i per tant no
es pot deslligar del procés de constitució
de polítiques sanitàries adequades en països
empobrits, perquè una vegada que la malal-
tia apareix, els medicaments són la resposta
per a assegurar la salut.

La falta d'accés als medicaments essencials
continua sent un dels problemes més  greus
de la salut pública mundial. Encara que
en els últims 25 anys l'accés a aquestos
medicaments ha progressat considerable-
ment, no tot el món s'ha beneficiat en la
mateixa mesura de la millora dels servicis
d'atenció sanitària i dels tractaments efi-
caços i de baix cost dels medicaments
essencials. Més de la tercera part de la
població mundial no té accés regular a
medicaments essencials capaços de salvar
vides. Com a conseqüència d'això, més de
15 milions de persones moren cada any
de malalties infeccioses per a les quals hi
ha tractament, però no el tenen al seu
abast.

Per tot açò, l'objectiu principal d'aquesta
campanya és difondre la situació real de
l'AME, investigar i analitzar les causes de
la seua mancança , així com formar als
futurs professionals de la salut en com
afecta directament a la salut de les pobla-
cions de renda baixa o molt baixa i què
podem fer des dels països de rendes més
altes per a modificar aquesta tendència.

Després de més d'una dècada d'activitats
d'educació i sensibilització, hem pogut cons-
tatar la necessitat de difondre i donar a conéixer
amb detall el problema de l'accés als medi-
caments essencials en països empobrits com
a una eina de lluita contra les desigualtats.
Farmacèutics Mundi, amb aquesta campanya
d´Educació i Sensibilització, que compta amb
el finançament de la Direcció General
d'Integració i Cooperació de la Generalitat
Valenciana, pretén fer arribar informació i
formació suficient com a factor de canvi i
transformació en els països del Nord.
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El concepte de medicament essencial
està basat en el coneixement que aproxi-
madament 365 medicaments són sufi-
cients per a tractar efectivament més
del 90% de les malalties. I per tant, són
una eina imprescindible per a garantir
el dret a la salut.

Els medicaments essencials són un ele-
ment fonamental en relació amb el dret
a la salut dels individus. Els bons resul-
tats de l'atenció primària en salut, la
consecució dels Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni (ODM) relacionats
amb la salut i el funcionament dels nous
mecanismes mundials de finançament
depenen tots, íntegrament, de la dispo-
nibilitat de medicaments, productes
mèdics, vacunes i tecnologies sanitàries
de qualitat garantida.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS)
edita des de 1977 la  Llista Model de
Medicaments Essencials, que és actua-
litzada periòdicament i que ha de ser
adaptada per cada un dels països mem-
bres segons als seus requisits locals.

Des de 1977 i amb una periodicitat
biennal, l'OMS publica la Llista Model
que té com a objectiu identificar els
medicaments més cost-eficients per a
les afeccions prioritàries i que cada país
ha d'adaptar a la seua llista nacional de
medicaments essencials.

QUE SON ELS MEDICAMENTS ESSENCIALS

SÓN AQUELLS QUE SATISFAN LES NECESSITATS SANITÀRIES PRIORITÀRIES DE

LA POBLACIÓ. HAN D'ESTAR DISPONIBLES EN TOT MOMENT, EN LES QUANTITATS
ADEQUADES I EN LES FORMES FARMACÈUTIQUES QUE ES REQUERISQUEN EN L'ÀMBIT

DELS SISTEMES DE SALUT, AMB LA QUALITAT I INFORMACIÓ NECESSÀRIES,
A UN PREU ASSEQUIBLE PER ALS INDIVIDUS I LA COMUNITAT. LA SELECCIÓ

VE DONADA PER: LA PERTINÈNCIA PER A LA SALUT PÚBLICA, L’EFICÀCIA

PROVADA, LA SEGURETAT I L’EFICÀCIA COMPARATIVA EN RELACIÓ AL SEU COST.

SELECCIO

Font gràfica: Farmamundi.

LLISTA  MODEL
DE L’OMS

LISTA NACIONAL
DE MEDICAMENTS

ESSENCIALS

CONDICIONANTS
LOCALS

VARIABLES EN
EL PRODUCTE

CRITERIS DE SELECCIO

S'accepten combinacions només quan presen-
ten avantatges comprovats pel que fa al seu
efecte terapèutic, innocuïtat, adherència o
reducció de l'aparició de farmacorresistència
en paludisme, tuberculosi i VIH/SIDA.

*

FACTORS LOCALS:
Característiques de les malalties preva-
lents.
Servicis i  tractaments disponibles.
Capacitació i experiència del personal.
Recursos financers.
Factors genètics, demogràfics i ambien-
tals.
Disponibilitat d'instal·lacions locals per
a la fabricació i l'emmagatzematge.

VARIABLES DEL PRODUCTE:
Innocuïtat i eficàcia  en una àmplia va-
rietat d'entorns.
Eficàcia relativa en funció del cost del
tractament complet.
Disponibilitat del producte en formes far-
macèutiques que permeten garantir la
qualitat.
Composició de només un principi actiu i
no combinacions.*

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√
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SITUACIO ACTUAL
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La disponibilitat de medicaments en els països
empobrits és dificultada per diversos factors
com ara: els sistemes deficients de subminis-
trament i distribució de medicaments; ins-
tal·lacions i personal de salut insuficient;
baixa inversió en el sector sanitari i elevats
costos dels medicaments. La Llista Model pot
ajudar als països a racionalitzar l'adquisició
i distribució de medicaments i, per tant ,
reduir els gastos del sistema de salut.

Els productes farmacèutics representen entre
el 15% i el 30% de la despesa sanitària en
els països amb economies en transició, i entre
el 25% i el 66% en els països empobrits.
Per a les famílies pobres d'alguns països, els
medicaments suposen la principal despesa.

Un estudi de l'OMS realitzat a Xina en 2006
va revelar que de 41 medicaments estudiats
(entre ells 19 essencials)  només un 10% es
podien adquirir en farmàcies privades com
a productes de marca, i un 15% com genèrics.

Un estudi realitzat a Uganda en 2004 va
indicar que de 28 medicaments essencials
inclosos en la llista nacional, només el 55%
estava disponible en els centres d'atenció
gratuïta de salut. En comparació amb els
preus internacionals de referència, els preus
per al consumidor eren 13,6 vegades més
alts per als productes de marca i 2,6 vegades
més alts per als genèrics.

En 1977, només una dotzena de països
aproximadament, comptaven amb una llista
o un programa de medicaments essencials.
En l'actualitat, quatre de cada cinc països
han elaborat llistes nacionals. Per a la seua
inclusió en les llistes, els medicaments han
d'estar disponibles en tot el sistema de
salut, en quantitats i formes farmacèutiques
apropiades. La llista és una pedra angular
de les polítiques farmacèutiques nacionals
i de tot el sistema farmacèutic.

Per al 2015 es podrien evitar més de 10
milions de defuncions anuals mitjançant
l'increment de certes intervencions sani-
tàries, la majoria de les quals depenen de
medicaments essencials. La Declaració
d'Alma-Ata de 1978, una fita en l'àmbit de
la salut pública internacional, va ser el
primer document oficial que va posar en
relleu la importància de l'atenció primària
i la funció dels medicaments essencials a
nivell mundial.

Fa 30 anys, el concepte de Política Farma-
cèutica Nacional era desconegut en la ma-
joria dels països. Actualment, en més de
100 països  han estat instaurades o s´estan
elaborant. Eixes polítiques poden servir de
marc per a promoure la reforma del sector
farmacèutic. Entre els països  pioners en
l'esfera dels medicaments essencials figuren
Moçambic, Perú i Sri Lanka.

