Secretaria de Salut

Posicionament sobre l’HEPATITIS C

Per una acció urgent, viable, i eficaç amb garanties per a
tots els afectats (14.01.2015)
Estem a les portes d’un canvi de paradigma en l’àmbit del tractament de
les malalties. L’aparició en el mercat de nous medicaments biològics i
l’aparició d’estratègies de tractament basades en la teràpia genètica,
portarà avenços espectaculars en la curació de malalts. La biotecnologia
està ja, transformant les vides de malats renals, de càncer, d’artritis, de
diabetis i d’altres patologies.

Tots aquests avenços tenen un alt cost, per tant suposen un increment
molt important en la despesa en medicaments i poden arribar, si no hi ha
una intervenció política rigorosa, a posar en perill l’accés igualitari de
tota la ciutadania a la medicació, creant greus problemes al pressupost
global de Salut.

En aquest context l’eclosió social que suposa la mobilització ciutadana
per l’accés al nou tractament de l’hepatitis C no és més que la punta de
l’iceberg dels reptes que esdevindran en poc temps.

Una primera intervenció política rigorosa ha d’endegar-se des de les
institucions de la Unió Europea.
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Els ciutadans europeus som els únics del món que tenim garantit de
manera universal l’accés als medicaments, som per tant, un mercat molt
gran per a la indústria farmacèutica, i són els Estats Membres a través dels
impostos, els que garanteixen l’accés de tota la ciutadania als
medicaments. Aprofitant aquesta fortalesa, i que el pressupost de la UE
dedica importants recursos a R+D per la Farmaindústria, caldria impulsar
a la UE un pla de treball per continuar garantint l’accés de tota la
ciutadania a les teràpies emergents.

Aquest ha de ser un gran pacte que inclogui la indústria farmacèutica, les
autoritats sanitàries i els representants polítics, per establir polítiques
consensuades de llarg recorregut, i per tant estables, a fi de garantir la
investigació

en

medicaments

innovadors

en

un

context

de

responsabilitat.

Cal defugir posicions exclusives i garantir preus racionals i compatibles
amb l’irrenunciable dret bàsic i universal d’accés als medicaments que
disposa el nostre Sistema públic de Salut. Això suposa, entre altres
accions, revisar la llei de patents europea i desbloquejar el Consell de la
Directiva de Transparència i Fixació de Preus dels Medicaments.

En una situació econòmica difícil i complexa com la que vivim, en el
moment d’entomar el repte del tractament de l’hepatitis C no hauríem
de caure en la temptació de prendre decisions a curt termini que ens
puguin portar a problemes irresolubles a llarg termini en termes de salut
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i de costos derivats. Per això, cal urgentment una actuació planificada des
de l’àmbit de l’Estat i també des de la Generalitat.

A nivell de l’Estat cal exigir de forma immediata un Pla Estatal

de

Prevenció i Eradicació de l’Hepatitis C:

Aquest Pla Estatal hauria de contemplar :
 Un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del
Fons de Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i
contingències per combatre l’hepatitis C.
 Buscar fórmules conjuntes amb el Ministeri de Sanitat i les CCAA, en
el marc del Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al
repte de l’accés universal als nous fàrmacs, un accés que cal
garantir en igualtat de condicions per a tot l’Estat.
 Reclamar la participació de les autoritats reguladores catalanes (i
de les altres CCAA) en les negociacions de la fixació del preu dels
medicaments que el Ministeri de Sanitat duu a terme amb els
laboratoris farmacèutics, així com la participació real i efectiva de
les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació dels
medicaments.


I la creació d’un Comitè d’Experts que estableixi els criteris
científics i marqui un protocol de tractament amb la participació
d’associacions d’afectats, i que a més faci un diagnòstic de situació a
nivell d’Estat en el marc del Consell Interterritorial de Salut, pel que
fa a nombre d’afectats, campanyes de prevenció, de detecció, etc.
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Cal també, demanar el compromís del Govern d'Espanya, per tal que
actuï de forma activa davant les institucions europees per fixar una
estratègia d'acció comuna i d'accés homogeni als tractaments per als i
les pacients.

