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1.1. MEDECINA I SALUT (CONCEPTES) 
 
Sanitat privada, estatal, pública, 
La medecina és correlativa al tipus de societat: en el capitalisme, convertir la força vital en força de treball.  
Noves patologies conseqüència de les noves tecnologies. 
Conversió de la medecina en negoci. 
El malalt entès com a suma d’orgues a reparar: industria de la salut. 
Medicalització de la nostra vida: crear noves malalties: la gent sana son malalts que ho ignoren.  
El sistema sanitari actual ens desposseeix del saber sobre la nostra salut. 
També les medecines “alternatives” poden participar en aquesta despossessió. 
Autogestió de la salut, la cura de la vida i de l’entorn. Autonomia de l’individu davant el sistema sanitari. 
 
 
1.2 ELS DETERMINANTS SOCIALS DE LA SALUT I LES DESIGUALTATS EN SALUT  
 
“La salut depèn més del codi postal que del codi genètic “ 
La salut pública és molt més que l’atenció sanitària, els estils de vida o els factors biològics, és la salut 
col·lectiva i depèn dels determinants socials. De la mateixa manera, l’atenció sanitària, és molt més que 
l’atenció hospitalària, és també l’accés a l’atenció primària, la prevenció de malalties, la promoció i la 
protecció de la salut. Alhora, l’accés a una atenció sanitària pública i de qualitat és un dret social fonamental 
i universal. 

Els determinants socials de la salut són les condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i 
envelleixen i  són els principals responsables no només de la situació de salut de la persona, sinó de les 
desigualtats socials en salut.  Exemples de determinants socials de la salut són la vivenda, els ingressos i la 
seva distribució, les condicions d’ocupació i treball, l’educació, les polítiques socials i en els barris, la 
seguretat alimentària, els transports, el medi ambient o els sistemes sanitaris. Els determinants socials 
s’expliquen per la distribució de la riquesa, el poder i els recursos a nivell mundial, nacional i local, i estan 
fortament influïdes pels poders econòmics i polítics.  

D’altra banda, les desigualtats socials en salut fan referència a les diferents oportunitats i recursos 
relacionats amb la salut que tenen les persones en funció de la seva classe social, el gènere, el territori 
(com per exemple, els barris o els països) o l’ètnia, el que es tradueix en una pitjor salut per part dels 
col·lectius socialment menys afavorits. Diversos estudis mostren com les desigualtats en salut són 
importants, causant en molts casos un excés de mortalitat i de malaltia superior a la majoria de factors de 
risc d'emmalaltir coneguts.  

Existeixen diferents models per explicar els determinants de les desigualtats en salut. Un exemple és 
l’utilitzat per la “Comisión para reducir las desigualdades en salud en España” que es compon dels següents 
elements:  Primer, els determinants estructurals, que inclouen: 1. Context socioeconòmic i polític, que inclou 
el govern i altres actors que influencien en les polítiques generals d’estat de benestar, econòmiques o de 
mercat de treball i 2. Eixos de desigualtat.  I segon, els determinants intermedis, on cal destacar els recursos 
materials, com per exemple  el barri, l'habitatge o les condicions de treball productiu i reproductiu; els factors 
psicosocials i les conductes relacionades amb la salut; i per últim, els serveis de salut. En l'entorn urbà cal, a 
més,  tenir present l'especificitat del marc competencial i de la pròpia configuració de la ciutat. És per això 
que cal considerar també la governança urbana; el context físic (natural i construït); el context 
socioeconòmic; i els entorns (afavoridors o no de segregació). 

Les polítiques per reduir les desigualtats en salut i millorar el nivell de salut de tota la població s'haurien de 
basar en aquests tipus de models i considerar diferents aproximacions (universal, selectiva i universalisme 
proporcional que significa que les accions siguin proporcionals al grau de necessitat en salut), ser 
intersectorials i participatives, considerar els diferents eixos de desigualtat i permetre la mesura de les 
desigualtats en salut, per a poder ser polítiques avaluables d’acord amb els objectius de salut que plantegin.  
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1 .3 A. SITUACIÓ SANITÀRIA 

1: el decretazo de Abril nos devuelve a la asistencia sanitaria por cotización de un seguro con la diferencia 
de que ahora los dineros que pagan la asistencia sanitaria provienen de los impuestos que pagamos todos. 