La informació objectiva sobre l'ús racional
dels medicaments era extremadament li-
mitada, especialment en els països empo-
brits. En l'actualitat, almenys 135 països
tenen guies i formularis terapèutics propis,
amb informació actualitzada, exacta i no
esbiaixada.

Sorgida d'un esforç internacional iniciat en
1977, una xarxa mundial de 83 països
vigila actualment les reaccions medicamen-
toses adverses i els potencials problemes
de seguretat.

Fa 30 anys, el públic pràcticament no
tenia accés a cap informació sobre els
preus dels medicaments, i molt pocs països
promovien activament l'ús de genèrics.
Actualment, 33 països obtenen informació
sobre preus i la difonen al públic. L'ús dels
medicaments genèrics ha permés reduir
els preus a causa de l'augment de la de-
manda i la competència.

10 DADES SOBRE ELS MEDICAMENTS ESSENCIALS
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Segons l’OMS, en els Estats Membres, al
voltant de la mitat de la despesa global en
salut va destinada als productes mèdics, però
encara així:

- Cada dia moren unes 27.000 persones per
causes evitables relacionades amb la falta
d'accés a medicaments essencials bàsics:

- No hi ha formulacions pediàtriques de molts
medicaments essencials.

- Les forces del mercat internacional no
afavorixen la investigació i  el desenvolupament
de  nous productes contra les malalties asso-
ciades a la pobresa, i els acords comercials
internacionals preveuen per als nous medica-
ments essencials preus inassequibles per a
la majoria de les persones que els necessiten.

- La globalització ha propiciat un creixement
sense precedents del mercat de productes
mèdics falsificats.

- La vigilància de la seguretat dels nous
medicaments contra VIH/SIDA, la tuberculosi,
la malària i altres malalties tropicals és
insuficient o inexistent justament en les zones
geogràfiques on més falta fa.

Abans de la crisi econòmica mundial el preu
mitjà en PVD dels medicaments era:
• 2,5 Preu Internacional de Referència (al
sector públic).
• 6,1 Preu Internacional de Referència (al
sector privat).

Només Xina, Índia, Iran i Uzbekistan han
aconseguit que al sector privat el preu mitjà
estiga per sota  del doble del Preu Interna-

cional de Referència 2. Més de la tercera part
de la població mundial no té accés regular a
medicaments essencials que poden  salvar
vides. Només a Àfrica més de 320 milions
de persones tenen un accés menor al 50%.

Els desequilibris entre els països desenvolupats
i els PVD són semblants als dels altres indi-
cadors d'accés a la salut: el 20% de la
població mundial consumeix el 80% dels
medicaments, la qual cosa representa una
despesa per capita d'uns 400$ per als països
desenvolupats enfront dels 4$ per als PVD
(The World Mediques Situation. OMS 2004).

10,5 milions de menors moren anualment,
molts d'ells per malalties que poden tractar-
se amb medicaments essencials que ja exis-
tixen, però no en formulació pediàtrica.
Per exemple per al tractament del VIH/SIDA
encara que hi ha formes líquides d'admi-
nistració oral d'alguns medicaments, el seu
cost és entre 2 i 3 vegades superior al de la
mateixa dosi del mateix producte en forma
de pastilles3.

10

8

6

4

2

0

PERSONAL FARMACÈUTIC PER 10.000 HABITANTS
renda baixa renda mitjana baixa renda mitjana alta renda alta

10

8

6

4

2

0

PERSONAL FARMACÈUTIC PER 10.000 HABITANTS
renda baixa renda mitjana baixa renda mitjana alta renda alta

7



ANALISI DE LES VARIABLES

Hi ha molts factors en l´origen d´aquestes
desigualtats, que en molts casos escapen
a les polítiques purament sanitàries i
s'entrellacen amb la resta de desigualtats
que afecten tota la població mundial.

Partint del fet que els ME han d'estar
disponibles, accessibles, han de ser
acceptables i de qualitat adequada, en
aquesta campaya denominem als diferents
factors que condicionen les desigualtas les
“variables d'accés”:

VARIABLES D’ACCÉS

Condicionants geogràfics i socioculturals.
Factors que afecten el preu del medica-
ment i per tant a la seua disponibilitat i
accessibilitat  sota  les regles del comerç
internacional.
Variables associades a la Investigació i
Desenvolupament.
Factors de qualitat i seguretat dels fàr-
macs.
Factors relacionats amb l'Ús Racional.
Factors que afecten el desenvolupament
de polítiques públiques que vinculen els
polítics i legisladors i en definitiva als Es-
tats amb la responsabilitat de garantir
l'accés a la salut.

√
√

√

√

√
√
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Entre les variables que condicionen l'accés
als medicaments essencials d’aproxi-
madament un terç de la població mundial
figuren l'accés geogràfic i els condicionants
socioculturals d'aquesta població.

La localització geogràfica és un element
determinant quan es parla d'accessibilitat
i disponibilitat als sistemes de salut en
general i als medicaments en particular.
La falta d'infraestructures i mitjans de
transport, la localització de les diferents
comunitats amb baixes densitats de pobla-
ció i en nuclis dispersos, fa que moltes
poblacions  aïllades no tinguen possibilitat
d'accedir als escassos servicis de salut que
oferixen els seus països, romanent exclosos
del sistema públic de salut que teòricament
hauria de ser per a tots.

L'adequada distribució dels medicaments
i la falta d'indústria local, condicionada
òbviament per a les infraestructures del
país, és un dels principals condicionants
de l'accés geogràfic dels medicaments a
la població, especialment de les àrees
rurals. Les diferències d'accés geogràfic
entre zones urbanes i rurals poden arribar
a ser enormes.

Algunes dades aporten importants diferèn-
cies en l'accés a la salut de les comunitats
rurals enfront de les zones metropolitanes;
un cas concret és la comparativa de la Taxa
de Mortalitat Materna (sobre 100.000) que
en el Departament de Baja Verapaz (GUA-

TEMALA) arriba al 213.3, mentres que a
l'àrea metropolitana se situa en 84.94, o
per exemple en el cas de Perú, la pobresa
i pobresa extrema es concentren en les
àrees rurals (49.2% i 73.4%)5, i els per-
centatges de satisfacció de les necessitats
de medicaments en 2009 van ser del 39%
en les àrees rurals i d'un 61% en la zona
urbana 6.

En països de l'Àfrica Subsahariana com
Sierra Leona, només el 30 % de la població
té accés als medicaments essencials en el
medi rural i el 53% en el medi urbà. Les
desigualtats de tipus geogràfic entre zones
urbanes i rurals tendeixen a ser menors,
segons l’OMS en els països en què el sector
privat s'ha desenvolupat des de fa temps,
com són els casos  de Benín, Camerun i
Senegal. La normativa  sobre l'establiment
de farmàcies pot també reduir les desigual-
tats pel que fa a la seua distribució.

Entre les mesures proposades per l’OMS
per a millorar la disponibilitat equitativa
entre zones rurals i urbanes, cal citar les
següents:

Concessió de llicències i incentius per
  a millorar la xarxa de distribució.

Personal médic com a dispensadors 
allà on no hi ha farmàcies o botiquins
rurals.

Establiment de xarxes  farmacèutiques
comunitàries.

GÉNERO: LA INVISIBILIDAD DE LOS PRO-
BLEMAS DE SALUD DE LAS MUJERES.
Parlar de gènere no és parlar de sexe femení.
El sexe diferencia biològicament als hòmens
de les dones, mentres que una anàlisi de
gènere implica l'anàlisi de les normes, les
creences, els drets, les obligacions i les
relacions que situen hòmens i dones de
forma diferent en el conjunt de la societat.
Dites relacions són de poder i situen el
conjunt de les dones en una posició de
desigualtat respecte dels hòmens.

