
La Llei de Cures Inverses a l’agenda del Departament de Salut.

La davallada del 20% de la facturació de farmàcia, conseqüència dels nous 
copagaments i de la retirada de fàrmacs del finançament públic, és motiu 
de  preocupació  per  part  del  Departament  de  Salut  segons  el  diari  Ara. 
Coneixem  que  aquesta  caiguda  del  consum  és  més  important  en  els 
tractaments  crònics  que  puntuals.  Justament  el  copagament  perjudica  la 
teòrica prioritat del Departament de Salut, que és l'atenció a la cronicitat, 
segons ens indica en el seu Pla de Salut de Catalunya. 

Segons  la  informació,  el  Comitè  de  Desenvolupament  de  les  Activitats 
Farmacèutiques que han constituït representants del Departament de Salut 
i del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya definirà el model de 
farmàcia del segle XXI. Els farmacèutics han posat sobre la taula algunes 
propostes de noves activitats que podrien desenvolupar i que van més enllà 
de dispensar medicaments. L'objectiu és continuar ampliant la cartera de 
serveis que les farmàcies tenen concertats amb el departament de Salut 
-com la prova del VIH i el cribratge de càncer de colon- per compensar les 
pèrdues econòmiques per la contínua davallada del preu dels medicaments.

No aprenem dels errors. L'experiència de centrar el cribratge del càncer de 
colon  a  les  farmàcies  ha  estat  una  mesura  totalment  inefectiva  i  molt 
costosa. Amb aquesta estratègia hem aconseguit una cobertura molt baixa. 
En cap cas ha arribat al 50% de la població diana. Es criba la població que 
està en contacte amb el sistema sanitari,  i  que per tant té moltes altres 
formes  d'arribar  a  un  diagnòstic  precoç.  Addicionalment,  es  produeixen 
molts  falsos  positius  que,  a  banda  de  les  molèsties  pel  propi  pacient, 
col·lapsen  els  serveis  d'endoscòpia  digestiva,  augmentant  les  llistes 
d'espera de les persones que efectivament les necessiten perquè presenten 
símptomes  clínics  de  poder  patir  la  malaltia.  Aquesta  situació  és  avui 
especialment greu donada la reducció de l'oferta sanitària derivada de les 
retallades pressupostaries.  El  que ha succeït  era esperable,  ja que a les 
farmàcies hi  van les persones que precisen medicaments,  no la població 
general. Són ciutadans que ja han tingut almenys un contacte amb l'atenció 
primària, que hauria de ser l’eix del sistema sanitari, com ja s’ha demostrat 
en diverses ocasions. Enlloc d’aturar el programa, com seria l'adequat en la 
situació actual,  es parla sorprenentment ampliar-lo, aplicant el que Julian 
Tudor Hart va batejar com la Llei de les Cures Inverses: les persones més 
riques,  i  més  sanes  reben  més  serveis  de  salut  que  les  socialment 
desafavorides i en conseqüència més malaltes, que són les que més serveis 
precisen. 

Ara  es  vol  controlar  el  colesterol  i  la  hipertensió  als  que  van  a  retirar 
medicines a la farmàcia. Un dels objectius d’aquesta mesura, seria evitar 
duplicitats en les actuacions, és a dir, evitar mesurar la tensió arterial a la 
farmàcia i a les consultes; obviant que actualment, la periodicitat i l’objectiu 
dels  controls  d’aquests  factors  de  risc  són  definits  pels  professionals 
sanitaris, en base a l’evidència disponible i el perfil del pacient. Considerem 
que aquest  seria  un altre  exemple de l’aplicació  de la  Llei  de les  Cures 
Inverses. 

Hi ha diverses activitats que es podrien dur a terme en una farmàcia, en 
col·laboració  amb  el  sistema  sanitari,  com  detectar   abandonament  de 
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tractaments  crònics,  interaccions  farmacològiques,  potenciar  l’autonomia 
del  pacient,  donar-li  informació sobre el  medicament, etc.  No obstant,  el 
Departament ofereix retribuir-los  per a realitzar  activitats  com el  control 
d'hipercolesterolèmia i d'hipertensió que ja es fa en les centres d'atenció 
primària, que curiosament veuen disminuir el nombre de professionals i els 
seus sous.

El nostre sistema sanitari té un important problema de fragmentació i de 
descoordinació que només es pot resoldre bé si l'atenció primària centra 
totes les actuacions preventives i curatives de les persones, que són d'alta 
complexitat per a una part important de la població. La coordinació i la visió 
global de les persones malaltes és la clau d'una assistència de qualitat i més 
segura.  La  introducció  de  més  mesures  de  tensió  arterial,  glucèmia  o 
colesterols  per  part  de  les  farmàcies  no  comportarà  més salut  ni  millor 
assistència, sinó major dispersió i desorientació dels malalts.

La possibilitat que es doni accés als professionals de farmàcia a la història 
clínica dels malalts planteja molts dubtes  en quant a la confidencialitat de 
les dades, donat que un aspecte bàsic sobre aquesta és que cada un dels 
que hi accedeix, visualitzi només aquelles dades que són necessàries per a 
l'actuació sanitària que ha de realitzar. Un administratiu no ha de conèixer 
els diagnòstics del pacient per a donar-li una cita. De la mateixa manera, el  
pacient  que va a  recollir  un  medicament  a  la  farmàcia  hauria  de poder 
assegurar-se  de  que  el  que  l'atén  al  mostrador  no  veu  els  altres 
medicaments que consumeix. Molt menys encara s'hauria d'accedir davant 
de  tothom  a  altres  continguts  del  seu  historial.  Haurien  d'aclarir  quina 
finalitat té aquesta informació clínica. La funció del farmacèutic d'oficina no 
és  "controlar"  l'adequació  dels  tractaments  farmacològics  dels  metges. 
Sortosament  tenim  molts  altres  mecanismes  molt  més  adequats  per 
assegurar la qualitat de les nostres indicacions. Actualment el farmacèutic 
ja coneix el nivell de renda des seus clients. Per què ha saber també quines 
malalties presenten?

Ens costa entendre que el Departament de Salut prefereixi que una part de 
la població no consumeixi els medicaments que precisa, que estigui reduint 
el personal dels centres d'atenció primària i que vulgui invertir recursos en 
una activitat redundant, inequitativa i medicalitzadora. Les farmàcies, com 
la resta de sistema sanitari, han de ser objecte d'una reforma radical per 
ajustar-les al nou entorn socioeconòmic. La negativa del Departament de 
Salut  a  implementar  aquests  tipus  de  canvis  fa  pensar  que  està  més 
interessat  en  mantenir  els  interessos  dels  proveïdors  que  a  garantir  els 
drets i la salut dels ciutadans. És el que en sociologia de les organitzacions 
s'anomena escalar el compromís.

Demanem al Departament de Salut que es replantegi aquest pla i que els 
diners que tenia previstos dedicar a aquesta activitat els dediqui a dotar del 
personal  suficient  els  centres  d'atenció  primària,  a  restaurar  jornades 
laborals completes i els sous de les persones que estan més capacitades per 
a fer el seguiment dels malalts crònics, que som els metges i les infermeres 
d'atenció primària.

Junta Directiva de FoCAP
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