2: La progresiva privatización de la asistencia sanitaria de Cataluña se ha realizado mediante la 
consolidación y ampliación de la compra de servicios sanitarios por parte del Departamento de Salud a 
entidades privadas. (La interpretación de la Ley General de Sanidad en Cataluña permitió sortear la 
dificultad que la legislación estatal ponia a la gestión privada de dineros públicos en Sanidad con la 
promulgación de leyes catalanas mas permisivas). Estas entidades rpivadas incluyen muchas sin ánimo de 
lucro no obstante su gestión es por la misma legislación opaca, no tienen control por ningun registro 
mercantil y tampoco son controladas por el derecho administrativo público sino por el privado. A una 
pregunta sobre sus gastos el departament de Salut respondió en el Parlament que no tenia este control 
porque son empresas privadas. 

3: En estos años se han consolidado tambien dos grandes entidades patronales: Unió d'Hospitals de 
Catalunya y Consorci Sanitàri i Social. 
 
1.3.B  RESUMEN EXCLUSIÓN SANITARIA, JORNADA FORMACIÓN 10FEB 

 
-En la Aplicación del RD 16/12 la Generalitat está cometiendo Exclusión Sanitaria a los Ciudadanos 
Inmigrantes, aplicando 3 niveles  distintos de acceso a los Servicios Sanitarios 
 
-Los excluidos son los grupos más vulnerabes:  Inmigrante sin permiso de residencia, muchos de los cuales 
no tienen  documentación, y aquellos  que  sus condiciones de vida les resulta  imposible empadronarse.  
 
- Siempre está asegurada la Asistencia Urgente a todos los ciudadanos, sea cual sea su situación 
administrativa, con o sin permiso de Residencia.  Esta norma se está incumpliendo, se han denunciado 
casos de denegación o facturación de la visita Urgente en los centros sanitarios públicos catalanes 
 
-Estas medidas de negación del Derecho a la Salud son injustificables, tanto ética como económicamente. 
Está demostrado que la población contribuye más al sistema de protección social de lo que gastan. Su 
gasto y uso del sistema sanitario es menor que en población “autóctona” 
 
-Es importante denunciar los casos de Exclusión Sanitaria y de incumplimiento de la normativa de la 
Generalitat: 
Presentar SIEMPRE Hoja de Reclamación Oficial en el Centro Sanitario en la recepción o en “atención al 
usuario”. Debe ser respondida en un plazo breve  
 
-FoCAP:  http://obsatenciosanitariauniversal.blogspot.com.es/  
 
-Comité 1º Desembre: presidencia@comite1desembre.org  
 
-Es imprescindible crear Grupos de Acompañamiento, para exigirr la Atención Urgente Gratuita, y 
acompañar en la realización de Reclamaciones, Denuncias, y trámites para conseguir el padrón y la Tarjeta 
Sanitaria. Hay que añadir también el seguimiento de las reclamaciones y denuncias por los grupos de 
acompañamiento. 
 
- Hay que promover la Insumisión de los trabajadores sanitarios ante este Apartheid 
 
2.1 RETALLADES I PRIVATITZACIONS 
 

 Si no hagués crisi, continuarien privatitzant 
 Si la Sanitat Pública Catalana és deficitària, perquè les mútues estan tan interessades per agafar-

la?.  
 Les Mútues , o sigui entitats privades, no estan disposades a perdre diners.  
 La Sanitat Pública els proporciona:  

o Clientela  (mitjans públics. 
o Recursos públics 
o Infraestructuras públiques 
o Diners a través de la concertació. 

           D’aquesta manera ja tenen el negoci fet.  
 

http://obsatenciosanitariauniversal.blogspot.com.es/
mailto:presidencia@comite1desembre.org


 La sanitat a Catalunya:  
o Te el rati de despeses més baix per persona  
o És, a l’àmbit geogràfic de l’estat, qui te menys funcionaris per habitant. 
o És la tercera quan a qualitat assistencial a Europa 
o La Sanitat Pública Catalana es considera:  

 Econòmica 
 Productiva 
 De qualitat 
 Eficaç 

 Objectiu: deteriorar la sanitat pública perquè haguem d'anar a la sanitat privada.   

 Hi ha càrrecs que administren la sanitat pública i segueixen vinculats a la privada sense respectar la 
Llei d'incompatibilitats. 

 No és cert que les mesures que es prenen siguin temporals; el continu canviar de lleis fa sospitar 
que la intenció sigui fer-les definitives. 

 Les llistes d'espera i temps d'espera, que són indicadors de qualitat assistencial, han augmentat un 
43%. 