CONDICIONANTS GEOGRAFICS Y SOCIOCULTURALS

Genere: la invisibilitat dels

problemes de salut de les dones
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L'accés a la salut
per part de les
dones és inequi-
tatiu per factors
que són explicats

pel gènere i que
influïxen d'una ma-

nera injusta: pa-
trons de socialit-
z a c i ó ,  r o l s
familiars, obliga-
cions, expectati-

ves laborals, tipus
d'ocupació, etc.. .

Com a dada significativa, el 70% de la
població que viu amb un dòlar o menys
al dia, són dones o xiquetes. 7 La deno-
minada “feminització de la pobresa”, la
subordinació als hòmens del seu entorn
que poden decidir si acudix o no al centre
de salut, la violència tant física com
psicològica, les necessitats específiques
da salut materna, les malalties de trans-
missió sexual,... suposen greus barreres
d'accés als medicaments, i per tant a la
salut de les dones i xiquetes en els països
empobrits.

Una dona que està en risc de morir durant
el seu últim part potser necessite usar
anticonceptius per prescripció mèdica.
No obstant això, la societat on viu, la
seua religió, el seu marit o inclús sa mare
o la seua germana poden culpar-la per
tractar d'evitar futurs embarassos. En
conseqüència, tot i existir un centre de
salut que compta amb recursos humans
i materials per a l'assessorament en pla-
nificació familiar, aquesta dona no en
farà ús,  llevat que es pare atenció a les
barreres de gènere que fan que antepose
prejudicis i tabús a la seua salut.

Les dones no estan en igualtat de condi-
cions respecte als hòmens en l'accés a
la salut. Les polítiques de salut sovint
perpetuen els estereotips sexistes i
no consideren les diferències socio-
econòmiques i altres diferències entre
les dones, ni tenen plenament en compte
la falta d'autonomia de les dones respecte
de la seua salut. 8

NORÍAS ÉTNI-
La diferència d’anys en l'esperança de vida
entre les minories indígenes i els altres pobles,
en alguns països es significativament inferior,
com per exemple: a Guatemala 13 anys; Pa-
namà 10; Mèxic 6; Nepal 20; Austràlia 20;
Canadà 1 i; Nova Zelanda, 11. 9

Sistemes de salut apropiats per al context
indígena. Els models d'atenció de la salut en
països amb minories ètniques han de tindre en
compte el concepte indígena de salut, preservar-
la i enfortir els sistemes de salut indígenes i la
medicina tradicional com a estratègia per a
augmentar l'accés i la cobertura de l'atenció de
la salut. Una altra important variable socio-
cultural és l'idioma: la no consideració de les
diferents llengües de les poblacións indígenes
per part del sistema sanitari públic dificulta
d'una manera important l'accés a la salut.

A Brasil la taxa de mortalitat infantil entre la
població que pertany a la minoria Xavante és
tres vegades superior a la de la població general
(30 vs 90 per cada 1000 nascuts). Encara
més gran és la diferència en el cas de la
població Nanti (Perú) on  la mitjana nacional
pot ser fins a 10 vegades superior (25 vs 225
per cada 1000 nascuts). 10

Guerra y situaciones de desequilibrio socio
político.
 
La població que ha patit processos de crisi
socio-política (guerrilles, governs inestables,
societats militaritzades, grups terroristes), es
mostra  temorosa davant de qualsevol procés
associatiu i de treball comunitari que pot
facilitar els treballs de millora en l'accés a la
salut i a la millora en la qualitat de vida.

A Guatemala després de 36 anys de guerra civil
que va acabar amb els acords de pau de 1996,
la població indígena encara manifesta tindre
por d'organitzar-se per defendre el seu dret a
la salut, quelcom necessari en una comunitat
per a establir servicis d'atenció primària. 11

Després d'una guerra civil, la població té por,
no confia en les autoritats i moltes vegades
preferixen no anar al centre de salut.

Guerra i situacions de

desequilibri socio-politic

Poblacions indigenes

i minories etniques
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L’Organització Mundial del Comerç (OMC)
institució internacional creada en 1995,
que integra hui 159 països, establix i s'ocupa
de les normes que regixen el comerç entre
els països, a nivell mundial o quasi mundial.
Per a qualsevol país és, a priori, important
ser membre de l'OMC, donat que aquells
que no ho són, no poden vendre lliurement
els seus productes en el mercat internacio-
nal, i han d'establir i acoblar-se a normes
específiques amb cada país o grup de països
compradors i, per tant, a condicions més
complexes.

Pertànyer a l'OMC implica com a contrapar-
tida respectar totes les seues normes. És a
dir, per a poder vendre plàtans o cafè,
productes que són una font importat
d'ingressos per a molts països empobrits o
en vies de desenvolupament, cal respectar
com a contrapartida normes sobre patents
farmacèutiques, per a les quals  no estan
preparats aquestos països.

L’OMC és un dels pocs organismes interna-
cionals amb capacitat efectiva d'imposar
sancions a un país si este és denunciat per
incompliment de les seues normes.

¿Qué es la propiedad intelectual?
És una forma de propietat que s'aplica a
coses intangibles, com els drets d'autor, les
marques o les patents. Entre els acords
multilaterals firmats pels països membres
de l'OMC hi ha un denominat Acord sobre
els Aspectes de Propietat Intel·lectual Re-
lacionats amb el Comerç (ADPIC, o TRIPS,
en les seues sigles en anglès) que regula,
entre altres, les patents dels medicaments.

¿Qué es una patente?

Una patent és un privilegi concedit per un
estat a un laboratori farmacèutic a canvi de
revelar un descobriment. El privilegi consistix
en una exclusiva -un monopoli- de comer-
cialització durant 20 anys, en l'actualitat.
El descobriment patentable ha de complir
3 requisits:
a) Novetat (no conegut)
b) Innovació (un invent, no quelcom natural)
c) Que tinga aplicació industrial tes?

• Les patents permeten al titular posar un
preu al producte superior a què li permetria
un mercat competitiu.
• Incentiven per a recuperar les despeses
de la investigació.

La competència entre productors influïx deci-
sivament en la reducció dels preus, com s'ha
demostrat amb els dels tractaments genèrics
contra la SIDA, que s´ha reduït de 10.000
dòlars a l´any  en  el 2000  fins als 130 dòlars
a l'any en l'actualitat. En absència de patents,
els productors competixen per fer-se un lloc
en el mercat, per a la qual cosa reduïxen els
preus tot el que poden.

Davant de la pressió de països pobres i les
ONGD, el 14 de novembre de 2001 l'OMC va
adoptar la Declaració d’DOHA. En ella
s´estableixen dos salvaguardes als ADPIC,a fi
que les poblacions dels països més pobres
tinguen dret a l'accés a medicaments i que són:

- Llicències obligatòries: el país té dret a
atorgar una llicència de fabricació o
d'importació sense el consentiment del titular
de la patent, en certes circumstàncies per a
l'interés general del país, com són el deterio-
rament de la salut pública. Els requisits són:

• S'haja intentat una negociació prèvia amb el
propietari de la patent (excepte en cas
d'emergència nacional).
• “l'abast i duració de les llicències es limitaran
als fins per als que hagen sigut autoritzades”
• “el titular dels drets rebrà una remuneració
adequada”

- Importacions paral·leles: És el dret a importar
d'altres països els medicaments originals que
estan encara sota patent, quan el preu de
comercialització és més baix.

EL PREU DELS MEDICAMENTS. LES PATENTS I ACORDS ADPIC

Per a que servixen les patents?

