
  
ALS CIUTADANS SOBRE LES MESURES 

                DE PAGAMENT DE  MEDICAMENTS                    
 

En els  últims mesos s'han produït  un conjunt  de canvis  en les  lleis  i  normatives del 

Sistema Nacional de Salut tant a nivell  de Catalunya com a nivell  de l'Estat.  Aquests 

canvis afecten en especial al pagament de medicaments per part de les persones que els 

necessiten.  Com a conseqüència d'aquests canvis vostè haurà de pagar un euro i a més 

a més un percentatge variable per cada envàs de medicament que retiri de la farmàcia. 

S'han establert uns màxims de quantitats a pagar segons la renda de cada persona, però 

el mecanisme pel qual es calcularà i es retornaran els diners pagats de més no està clar. 

També deu saber que el Ministeri de Sanitat ha retirat del finançament públic un conjunt 

de medicaments que ara vostè haurà de pagar en la seva totalitat.

Com a infermer/infermera, llevador/llevadora vull manifestar-li el següent:

 Fer pagar els medicaments és fer pagar més a qui més malalt està.  El 

Sistema Nacional de Salut es finança amb els pressupostos generals de l'estat, 

que  provenen  del  pagament  d'impostos  per  part  dels  ciutadans.  Això  és  una 

garantia per a poder atendre tots els malalts en funció de les seves necessitats.

 Les  mesures  dels  governs  estatal  i  català  no  em  semblen  les  més 

adients. Hi ha mesures molt més eficaces com ara no finançar medicaments que 

no han provat la seva utilitat o no són millors que altres ja existents i de preu més 

baix.

 Dins dels medicaments retirats del finançament n'hi ha alguns que poden 

ser beneficiosos per a vostè.  Tot i que jo els hi recomani, seguint els protocols 

i les Guies de pràctica clínica,  els haurà de pagar. 

 Quan vostè necessiti un medicament seguiré aplicant el criteri de que 

sigui  efectiu  per  al  seu  problema  de  salut  i  li  suposi  el  menor  risc 

possible. Utilitzaré sempre els protocols i les Guies de pràctica clínica amb les 

quals treballem els professionals d’infermeria i les llevadores.

                                                                                     

Espero que entengui que la situació és difícil per a tots: professionals sanitaris (metges, 

infermeres,  llevadores...),  no  sanitaris  (treballadors  socials,  administratius...),  per  als 

farmacèutics i sobretot per a vostè. En cap cas voldria que es malmetés la relació de 

confiança que hem  mantingut.
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