 S'han canviat els criteris per fixar el temps d'espera, en un sistema de punts, per exemple: posar a 
la cua els jubilats i els aturats. 

 Diverses associacions de ciutadans han presentat una querella criminal davant la Fiscalia Superior 
de Catalunya contra l' administració per haver vulnerat la Constitució i l'Estatut, en el sentit de no 
permetre un dret cívic com és el dret a la Salut. 

 
2.2 LA MEDICALITZACIÓ DE LA VIDA I L’EXCES DE PREVENCIÓ 
 
La medicalització és l'extensió a l'àmbit de la medicina de problemes o fets propis de la vida de les persones 
per als quals la medicina no hi té  solucions efectives però per als que s'han propugnat l'ús de fàrmacs i 
altres intervencions.  
Amb la medicalització es consideren malalties coses que no ho són (com la menopausa, la tristesa o 
l'envelliment), es perjudica les persones amb tractaments innecessaris i perjudicials i es limita la possibilitat 
d'entendre i resoldre els problemes de la vida. 
 
En les últimes dècades s'ha promogut la medicalització per part dels professionals sanitaris, la indústria, els 
mitjans de comunicació, les administracions i els propis ciutadans. Com a conseqüència s'ha convertit en 
malalts persones que estan sanes, ha augmentat l'activitat sanitària i els seus efectes adversos, s'han 
augmentat els costos de la sanitat i ha disminuït l'autonomia de les persones per fer front als problemes a 
partir dels recursos personals, familiars i socials. 
 
Totes les activitats sanitàries, també les preventives, comporten danys i beneficis. Moltes de les activitats 
preventives són bones i necessàries, però n'hi ha d'altres que no han demostrat els seus beneficis en 
termes d'allargar l'expectativa de vida i/o millorar-ne la qualitat. Els costos elevats de les activitats 
preventives no justificades detreuen recursos que podrien ser aplicats a la millora de l'atenció primària, la 
salut pública, l'escurçament de les llistes d'espera per intervecions quirúrgiques i proves diagnòstiques o en 
mantenir serveis d'urgències oberts. 
 
L'afirmació tan estesa de “més val prevenir que curar” no sempre és certa. Només estan justificades les 
activitats preventives que tinguin un balanç final clarament favorable als beneficis en relació als riscos. Això 
és molt important perquè són actuacions que es fan sobre persones sanes. Si, per exemple, es detecten 
precoçment càncers però no s'allarga la vida ni en millora la qualitat la prevenció no és beneficiosa. 
 
Per exemple, en el cas de càncers de pròstata detectats precoçment (mitjançant la determinació de PSA) no 
queda clar que s'allargui la vida però sí que es produeixen danys importants en els homes que els afecta per 
la resta de la seva vida. Un altre exemple d'activitat preventiva innecessària i perillosa és la vacuna del 
papiloma humà (venuda falsamente com la vacuna del càncer d'úter). Aquesta vacuna no ha demostrat la 
seva efectividad i en canvi els seus efectes adversos poden ser molt greus, fins i tot  estan documentades 
algunes morts.  
 
La societat ens hem de replantejar l'activitat sanitària i reclamar tan sols allò que ens aporta beneficis. 



 
 
2.3 EL NEGOCI DE LA SALUT (INDÚSTRIA FARMACÉUTICA) 

En los años 80 el proceso de mercantilización de la medicina se acelera al “enfatizar” los valores del 
“mercado”. La transformación del sector farmacéutico culminó en 1994 con la aprobación del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para los 
medicamentos y mas concretamente el de patente de producto base del actual modelo. 

Las laboratorios farmacéuticos se lanzaron a una campaña de crecimiento que llevó a cabo importantes 
fusiones. De 20 empresas importantes en 1990 hemos pasado a  8 en 2009. 

La innovación se ha dirigido especialmente a la terapia hospitalaria que ha crecido un 12,7% de promedio 
anual frente a un 7,5% en asistencia primaria y está en manos de la gran industria que decide en que 
campo se investiga y con que expectativas de resultados.  

La participación de la administración que controla la validación de los fármacos y en ocasiones su 
prescripción interviene tambien en la dirección de la investigación hacia la innovación en fármacos que ya 
tienen “cuota” de mercado y así se aeguran beneficios (por las patentes) por corresponder a fármacos ya 
“aprobados” y “dispensados" en el mercado 

Las “ofertas económicas” a hospitales, de medicamentos de utilización domiciliaria pueden suponer un 
ncarecimiento tramposo de la factura farmacéutica. Es por ejemplo el caso del inhalador Spiriva que en 
2010 al precio de 52.75 € consiguó vender 3.976.617 unidades en las farmacias ya que vendió 1.307.250 
unidades a los hospitales a un precio medio de 1,13 €. Los pacientes al salir del hospital siguieron el 
tratamiento iniciado lo que justifica el gran aumento de las ventas del medicamento. 