Açò significa que una empresa pot produir

i vendre en exclusiva eixe medicament

patentat durant 20 anys a un elevat preu.

Un altre efecte pervers de les patents en

els medicaments és que permet a les

empreses farmacèutiques cobrar preus

elevats en països on no hi ha possibilitat

de produïr o adquirir medicaments.

Que es la propietat intel.lectual?

Que es una patent?

11



És indubtable la contribució de la
indústria farmacèutica a la investigació,
desenvolupament i innovació (I+D+i) de
remeis que contribuïxen a la millora de
la qualitat de vida de les persones, i
posen al nostre abast noves molècules i
medicaments per al tractament de malal-
ties que podem patir en
la nostra vida.

Un altre cas són les
malalties denominades
rares, malalties que són
les que afecten una
quantitat molt limitada
i, generalment, molt
xicoteta de persones,
pe r  l a  qua l  c o sa
“rarament” const i -
tuïxen un objecte in-
teressant des del punt
d e  v i s t a  c o m e r -
cial/econòmic de les
empreses, per a invertir
i posar en marxa la
maquinària I+D+i. Els medicaments que,
eventualment, apareixen per a tractar
eixe tipus de malaltia s´anomenen
“medicaments òrfens” ja que manquen
pràcticament de població susceptible de
necessitar-los/consumir-los.

Per un altre costat, es troben les malalties
obl idades ;  s i  bé haur íem de di r
“ignorades”, malalties que, encara que
afecten un gran nombre de persones i en
molts casos amb conseqüències fatals,
tampoc constituïxen un “mercat “ inte-
ressant per a l'activació de la maquinària
I+D+i de la indústria farmacèutica. En
l'actualitat, 8.000 persones moren al dia
en el món per aquestes malalties.

Les malaltíes oblidades afecten sobretot
a les poblacions dels països empobrits o
del denominat Sud del nostre planeta.
Les persones i, fins i tot, els estats enca-
rregats d’administrar els sistemes públics
de salut i garantir-ne els serveis més
bàsics, no poden adquirir els nous medi-
caments a causa del seu preu i per tant
no són considerats clients atractius per
a la indústria.

La taula següent  mostra com les malalties
denominades “oblidades” són les que
requerixen I+D+i, mentres que les malal-
ties més pròpies de societats desenvolu-
pades (càncer, malalties cardiovas-
culars)… requerixen I+D per a millorar
la utilitat per als pacients.

Dins del grup de  malalties catalogades com
oblidades es troben: el Chagas, la malaltia
de la son (tripanosomiasi africana), la leish-
maniasi, la malària, la tuberculosi o la
pandèmia de SIDA. Per a totes el tractament
és car, ineficaç o, simplement, inexistent.
Fins a tot, el diagnòstic d'eixes malalties
en molts casos és inexistent. Per exemple,
en el cas de la malària, la utilització de les
proves ràpides de diagnòstic és important
per dos raons: en primer lloc, un diagnòstic
precoç pot evitar que la malària evolucione
a la forma greu i potencialment mortal de
la malaltia i, en segon lloc, el diagnòstic
ràpid permet tractar només els casos con-
firmats, evitant l'aparició de resistències en
medicar a persones amb símptomes sem-
blants que no tenen la malaltia. 12

La “càrrega de malaltia” (definida com la
mesura de les pèrdues de salut per a una
població, que depèn de la freqüència i dels
efectes mortals i/o discapacitants o genera-
dors de mala salut ) és,per aquestes malal-
ties, brutal.

Aquestes patologies afecten de manera crònica
o mortal a una part important de la població

INVESTIGACIO + DESENVOLUPAMENT, MALATIES OBLIDADES

Prevenció       Tractament          Cura

HIV/SIDA

Tuberculosi

Malària

Malalties infantils

Infeccions respiratòries

Càncer

Malalties neurològiques

Malalties Cardiovasculars

Diabetis

Malalties respiratòries

Medicaments existents > I+D per a superar nous reptes (ex. resistències a medicaments)

Medicaments existents > I+D per a millorar la utilitat per als pacients

No existeixen medicaments > I+D per a cobrir les necessitats

PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA MÉS INNOVACIÓ?

(Diferents fonts de la OMS i la Indústria)
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activa, per la qual cosa els seus efectes
econòmics i socials  condemnen a països i
societats senceres a la pobresa i baixos índexs
de desenvolupament humà (IDH). 

Excepte casos excepcionals i per a la
majoria de les malalties esmentades, la
indústria farmacèutica i els estats desen-
volupats miren a un altra banda a l'hora
d'escometre una solució
eficaç, urgent ho és des
de fa molt de temps.

Alguns exemples d’ inicia-
tives existents per a
combat re  aques tes
malalties són l'aliança
Sanofi Aventis, o més
recentment Pfizer, amb la
DNDi (Iniciativa Medica-
ments per a Malalties
Oblidades - entitat sense
ànim de lucre impulsada
per l'institut Pasteur i
MSF-) per aconseguir un
tractament eficaç i as-
sequible per a la malària,
o l'aliança, entre altres,
de PATH's Malària Vaccine
Initiative (MVI) -també
una entitat sense ànim de
lucre- i GlaxoSmithKline
Biologicals per al desen-
volupament d'una vacuna
contra aquesta temible
malaltia.

Fa temps que és l´hora
que els estats compro-
mesos a assolir els Ob-
jectius de Desenrotlla-
ment del  Mi l · lenni
escometen la consecució
definitiva de bona part
d'ells, actuant en aquest
camp de forma decidida,
la qual cosa contribuiria
de forma important a re-
duir les conseqüències
d'aquestes malalties en la
mortalitat infantil i materna (ODM 4 i 5),
combatre de forma eficaç aquestes malalties
(ODM 6) i proporcionar una possibilitat

d'accés a tractaments farmacològics a les
persones (ODM 8).

És necessari analitzar i prioritzar els rols i la
financiació tant de la indústria farmacèutica
com del sector públic en general i particu-
larment en el cas d’aquestes malalties i
treure conclusions per tal que els comptes
puguen continuar eixint (els comptes empre-

sarials) de manera que el
resultat final i l'impacte
real sobre la salut de les
persones arribe a ser ra-
dicalment diferent de
l'actual.

És difícil d’admetre que
bona part de la inversió
de la indústria farma-
cèutica vaja destinada a
publicitat i màrqueting
(per damunt, en molts
casos, de la pròpia in-
versió en I+D+i) i que
aquesta inversió no vaja
lligada a resoldre pro-
blemes de Salut que
afecten i causen la mort
de milions de persones
cada any; sinó a  la so-
lució de “problemes” com
l'alopècia, l'obesitat o la
disfunció erèctil.

No es tracta simplement
d'un tractament dema-
gògic del problema; la
millora de les condicions
de Salut de les persones
influïx en el seu rendiment
en tots els àmbits de la
vida (rendiment acadèmic,
laboral, etc) i açò millorarà
indubtablement les con-
dicions socials, laborals i,
finalment, econòmiques
de la població  permetent-
la accedir, cada vegada
més i millor, a béns i
serveis que abans tenien

negats, entre ells l'adquisició dels propis
medicaments, més enllà dels que ara neces-
siten desesperadament.
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LA QUALITAT...

L'únic problema és que, tot això, suposa
una inversió amb resultats a mig o llarg
termini que, des del punt de vista empresarial
i analitzant els riscos associats, pot semblar
inassumible. És en aquest punt quan hauria
d'aparèixer el concurs dels estats (tots, del
Nord i del Sud) que siguen capaços d'articular
mesures que minimitzen els potencials riscos
(a més de “dirigir” el destí del finançament
públic en aquest camp) de manera que
estimulen aquestes inversions.