A nivell de la Generalitat, la realització d’un Pla Director sobre les
Hepatitis Víriques per a la seva implementació immediata, i en el què han
de participar-hi tots els agents implicats en aquesta malaltia
(responsables

de

Salut,

institucions

científiques,

investigadors

i

associacions d’afectats):
 El Pla haurà d’anar acompanyat d’un fons específic addicional, al
marge d’un pressupost de Salut ja de per si insuficient, per tal de
no agreujar-lo, i que garanteixi l’aplicació amb equitat social i
territorial a tot Catalunya.
 Respecte la nova medicació antiviral per l’hepatitis C, cal garantir
que -independentment de la fórmula de pagament per part del
CatSalut de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria-,
cap pacient amb indicació clínica acordada en quedi exclòs per
raons pressupostàries o bé es produeixin retards que trenquin
l’equitat.
 En el marc del Pla s’elaborarà una guia clínica pels professionals de
tots els nivells assistencials per tal de garantir l’equitat en l’accés
als serveis i en la prescripció i autorització dels nous tractaments.
 El Pla haurà d’establir els objectius, els plans d’acció i els
indicadors d’avaluació en els diferents àmbits que afecten la
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malaltia: vigilància epidemiològica, prevenció, detecció i diagnòstic,
screening poblacional, cribratge en població de risc, atenció i
tractament, formació dels professionals mèdics, recerca i ajudes
socials.
 I recuperar el Consell Assessor específic sobre el Tractament
Farmacològic de les Hepatitis Víriques com a òrgan assessor de
l’autoritat sanitària catalana, establint el protocol sobre el
tractament farmacològic de les hepatitis víriques i els criteris mèdics
que garanteixin l’accessibilitat al tractament de l’hepatitis C per als
pacients que ho necessitin.

Cal dir prou a la insensibilitat i incompetència dels Governs espanyol i
català davant del tractament dels malalts d'hepatitis:

La gestió de l’Hepatitis C que estan duent a terme fins ara el Govern del
Partit Popular i el Govern de CiU ha estat un autèntic despropòsit.

La manca de responsabilitat, la incapacitat de portar la iniciativa i
l’absència de transparència del Govern del PP sobre els fàrmacs han
estat evidents. I en aquest sentit, la deixadesa ha permès que quallés la
confusió i la desconfiança entre els afectats. Fa mesos que totes aquestes
accions que reclamen s’haurien d’haver endegat. Anem molt tard.

Pel que fa al Govern de la Generalitat, una vegada més, ha demostrat la
seva manca d’interès amb la gestió d’un problema de salut greu,
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renunciant a les seves competències, i justificant la seva inacció amb
l’absència de recursos passant la responsabilitat al Govern central.

Si el Govern hagués estat sensible atenent les iniciatives parlamentàries
que des de l’inici de l’actual curs polític el Grup Socialista ha fet -algunes
d’aquestes amb altres Grups a l’oposició- hores d’ara podríem tenir molta
feina avançada.

A Catalunya, l’hepatitis C és un problema de salut pública no resolt, que
necessita planificació estratègica i, actualment, també un greu problema
pressupostari per al sistema sanitari que requereix d’apostes decidides i
de solucions.
Cal evitar també que el cost de les noves teràpies siguin excusa per tal
que els Governs de dreta del PP a Espanya i de CiU a Catalunya amb el
suport d’ERC aprofitin per introduir restriccions en el sistema d’accés
universal i equitatiu als medicaments, tal com fins ara l’hem conegut.

Des del PSC defensem que, per sobre de tot, els ciutadans i les
ciutadanes hem de preservar el nostre dret a una sanitat pública i
universal, i per tant, creiem que els i les pacients han de poder continuar
comptant amb totes les garanties d'un sistema eficaç i eficient.
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