 A Continuación Propuestas del CAPS (centre d’anàlisi i programes sobre salut) 

1.- Es necesaria una selección centralizada de los medicamentos más idóneos para ser financiados por el 
sistema público de salud. Además de los criterios de eficacia y seguridad, la decisión de financiar o no debe 
basarse también en la efectividad relativa al costo (coste efectividad); 

2.-Es necesaria una negociación centralizada de los precios de los medicamentos financiados con cargo al 
SNS; 

3.- Se necesitan sistemas de información sobre medicamentos y terapéutica propios del sistema de salud, 
independientes de las compañías farmacéuticas, e integrados en las herramientas informáticas (historia 
clínica electrónica y receta electrónica); 

4.- Es necesaria una formación continuada de los profesionales, organizada desde el sistema de salud, sin 
participación directa o indirecta de las compañías farmacéuticas; 

5.- Es necesaria la prohibición de la actividad comercial sobre los centros del Sistema Nacional de Salud; 

6.-Es necesaria la regulación de los conflictos de intereses de los profesionales sanitarios y los directivos; 

7.-Es necesaria la constitución de comisiones farmacoterapéuticas en cada área de salud, para garantizar la 
participación profesional y la gestión clínica en terapéutica; 

8.- Las funciones de estas comisiones deben ser seleccionar las recomendaciones terapéuticas y los 
medicamentos de elección, garantizar y acordar la continuidad asistencial entre hospitales, atención 
especializada y atención primaria, desarrollar y coordinar la formación continuada y hacer un seguimiento 
del consumo de medicamentos y sus resultados y promover la investigación clínica con acento sobre los 
resultados clínicos; 

9.- Hay que aumentar los recursos humanos y materiales en Atención Primaria, de manera especial en el 
tiempo de atención y de visitas. Habría que establecer un sistema que asegure la mejor prescripción de 
medicamentos y productos sanitarios al margen de las presiones y propaganda de los laboratorios, en base 
a su adecuación terapéutica, relación coste-efectividad, y menor efecto iatrogénico. Y habría que incentivar, 
sin sesgo de género, las actividades de formación continuada e investigación. 

10.-Hay que potenciar la participación real de la ciudadanía y de las personas usuarias en estas políticas 

 
 



2.3 EL NEGOCI DE LA SALUT (INDÚSTRIA FARMACÉUTICA) 
 
DESPESA EN SANITAT 
Quan els governants diuen que la població ha viscut per sobre de les seves possibilitaits, no diuen que 
Espanya gasta un 6,5% del PIB en sanitat, (per sota del 7,6 de la mitjana europea), éssent dels països que 
destina menys en pressupost sanitari, 1.598 euros anuals per persona pels 2.254 de mitjana europea. I a 
Catalunya la situació és encara pitjor: 1.300eur anuals per persona. Això va lligat al fet de gastar més en 
sanitat privada, sent el país lider en sanitat privada, un 27.5% 
 
PATENTS I MEDICAMENTS NOUS 
A partir de 1995, l'OMC (Organització mundial de comerç) va establir que els medicaments es patenten. La 
patent és un dret d'exclusivitat de comercialització del medicament a tot el món, durant 20 anys (10 o 15 a la 
pràctica). 
 
Els preus dels medicaments estàn subjectes a les lleis del mercat, per tant el medicament de patent nova 
sempre és més car, a causa de les expectatives de la demanda i al monopoli temporal que ofereix la patent. 
Les farmacèutiques obtenen un marge de benefici enorme, que inverteixen en publicitat per vendre'n més1. 
 
Les agències avaluen l'eficàcia i seguretat dels nous medicaments. S'avaluen comparant-los amb un 
placebo, pero mai amb medicaments anteriors, amb la qual cosa un medicament nou no ens garanteix un 
avenç o millora respecte els altres. 
 