Enfortir les aliances creades per al cas de
la lluita contra la Malària i crear unes altres
de noves per a les altres malalties seria una
excel·lent via de solució al problema de les
malalties oblidades i una no menys excel·lent
ocasió dels Estats firmants de la Declaració
del Mil·lenni per a donar una espenta defi-
nitiva a la consecució dels ODM, especial-
ment els de Salut, i tots els altres (començant
per l'ODM 8), perquè l'experiència ens diu
que els avanços en uns repercuteix directa-
ment en els altres. Tindre uns raonables
nivells de Salut repercuteix en la pobresa,
l'educació, i per tant en els avanços socials
en matèria de gènere,  en  aconseguir un
entorn mediambientalment adequat, etc.

La societat té clar el concepte de qualitat
de la majoria dels articles que compra,
siguen aliments, televisors o  automòbils,
però no sempre és conscient que també hi
ha diferències de qualitat en els medica-
ments.

El problema de la qualitat dels medicaments
és complex. Què s'entén per qualitat del me-
dicament? Com aconseguir-la i assegurar-la?

El concepte bàsic de la qualitat
És universalment admés que el concepte de
qualitat d'un medicament inclou dos carac-
terístiques bàsiques:eficàcia i seguretat.

L'eficàcia es definix com la capacitat d'un
medicament per a obtindre l'acció tera-
pèutica buscada dins del termini i la forma
escaient. Un medicament s'entén que és
segur si els riscos que té per al pacient
resulten acceptables en termes d'una
anàlisi de risc-benefici. De forma més
general s'entén que un medicament és de
bona qualitat quan satisfà una certa ne-
cessitat mèdica, de forma adequada.

Encara que l'eficàcia sempre és un objectiu
perseguit per la investigació farmacèutica,
la seguretat emergix amb inusitada força
en l 'escena farmacèutica recent.

En el llibre “Seguretat i Medicaments”,
Carlos Vallvé explica l'origen de l'actual
obsessió de la indústria farmacèutica
innovadora per la seguretat dels medica-
ments, arran del cas de la Talidomida a
Alemanya a principis dels anys 60. El seu
ús per al tractament dels vòmits en
l'embaràs va produir greus malformacions
en els fills de les dones tractades. La
consternació mundial per la catàstrofe va
incentivar una onada d'investigacions i
estudis tendents a millorar i multiplicar
les proves de seguretat dels medicaments.

Condicions de la qualitat: l'enfocament
dominant
L'enfocament tradicional assenyalava tres
condicions de qualitat: Identitat, Valoració
i Puresa. Segons aquest enfocament, si
un medicament conté realment la subs-
tància activa corresponent, amb la con-

El concepte basic de la qualitat
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...EN ELS MEDICAMENTS

Segons estimacions de l'OMS, el 10%
dels medicaments que es venen en el
món són falsos.

En els països del Nord, el percentatge
de medicaments falsificats és
aproximadament de l´1%, mentres que
aquesta xifra en els països empobrits
suposa fins a un 50%.

 Entre el 50 i el 90% de les mostres
d'antipalúdics no superen les proves
de qualitat

centració i puresa degudes, és considerat de
bona qualitat, però aquest enfocament és
incomplet i cal tindre en compte que hi ha
diversos factors que poden afectar la bioequi-
valència dels medicaments. En efecte, la
investigació farmacològica establix que dos
medicaments poden tindre la mateixa subs-
tància activa, amb la mateixa valoració i
puresa, i no obstant això, no ser igualment
efectius o segurs, és a dir, no ser de la mateixa
qualitat.

Bones pràctiques en la seua elaboració.
Perquè un medicament puga considerar-se
de bona qualitat ha d'estar elaborat amb
procediments tècnics adequats que complis-
quen en forma estricta normes internacionals
de fabricació.

Qualitat dels Additius.
La qualitat dels additius utilitzats (excipients
i coadjuvants) és indubtablement una condició
que afecta a la qualitat del medicament.
Aquest tema, pràcticament ignorat, és moltes
vegades la causa dels problemes de bioequi-
valència i es deu sovint als excipients utilitzats.

Estabilitat.
Un altre dels requisits de qualitat d'un
medicament és la seua estabilitat, és a dir,
que conserve les seues propietats químiques
i terapèutiques al llarg de tot el període en
què està en ús, tant en farmàcies com en
centres sanitaris. Deficiències en els siste-
mes de conservació (la ruptura de la cadena
de fred) o en el tipus d'envàs utilitzat
(qualitat del PVC) poden ocasionar proble-
mes en l'estabilitat d'un medicament.

Per exemple, l'envàs del medicament ori-
ginal que conté Tamoxifèn, per les seues
especials característiques (entre elles la
densitat i opacitat de l'envàs), garantix
l'estabilitat del producte fins a la data de
venciment. Ocorre que el Tamoxifèn exposat
a les radiacions visibles o no visibles es
transforma d'isòmer trans, dotat d'acció
antiestrògena, a isòmer cis, que té efecte
estrogènic i, per tant, lluny d'inhibir el
creixement tumoral, afavorix el seu desen-
volupament. La perillosa degradació del
Tamoxifèn exigix cuidadoses proves
d'estabilitat.

Ben sovint s'opina sobre el preu major o
menor dels medicaments, però rarament
s'escolten exigències a favor d'una major
qualitat dels mateixos. No obstant això, no
tots els medicaments que se subministren
en el món satisfan els estàndards habituals
de qualitat que són els requerits per l’ OMS.

La qualitat dels productes farmacèutics és
una preocupació mundial, i la falta de
sistemes fiables dirigits a assegurar la
qualitat dels medicaments en molts països
empobrits sovint contribuïx a la propagació
de les malalties, especialment aquelles
que s´han fet resistents als medicaments
tradicionals de primera línia.

Quan es parla de medicaments de baixa
qualitat és inevitable fer al·lusió tant als
medicaments subestàndard, com els falsi-
ficats o  els medicaments caducats, en els
quals , bé l'eficàcia o la seguretat  o ambdós,
no poden garantir-se.

Medicaments subestàndard
Molts productes de qualitat inferior es pro-
duïxen en un país i són exportats a molts
altres, són els anomenats  medicaments
subestàndard. Aquesta situació es produïx
i s'agreuja en la majoria dels casos per
deficiències legislatives i de vigilància. Es
tracta d´un problema que no pot ser ignorat
per més temps.

La circulació de medicaments subestàndard
en països en vies de desenvolupament és
una preocupació seriosa, tant clínica com
de salut pública. Els problemes inclouen
una concentració de principis actius  més
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És necessària una major acció per a
promoure que els governs de països

desenvolupats no toleren l´exportació

de productes farmacèutics de baixa
qualitat als països menys afavorits,

mentres que els governs de països
empobrits haurien de millorar la seua

capacitat per a detectar medicaments

inferiors.

alta o més baixa del que caldria, contami-
nació, una mala qualitat dels principis
actius, poca estabilitat i empaquetatge
inadequat. Les causes són múltiples. Els
medicaments fabricats per a exportació no
estan regulats amb els mateixos estàndards
que aquells per a consum intern, mentres
les agències reguladores de països empobrits
no estan suficientment preparades per a
enfrontar-se al problema. Recentment, s'han
establit un nombre d'iniciatives per a encarar
el problema, la més notable d'elles és el
programa de prequalificació de l'OMS.

