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La terapèutica farmacològica ha estat i segueix essent una eina fonamental en el 
tractament de les malalties mentals. Des de la meitat del segle XX, amb el 
descobriment del primer neurolèptic, fins l’actualitat en què disposem de medicaments 
per una ampla varietat de trastorns. 
 
Dissortadament, a partir dels anys noranta les perspectives van canviar radicalment. 
La Llei de protecció de les patents, juntament amb el desenvolupament estrictament 
industrial de les noves investigacions, van decantar els objectius bàsics de la indústria 
farmacèutica cap a l’obtenció, prioritàriament, de beneficis econòmics. Els preus es 
van incrementar exponencialment, sense que el benefici terapèutic obtingut creixés 
pràcticament, doncs la majoria de noves molècules desenvolupades són equivalents a 
molècules anteriors. 
 
Aquesta situació és fa molt palesa en el fet que la indústria farmacèutica gasta gairebé 
el 40% del seu pressupost en màrqueting, és a dir, en promoció comercial dels seus 
productes. I els increments, sostinguts i ja insostenibles, de la despesa farmacèutica 
en els darrers anys, han obligat a les diferents administracions a prendre diferents 
mesures de regulació.  
 
L’Institut Municipal de Serveis Personals, com a servei públic d’atenció a les persones, 
que inclou el col·lectiu  amb problemes de salut mental i drogodependències creu 
necessari establir una normativa interna que ajudi a minimitzar l’impacte de la 
promoció comercial directe sobre els metges prescriptors, que hi treballen. 
 
En el ben entès que aquestes regulacions no han de tenir cap influència negativa en el 
tractament dels pacients, només pretenen obtenir una millor relació cost-benefici. 
 
 
 
 
 
 
Aquest document vol donar instruccions respecte a diverses qüestions que 
afecten la relació dels professionals de l’Institut amb la indústria farmacèutica. 
 
 
 

Pel que fa a la relació amb els visitadors mèdics 
 
 
Tot i que l’atenció al visitador mèdic no forma part de les funcions dels metges, l’IMSP 
vol regular i donar transparència a la relació que s’estableix entre els professionals i 
els laboratoris.  
 
 
o Cada centre planificarà a l’agenda la data,  l’horari i freqüència de les sessions de 

visita, que serà pels  professionals interessats i es farà en grup. 
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o La programació la faran les auxiliars administratives. 

o La sessió es realitzarà en horari laboral però no en hores de visita. 

o La sessió tindrà una durada de 10 a 15 minuts per laboratori. 

o La presència dels visitadors mèdics es limitarà a l’espai acordat per realitzar la 
sessió. 

 
 
 

Pel que fa a la publicitat i als objectes de regal 
 
 
Els objectes de regal arriben als metges, però també als altres professionals del 
centre. 
No oblidem que la publicitat està present en tots els objectes de regal, bolígrafs, 
agendes, calendaris, blocs de notes, pòsters, llibres, etc. 
 
És per això que: 
 
o Recomanem que no s’accepti material d’escriptori ni objectes de regal amb 

publicitat. 

o En tot cas es demana que els objectes no estiguin a la vista dels pacients. 

 
 
 

 
Pel que fa a l’assistència i  inscripcions a congressos o altres 
activitats formatives 
 
L’actual situació econòmica fa encara més difícil dedicar recursos a pagar inscripcions 
a congressos, tenint present, a més a més, que generalment les quotes d’inscripció 
són molt elevades i sovint els laboratoris s’ofereixen per pagar-les. 
 
En aquest context, la direcció del centre  autoritzarà la participació dels professionals a 
les activitats formatives externes, i tindrà en compte que  els professionals podran 
disposar de dies sense recuperació per assistir-hi si es compleixen alguns dels 
següents propòsits: 
 
o Que la temàtica de l’activitat formativa es pugui emmarcar en les línies prioritàries  

de formació incloses en el PFC. 

o Que es presentin comunicacions de treballs realitzats en el marc del treball 
assistencial.  
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o Que l’activitat estigui organitzada per una societat científica de reconegut prestigi o 
per una institució docent. 

o Que la direcció del centre conegui qui finança la inscripció.  

En el cas que la direcció del centre no autoritzi la participació en l’activitat formativa 
però el professional consideri que la seva assistència és important, aquest pot 
demanar dies d’assumptes propis o de vacances per tal de poder-hi assistir.  
 
 
 

Pel que fa als projectes d’innovació i recerca 
 
 
En el cas que un projecte d’investigació hagi sortit de la iniciativa d’algun professional, 
i es proposi finançament que inclogui la indústria farmacèutica, la Comissió de 
Projectes d’Innovació i Recerca examinarà la possibilitat de que existeixi conflicte 
d’interessos, i actuarà en conseqüència.  
 
Els projectes o assaigs clínics promoguts per la indústria farmacèutica  s’acceptaran  si 
presenten característiques clares d’objectivitat i la obligació de presentar els resultats, 
a més que coincideixi amb els objectius d’investigació del Centre.  
 
 
 

Conclusions 
 
 
Tot aquest recull d’indicacions pretén regular les relacions  amb la indústria 
farmacèutica, posicionar-nos institucionalment i establir uns criteris homogenis 
d’actuació per a tots els professionals de l’Institut en el ben entès que no ha de tenir 
cap influència negativa en l’atenció a l’usuari.  
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