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En un comentari a l’última entrada del blog, la companya Mercè Marzo recomanava la lectura

d’aquest editorial. Li hem fet cas i a més n’hem fet la traducció al català i al castellà. 

«La disponibilitat  d'una bona atenció mèdica tendeix a variar  amb la  necessitat  d'atenció de la

població a la qual serveix. La llei de cures inverses opera amb més força en aquells llocs en què

l'atenció mèdica està més exposada a les lleis de mercat.»

Aquest marc comprensiu obre l'article de Tudor Hart, La Llei de Cures Inverses, és tan rellevant

avui (50 anys després de la seva publicació) com el 1971. L'article és una publicació de referència

en els gairebé 200 anys d'història de The Lancet, i la ressonància de la definició de Tudor Hart de la

Llei de Cures Inverses té una importància global i atemporal. Expressada amb senzillesa, Tudor

Hart  va  observar  que  les  poblacions  menys  afavorides  necessiten  més  atenció  mèdica  que  les

afavorides, però en reben menys.

La vida i la carrera de Tudor Hart el van portar des d'uns començaments molt privilegiats a Londres

i  Cambridge  a  dècades  d'exercici  professional  a  les  valls  de  Gal·les,  zones  desfavorides  i

profundament socialistes. El seu treball i experiència han inspirat a generacions de líders sanitaris,

com ara Andrew Haines, Allyson Pollock, Cesar Victora, i Graham Watt. Avui, en l'aniversari del

tema, The Lancet explora tant l'abast global de la llei de cures inverses com les iniciatives d'atenció

primària a les zones socialment deprimides del Regne Unit.

Tot i que les desigualtats en salut i les seves moltes causes són àmpliament conegudes, la iniquitat

en la provisió de serveis de salut és persistent i fonamental: un concepte que no es tracta i que està

al cor de la llei de cures inverses. La llei de cures inverses fa referència en primer lloc a la iniquitat

(injustícia) en l'atenció sanitària que provoca desigualtats socials injustes (desequilibris) en la salut.

Des que la llei de cures inverses va ser publicada, el National Health Service (NHS) del Regne Unit,

ha fet un esforç per reduir la iniquitat, aconseguint-ho només de manera parcial i desigualment. De

forma significativa, es va aconseguir un progrés durador amb la fórmula d'assignació de recursos de

la dècada dels anys 70, que va reduir  les desigualtats geogràfiques en la despesa hospitalària i

institucional. Al principi de la dècada dels anys 2000, l'NHS va reforçar la provisió de l'atenció

primària a les zones desfavorides, aconseguint una reducció temporal de les desigualtats socials, tot

i  que aquest avanç ha retrocedit  després de canvis en el  finançament,  una desacceleració de la

despesa i anys de viure en austeritat.

Globalment, deixar que les lleis de mercat regeixin l'atenció sanitària segueix sent la contribució

més gran a la iniquitat, l'atenció sanitària privada accessible només per a aquelles persones que
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poden pagar-la. En molts països, l'atenció social i l'atenció a llarg termini a les patologies cròniques

és realitzada també per proveïdors  privats.  Atès que les poblacions viuen més anys i  amb més

patologies cròniques, les famílies (més que els estats) assumeixen gran part dels costos de l'atenció.

El finançament públic per a l'atenció i cures de llarga durada es basa més a avaluar els recursos de

la persona (basats en ingressos i riquesa) que en avaluar les seves necessitats. No obstant això, el fet

que la llei de cures inverses es produeixi fins i tot en els sistemes de salut integrats i de cobertura

universal,  suggereix  que hi  ha altres  causes  importants.  Tal  com Richard  Cookson i  col·legues

mostren en el seu article sobre Polítiques de Salut, la participació de la despesa privada (és a dir, el

percentatge  de  despesa  privada  en  salut  respecte  de  la  despesa  total  en  salut)  als  països  amb

ingressos  baixos  i  mitjans  explica  només  l'11% de  la  variació  en  les  desigualtats  en  l'atenció

sanitària, menys que el percentatge atribuït, per exemple, a una mala governança.

Com hauríem de reflexionar sobre la llei de cures inverses 50 anys després? Tot i que l'atenció

sanitària està àmpliament considerada un dret humà bàsic, els sistemes que el proveeixen ho fan de

manera inequitativa i encarnen el pitjor del capitalisme, on els beneficis econòmics prevalen per

sobre de les necessitats. Els esforços de la comunitat poden ajudar. Un comentari de Graham Watt i

col·legues explica el Projecte Deep End per ajudar a millorar l'atenció primària a les comunitats

socialment  deprimides,  les  xarxes  informals  de  clíniques  d'atenció  primària  comparteixen

coneixements i activitats per millorar la qualitat de l'atenció.

No obstant això, seran necessàries més iniciatives, a més de les que provenen de la comunitat, per

revertir la llei de cures inverses. És probable que el creixement de la despesa pública en salut en

relació amb la despesa total dels governs continuarà augmentant, i amb això, la demanda d'atenció

continuarà augmentant la voluntat social de subsidiar els serveis públics augmentant els impostos.

Tal  com  manifesten  Andrew  Haines  i  Mayara  Floss  en  el  seu  comentari,  la  vida  a  l'era  de

l'Antropocè, amb les amenaces del canvi climàtic i l'erosió de la biodiversitat que soscaven la salut

planetària, requereix polítiques de protecció dels sistemes de salut de crisi futures. Amb aquesta

finalitat, els sistemes de salut han de ser dissenyats per contrarestar la iniquitat, no per perpetuar-la.

Aquesta realitat, captada per la llei de cures inverses de Tudor Hart, ha d'estar en el primer pla de

les decisions polítiques i governamentals quan es torni a avaluar la prestació d'atenció sanitària per

a les futures  generacions.  Col·locar  la  llei  de cures inverses com una "alerta"  podria  assegurar

avenços en l'equitat en salut i la justícia social durant els 50 anys vinents. 
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