Medicaments falsificats
Segons l'Organització Mundial de la Salut
(OMS), els medicaments falsificats són
aquells que inclouen informació falsa sobre
el seu origen o identitat. Aquestos fàrmacs
poden caracteritzar-se per l'ús inadequat
de l'ingredient actiu corresponent, la utilit-
zació d'un ingredient actiu més barat,
l'omissió de la substància activa o la inclusió
de substàncies tòxiques.

La disponibilitat de medicaments falsificats
ja ha arribat a proporcions preocupants en
molts països de baixos ingressos. Les seues
conseqüències negatives per a la prevenció
i el tractament de malalties inclouen resul-
tats deficients dels tractaments o el seu
fracàs, la pèrdua de confiança en les cures
de salut, la resistència als antibiòtics i
l'enverinament per ingredients danyosos.

L'Oficina de Nacions Unides contra la Droga
i el Delicte (UNODC), denúncia que Àfrica
Occidental és la zona de major incidència
d'aquest comerç il·legal, que priva les per-
sones de tractaments adequats i que a més
pot augmentar la resistència de les malalties

als fàrmacs. La majoria d'eixes medicines
contenen molt poc o cap component actiu
i procedixen del sud i de l'est d'Àsia, encara
que segons UNODC també hi ha indústries
en la regió.

Aquestos medicaments són molt barats de
fabricar i s'utilitzen, sobretot, per a tractar
malalties com la tuberculosi, la malària i la
Sida. Entre els fàrmacs falsos destaquen
aquells que no tenen el principi actiu re-
querit, per la qual cosa no suposen cap
problema per a la salut; també els que
contenen les substàncies requerides per a
elaborar la medicina però en una dosi insu-
ficient; i els que a causa de la seua mala
qualitat o del fet que contenen ingredients
inadequats poden suposar un risc per a la
salut. El millor exemple dels efectes dels
medicaments falsos en la salut humana és
el que va ocórrer fa uns anys a Nigèria
durant una campanya de vacunació contra
la meningitis, que va causar més de 2.500
morts per l'ús de vacunes falses.

Medicaments caducats
Un medicament caducat és per definició
aquell que ha sobrepassat la seua data límit
de caducitat, es a dir, el moment límit
suposat en què el producte encara s'ajusta
a les seues especificacions, sempre que
s'haja emmagatzemat correctament. Quan
aquesta data se sobrepassa poden produir-
se alteracions en les seues propietats amb
distintes conseqüències potencials:

Químiques: Cada ingredient actiu pot variar
la seua integritat química i la potència
declarada. (Disminució de l'efecte).
Físiques: Poden alterar-se algunes propietats
físiques originals: aparença, uniformitat,
dissolució, color, etc. (Canvis en l'aparença).
Microbiològiques: Pot afectar-se l'esterilitat
o la resistència al creixement bacterià.
Terapèutiques: Poden modificar-se els efec-
tes terapèutics. (No fer efecte).
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L'ús racional de medicaments implica que
els pacients reben medicació adequada a
les seues necessitats clíniques, en les dosis
corresponents als seus requisits individuals,
durant un període de temps adequat i al
menor cost possible per a ells i per a la
comunitat (OMS 1985). És a dir, que els
medicaments s'utilitzen de manera segura,
eficaç i econòmica.

Desafortunadament, aquest no és el cas en
la majoria de les ocasions. Més del 50% de
medicaments es recepten, dispensen o
venen de forma inadequada i el 50% dels
pacients que els prenen ho fa de forma
incorrecta. L´us irracional de medicaments
pot donar lloc a reaccions adverses evitables,
a la despesa inadequada de recursos en
llocs on ja són escassos o, a vegades, fins
i tot a perdre la utilitat terapèutica per no
ajustar-se a les pautes prescrites.

El problema de l'ús irracional està estés a
nivell mundial. Podem contribuir a la millora

Toxicològiques: Poden ocórrer canvis en la
toxicitat per formació de productes tòxics.
(Enverinament).

Hi ha molts dubtes quant a les conse-
qüències que produïxen en la salut humana
els fàrmacs caducats.

És necessari facilitar i enfortir els sistemes
de qualitat dels medicaments per a millorar
la salut pública. S'han d'encoratjar els
esforços de col·laboració entre els països
més desenvolupats i els menys per tal
d’aconseguir aquest objectiu, proporcionant
assistència tècnica i programes de formació
adequats basant-se en mètodes simples,
ràpids i de baix cost per a la detecció de
components i el control eficient de la qualitat
en tota la cadena de subministrament.

US RACIONALL

RAONS DE L US IRRACIONAL
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Reforçant els distints vessants de l'ús
racional, social, sanitari i econòmic, es
tracta d'assegurar que els medicaments
aporten el màxim benefici a qui els usa,
disminuint el risc d'efectes adversos,
disminuint la despesa sanitària si són
usats correctament i afavorint la bona
gestió del temps d'aquells sanitaris
involucrats en la seua utilització.

donant suport als països  en la implementació
i monitorització d'una estratègia a nivell
nacional per a la promoció de l'ús racional
entre el personal sanitari i els consumidors.

El desenvolupament de Guies de tractament
clínic, les llistes de medicaments essencials,
els programes educatius i altres mecanismes
servixen per a promoure i recolzar l'ús racional
per part del personal sanitari. Les guies de
tractament clínic ajuden en la selecció de
medicaments per a una determinada patologia,
basades en el coneixement científic i clínic
consensuades per un equip especialista de
sanitaris. Reduïxen el nombre de medicaments
possibles a un nombre d'opcions ajustades al
context i possibilitats de cada zona o regió,
sempre tenint en compte l'eficàcia, seguretat
i cost dels medicaments seleccionats.

Per mitjà dels programes sanitaris es recolza
la labor del personal sanitari i, al mateix
temps, es fomenta la participació de les
comunitats ampliant coneixements i
contribuint a la millora de la salut comunitària.

També és important establir sistemes efectius
d'informació del medicament, incloent-hi la
medicina tradicional, que siguen accessibles
per al públic en general, que faciliten la
transmissió de coneixements i promoguen
l'ús racional dels medicaments.

POLITIQUES PUBLIQUES...

Les Polítiques de Medicaments es poden
definir com a estratègies que duen a terme
els governs per a aconseguir millorar o
avançar en l'accés a medicaments de la
seua població.

“L’accés a medicaments” no és un terme
que es referisca només a l'aspecte físic
com a tal, al fet de tindre un medicament
en mà, sinó que comprén molt més.
El medicament no es pot considerar com
un ens aïllat dins del sistema de salut, és
una part integrada en el mateix i, com a
tal, ha de tindre's en compte.

Són tres els punts clau de l'accés a medi-
caments:

+ Que siguen segurs, eficaços i d'alta qualitat
+ Que es faça un ús racional dels mateixos
per part dels sanitaris i de la població.
+ Que els medicaments essencials siguen
accessibles, que la població puga i tinga
oportunitat d'usar-los, en qualsevol lloc  on
estiguen.

Perquè siguen segurs, eficaços i d'alta
qualitat, s'han de tindre en compte diferents
factors de cada país: els mecanismes de
regulació i qualitat dels dits medicaments,
els recursos humans, la investigació, la
monitorització i l´avaluació.

Que es faça un ús racional dels medicaments
dependrà de cada un dels actors que
“toquen” els medicaments al llarg de la
seua “vida”: des de la fabricació i venda
fins a aconseguir que el pacient faça un ús
adequat del mateix.

En 1988, l'OMS va elaborar una Guia sobre
com crear i implementar una política nacio-
nal de medicaments. Aquesta política va
ser creada per a assistir els països membres
en la selecció i compra de medicaments
essencials de bona qualitat i per a contribuir
a l'educació i suport en diferents aspectes
dels programes farmacèutics.