ESTRATÈGIA FARMACÈUTICA 
El mercat de medicaments a Espanya és de 15.000 milions d'euros. Les farmacèutiques gasten un terç del 
volum de negoci, 5mil milions d'euros2, en promoció i publicitat. Publicitat dirigida només a 350mil 
metgesses. És una publicitat en forma de visitadores, congressos, reunions, viatges, etc. on es pressiona i 
s'intenta modificar l'opinió de les professionals sobre les virtuts farmacològiques dels medicaments en favor 
dels seus interessos comercials, per tal d'influenciar en la decisió alhora de receptar. Hi ha activitat 
comercial fins i tot als centres de salut.  
Per tant, el preu dels medicaments no té relació amb el seu valor (eficàcia, seguretat i comoditat) 
 
GENÈRICS 
Quan caduca la patent d'un medicament es poden fabricar medicaments genèrics. Tenen la mateixa 
composició qualitativa i quantitativament, la mateixa forma (càpsula, sobre, flascó, etc.) la mateixa 
bioequivalència.  
Els genèrics són més fiables que els medicaments nous perquè porten més temps, més experiència 
contrastada.  Fins el 2009 Espanya quasi no en consumia. A partir de 2009 se'n concumeixen més, però es 
troba a la cua de l'UE15 en consum. 
Els genèrics són fabricats per les mateixes empreses, en la mateixa cadena de producció, només li canvien 
l'emboltori. 
Els controls de qualitat de l'AGEMED (Agencia Española de Medicamentos y Productos) 
no són públics. Dels controls de diferents genèrics no podem saber quin és millor que l'altre. 
 
DESPESA PÚBLICA EN FARMÀCIA 
A Espanya la despesa en medicaments suposa aproximadament el 30% de la despesa pública total en 
sanitat (32.14%, el 2010). D'aquest 30%, el 22 és en l'atenció primària (receptes de CAPs) i el 8% en 
hospitals. Això vol dir que l'1,3% del PIB espanyol es gasta en medicaments (0,88 a l'UE15). A Catalunya, de 
tota la despesa a l'atenció primària de l'ICS un 50% es va dedicar a medicaments (10 punts més que en 
personal) 
 
La despesa en medicaments és de 247 eur anuals per persona. Es prescriuen 1.000 milions de receptes a 
l'any, és a dir una mitjana de 20 receptes l'any per persona. El preu mitjà per recepta 11,20 euros. 
 
A més de gastar molt en medicaments, es gasta molt malament: Espanya és el país que gasta més en 
medicaments de patents noves (un 28% de tots els medicaments). Aquests medicaments provenen de 
farmacèutiques alemanyes, de Gran Bretanya i els estats Units. En canvi, els països productors amb prou 

                                                 
1  Si abans la indústria farmacèutica es limitava a la producció i comercialització de productes per a malalts, 
l'estratègia actual és la de dirigir-se també al mercat de gent sana, amb l'excusa que brinda la prevenció mèdica (per 
ex., medicaments per regular el colesterol.) Tenint en compte que s'ha passat de tenir un 10% de mercat a un 90%, 
aquest canvi ha fet de la indústria farmacèutica una de les indústries més potents del món. 

2  Dada comparativa de la xifra: Tota la publicitat que es fa per tele a espanya (50 milions de població) de tots els 
productes no arriba a 3mil milions anuals 



feines en consumeixen (per exemple, Gran Bretanya, un 5% de consum de medicaments nous) tenint un alt 
consum de genèrics. 
 
Espanya, gràcies a la complicitat dels polítics, que no negocien els preus dels medicaments3, és un paradís 
pel negoci farmacèutic. Per desgràcia, ens converteix en una societat sobremedicada i a preus molt cars. 
Els efectes indesitjats de medicaments suposen la quarta causa de mort, precedida per l'infart de miocardi, 
l'accident vascular cerebral (hictus) i el càncer. A Espanya els preus dels medicaments són més cars que 
països europeus com Alemanya. 
 
Tot i que el núm. de receptes s'incrementa (la indústria farmacètutica pressiona intentant convèncer als 
metges que receptin ja que li baixen els preus), la despesa en medicaments ha baixat el 2010 i 2011. 
CAUSES??? 
 
LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA  
A principis dels anys 90 hi havia una trentena d'empreses farmacèutiques. Actualment, i després de fusions i 
absorcions, només 9 farmacèutiques dominen el mercat: pfizer, gsk, merck, bms, novartis, roche holdings, 
sanofi-aventis, astrazeneca i bayer. 

                                                 
3  El 85% del medicaments consumits a espanya són per mitjà del SNS. L'estat no negocia els preus. Hi ha 
interessos i els polítics es deixen comprar. 




