
PENOSES INSTRUCCIONS DEL DIRECTOR ASSISTENCIAL DE L’ICS

Vincular la racionalització de l’ús dels fàrmacs tan sols a decisions clíniques i  

pretendre la no implicació dels directius i del CatSalut en el tema sona a un 

“amagar  el  cap  sota  l’ala”  al  que  ja  estem massa  acostumats.  Torna  a 

carregar la responsabilitat del cost de la farmàcia exclusivament sobre els 

professionals i, especialment, els d’APS. Pretén que l’administració sanitària 

i  els  directius  se’n  poden “rentar  les  mans”  adduint  que “tot  és  decisió 

clínica” i intenta que els responsables polítics puguin seguir evitant abordar 

el problema de forma valenta i acurada.

Enlloc d’absurdes, i interessades, instruccions com aquesta, el que cal que 

procuri el responsable assistencial de l’ICS és:

1. Permetre  que,  immediatament,  els  seus  professionals  puguin 

prescriure  (tal  i  com preveu la  llei)  per  principi  actiu.  És  la  millor 

manera  de  vincular  la  prescripció  a  la  clínica.  La  prescripció  per 

principi  actiu ens desvincula del cost del  fàrmac i  de les pressions 

d’interessos comercials. Són justament els directius i el CatSalut els 

qui han de vetllar pel cost dels fàrmacs i no pas els clínics (que hem 

de vetllar  per  la  qualitat  de  la  prescripció).  Aquest  mesura  la  pot 

aplicar  immediatament,  permetent  que  l’aplicatiu  e-CAP  admeti  la 

prescripció per principi actiu.

2. Vetllar  per a que la sanitat pública financi  sols aquells fàrmacs de 

provada eficàcia i, a igualtat de composició o d’eficàcia, sols aquell 

que  tingui  el  preu  més  baix.  Com a  metge  no em cal  triar  entre 

diversos IBPs: en tinc prou amb que n’hi hagi un de finançat i al preu 

més  baix  possible.  Els  professionals  i  els  pacients  (que  no  es 

marejarien amb continus canvis de bioaparença) ho agrairíem.

Potser  la  “prescripció  de  medicaments  és  un  tema que  cal  tractar  amb 

delicadesa” (per que hi ha massa interessos al darrera...?), però en tot cas, 

el  director  assistencial  demostra  no  saber  “tractar  amb  delicadesa”  els 

professionals als que suposadament ha d’ajudar!