La guia actual de com desenvolupar i im-
plementar una política nacional sobre me-
dicaments considera tres objectius generals
a aconseguir: accés, qualitat i ús racional.
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...DE MEDICAMENTS

Els objectius generals es desglossen en
objectius més específics que es relacionen
de manera directa o indirecta amb algun
dels objectius generals com són: la selecció
de medicaments essencials, que tinguen
preus assequibles, la manera de finança-
ment, els punts de venda, la regulació i
assegurar qualitat, ús racional, investigació,
recursos humans, monitorització i avaluació.

Quelcom que evidència les grans diferències
entre els països en vies de desenvolupament
i els països de renda alta són els diners
destinats al finançament dels Sistemes
Públics de Salut. Els països desenvolupats
destinen una proporció molt més alta del
seu PIB a finançar els sistemes de salut.
És per això important que des dels països
rics  es recolze el finançament dels Sistemes

Públics de Salut dels països amb menys
recursos per a tractar d'ampliar la cobertura
del sistema sanitari públic a través d'una
millora en la gestió.

Un altre punt important a considerar en
l'ampliació de la cobertura sanitària és
aconseguir arribar als pobles més aïllats i
desfavorits, integrant i fent partíceps els
integrants d'aquestes comunitats i tenint
en compte els seus sistemes més tradicionals
de salut.

MAPA DE LA DESPESA PÚBLICA EN SALUD:

Font: www.worldmapper.org
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ENFOCAMENT DE DRETS

“L'enfocament del desenvolupament basat
en els drets humans significa que les situa-
cions no es definixen només en funció de
les necessitats humanes o dels requisits del
desenvolupament, sinó també en funció de
l'obligació que té la societat a satisfer els
drets inalienables de l'individu. Això habilita
els éssers humans perquè exigisquen la
justícia com a dret i no com a almoina, i
dóna a les comunitats una base moral per
a fer-se creditores de l'assistència interna-
cional quan la necessiten.” Kofi Annan,
exsecretari General de Nacions Unides.

Per enfocament de la salut basat en els
drets humans s'entén:
• Utilitzar els drets humans com a marc per
al desenvolupament sanitari.
• Avaluar les conseqüències que qualsevol
política, programa o legislació sanitària té
per als drets humans i adoptar mesures al
respecte.
• Tindre en compte els drets humans en la
concepció, l'aplicació, la supervisió i
l'avaluació de tots els tipus de polítiques i
programes que tinguen relació amb la salut.

En 1948, l'Assemblea General de Nacions
Unides va adoptar la Declaració Universal
dels Drets Humans com un marc de re-
ferència per a l'establiment de les políti-
ques de tots els estats de la terra, inde-
pendentment del seu estatus econòmic,
cultural, polític, geogràfic o de qualsevol
altra índole.

En 1966 es van establir dos tractats dife-
rents: El Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC)
i el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics (PIDCP). Ambdós tractats són
vinculants per als estats que els ratifiquen.
El PIDESC conté l'article més complet
sobre el dret a la salut de tota la legislació
internacional relativa als drets humans.
En el paràgraf 1 del seu article 12 els
Estats Parts “reconeixen el dret de tota
persona al gaudi del més alt nivell possible
de salut física i mental”, mentre que en
el paràgraf 2 d'eixe mateix article
s'enumeren algunes mesures (la reducció
de la morti-natalidad i de la mortalitat
infantil, així com les relatives al creixement
sa dels menors; el millorament en tots els
aspectes de la higiene del treball i del
medi ambient; la prevenció i el tractament
de les malalties epidèmiques, endèmiques,
professionals i de qualsevol índole, la creació
de condicions que asseguren a totes les
persones  assistència mèdica i serveis
mèdics en cas de malaltia ) per  aconseguir
l'efectivitat del dret a la salut. 13

“Dret a la salut no significa dret a gaudir
de bona salut, ni tampoc que els governs
de països pobres hagen d'establir serveis
de salut costosos per als que no disposen
de recursos. Significa que els governs i

ELS DRETS HUMANS

“La salut és un dret humà
fonamental i indispensable

per a l'exercici dels altres
drets humans.”

(Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals)
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les autoritats públiques han d'establir
polítiques i plans d'acció destinats a què
totes les persones tinguen accés a
l'atenció de salut en el termini més breu
possible. Aconseguir que això ocórrega
és el repte a què han de fer front tant la
comunitat encarregada de protegir els
drets humans com els professionals de
la salut pública.” Mary Robinson, Alta
Comissionada de les Nacions Unides per
als Drets Humans.

El Comité encarregat de vetllar pel com-
pliment del PIDESC, reunit al maig del
2000, va adoptar l'Observació General
14, que posa de mani-
fest l 'estreta relació
existent entre el dret a
la salut i altres drets
fonamentals, així com
els principals drets dels
individus i obligacions
de l s  Es t a t s  Pa r t s .

Pel que fa a la relació
entre drets, s'apunta
que el dret a la salut és
un dret inclusiu, que no
sols comprèn l'atenció
de salut oportuna i
apropiada sinó també
els principals factors
determinants de la sa-
lut, com l'accés a l'aigua
neta potable i a condi-
cions sanitàries ade-
quades, el subminis-
t r a m e n t  a d e q u a t
d'aliments sans, una
nutrició  i  una vivenda
adequades, condicions
sanes en el treball i el
medi ambient, i accés
a l'educació i informació
sobre qüestions rela-
cionades amb la salut,
inclosa la salut sexual
i reproductiva.

Segons el Comité de
Drets Econòmics, Socials i Culturals, el
dret a la salut conté una sèrie de
“elements interrelacionats i essencials”:

En el que es referix específica-
ment al dret a la salut, aquestos
nivells poden ser entesos de la
manera següent:

RESPECTAR: Els Estats han
d'abstindre's de denegar o limitar
l'accés igual de totes les persones
als servicis de salut preventius,
curatius i pal·liatius. Alguns
exemples de com els estats poden
violar el dret a la salut per no
respectar son:
- La firma de tractats de comerç
que imposen restriccions a l'accés
a la salut a determinats grups de
població vulnerable.
- El pagament per accedir als
serveis mèdics també pot con-
siderar-se una forma de restringir
l'accés a la salut.
- La contaminació de l'aire, l'aigua
o el sòl.
- Ocultar o desvirtuar informació
rellevant per a la salut.

PROTEGIR: Els Estats han
d'adoptar lleis i mesures per
garantir l'accés igualitari a
l'atenció de la salut, especialment
adoptant mesures per a impedir
que tercers interferisquen en tal
garantia. Per a això, s'haurà de
tindre en compte:

- Vetlar perquè la privatització de la salut
no represente una amenaça per a l'accés,
la qualitat, la transparència i la disponibilitat,

Disponibilitat: per la qual  s'entén que
els béns, serveis i programes de salut han
d'estar disponibles en suficient quantitat.
Accessibilitat: te 4 dimensions:
   •No discriminació
   •Accessibilitat física
   •Accessibilitat econòmica (assequibilitat)
   •Accés a la informació
Acceptabilitat: és a dir, que els serveis
sanitaris siguen respectuosos amb l'ètica
mèdica, culturalment apropiats,
confidencials i sensibles als aspectes
de gènere.
Qualitat: per la qual s'entén que els servicis
sanitaris han de ser científica i medicament
apropiats.

ELEMENTS INTERRELACIONATS I ESSENCIALS
DEL DRET A LA SALUT
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així com regular tot el sector sanitari privat,
incloent les assegurances privades, les ONG,
els laboratoris i les transnacionals.
- Vetlar per la professionalització dels sanitaris.
- Vetlar per l'eradicació de les pràctiques
tradicionals nocives.
COMPLIR: L'obligació de complir requerix
que els Estats reconeguen el dret a la salut
en els seus sistemes polítics i ordenaments
jurídics nacionals, per mitjà de l'aplicació
de lleis i l'adopció d'un pla detallat per a
l'exercici del dret a la salut. Especialment
haurà de cuidar-se:
•Accés equitatiu als factors determinants
de la salut: aigua, alimentació, vivenda i
servicis bàsics de sanejament.
• Implementació  de programes d'immu-
nització.
• Accés a servicis de salut sexual i repro-
ductiva, sobretot en zones rurals.
• Existència de suficients recursos humans
capacitats i recursos materials de qualitat
per a l'accés de tota la població als servicis
mèdics.
• Creació d'un sistema d'assegurança de
salut públic, privat o mixt que siga assequible
a tots els ciutadans.
• Foment de la investigació mèdica i
l'educació sanitària.
• Instauració de polítiques que ajuden a
reduir la contaminació de l'aire, l'aigua i la
terra.

Fins l´octubre de 2005, 151 països havien
ratificat el PIDESC, acceptant l'obligació
de complir amb els drets econòmics, socials

i culturals dels seus pobles i entre ells amb
el dret a la salut. No obstant, si els criteris
de disponibilitat, accessibilitat, acceptabi-
litat i qualitat són, sovint, violats o passats
per alt en els estats mitjanament capacitats,
què es pot exigir a aquells estats
econòmicament dèbils que han firmat el
pacte?

Farmamundi, a partir de l'experiència acu-
mulada en campanyes anteriors i amb
l'assessorament d'experts en aquestes ma-
tèries, promou les recomanacions següents:

Impulsar d'una manera efectiva l'èxit dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
que incidixen directament en els condicio-
nants de salut: alimentació i nutrició,
educació, igualtat de gènere, medi ambient
sostenible…

Donar continuïtat, impuls i seguiment a
l'establiment i manteniment de l'ús de les
Llistes de Medicaments Essencials, les
quals han de ser actualitzades de forma
regular i la seua introducció ha d'anar
acompanyada d'un llançament oficial, ac-
tivitats formatives i una àmplia difussió.

És, a més, fonamental, millorar la informa-
ció sobre altres concepcions de salut i
malaltia. Hem de tindre en compte les
diferències culturals quant als conceptes
holístic i màgic de malaltia i tractament,
la càrrega simbòlica que posseïxen els
medicaments i no oblidar les diferents
maneres en què la comunicació entre pa-
cient i dispensador pot tindre lloc en les
distintes cultures.

Patents i acords ADPIC.
S´haurien de revisar els criteris de paten-
tabilitat, que cada país puga definir els
seus propis criteris, separar els registres
de patents de productes farmacèutics dels
de la resta de productes, revisar l'aplicació
de les flexibilitats dels acords ADPIC (lli-
cències obligatòries, importacions paral·le-
les, disposicions Bolar). Els ADPIC (Aspec-
tes dels Drets de Propietat Intel·lectual
relacionats amb el comerç de l'OMC) no
han de permetre acceptar patents de me-
dicaments semblants que no suposen
avanços. Es necessita un criteri clar i més
contundència en aquest sentit.

Aliances.
És imprescindible promoure  la coordinació
entre organitzacions involucrades en la
salut. La participació del col·lectiu sanitari
en processos d'auditoria dins de l'avaluació
de l'ús de medicaments que es du a terme

REFLEXIONS

22



en uns quants països, ha augmentat amb
els anys. Aquest procediment, que ha de-
mostrat ser positiu, consistix en el fet que
una sèrie de professionals sanitaris han
d'identificar per ells mateixos un  problema
d'ús i desenvolupar, aplicar i avaluar una
estratègia per a corregir el problema. La
gestió de casos per la comunitat és un
tipus especial de procés de grup que inclou
la participació de membres de la comunitat
en el tractament dels pacients.

Es valoren positivament les iniciatives com
els partenariats publico-privats per a incen-
tivar la producció de nous fàrmacs per a
les malalties que s'han marcat com a ob-
jectiu dels ODM, a través de les quals
s'estan mantenint acords amb empreses
amb l'objectiu d'aconseguir la cessió dels
drets de propietat intel·lectual de les mo-
lècules que estan sent investigades. Aques-
tes aliances són un mecanisme de promoció
de la I+D en malalties oblidades. La majoria
d'organismes participants reben suport tant
del sector públic (governs o agències de
Nacions Unides), com d'organitzacions de
la societat civil, però sobretot de fundacions
privades com la Gates Foundation.

I+D+i. -  Invest igació i  innovació .
És fonamental definir el concepte
d'innovació, la qual cosa ens portarà a
millorar el sistema de patents.

Com alternatives de treball en in-
vestigació, destaquem que en
l'actualitat s'està treballant
sobre diverses tendències.
Per un costat, per com-
prometre als estats a as-
sumir la investigació com
una responsabi l i tat
pròpia a  finançar per les
a d m i n i s t r a c i o n s
públiques, deixant a la
indústria farmacèutica la
tasca de la producció;
d'altra banda, potenciant
i promovent la investigació,
incentivant-la per mitjà de
“premis a aquells nous fàrmacs
en funció de la innovació terapèutica
que aporten”.

Qualitat i Ús Racional dels medicaments.
• Dotar als països d'una autoritat nacional
reguladora (ARA) que implemente i aplique
la major part de la legislació i el reglament
relatiu als productes farmacèutics.
• Elaborar un programa d'ús racional del
medicament articulat sobre la regulació,
l'anàlisi crítica, amb un potent rol de segui-
ment i pressió en xarxa amb els col·lectius
més adequats. És necessari disposar d'un
organisme nacional per a coordinar les
polítiques i estratègies tant en els sectors
públics com els privats (Ministeris de Salut,
professionals sanitaris, acadèmics, la
indústria farmacèutica, grups de consumi-
dors i les organitzacions no governamentals
del sector).
• Implementar les directrius clíniques ba-
sades en evidències. Han de ser multidisci-
plinàries i reflectir els continguts del sector
corresponent en l'àmbit de la seua aplicació
clínica.
• Enfortir el treball de tots els actors impli-
cats en la millora del control i la qualitat
dels fàrmacs.

Per a aconseguir una millora en l'ús dels
fàrmacs és necessari: millorar la informació
dels professionals sanitaris sobre nous me-
dicaments ja que sovint aquesta prové
únicament de la indústria farmacèutica i
pot no ser imparcial. Un exemple de millora
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com aquesta es pot veure a Nicaragua,  en
el projecte desenvolupat per Farmamundi
que, en 2008, va inaugurar el primer labo-
ratori de control de qualitat de medicaments
que es troba en el mercat nacional, amb la
norma ISO 17025, inicialment en 4 tècni-
ques analítiques. Està situat en el Campus
Mèdic de la Universitat Nacional Autònoma
de Nicaragua, en León. Compta amb equips
d'última generació per a realitzar les anàlisis
i la seua posada en marxa ha beneficiat
directament la població en la mesura que
es milloren les capacitats i instal·lacions
adequades per a una vigilància activa de la
qualitat del medicament en el mercat
nicaragüenc.

L'acció dels països en vies de desenvolupa-
ment hauria de centrar-se en fer més as-
sequibles els tractaments a la població,
intervindre en tota la cadena del medica-
ment, utilitzar Llistes de Medicaments Es-
sencials, no imposar impostos excessius,
promoure sistemes d'aprovisionaments
públics, potenciar la utilització de medica-
ments genèrics i crear i mantindre estruc-
tures públiques que garantisquen la distri-
bució de medicaments de qualitat.
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