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MOCIÓ EN SUPORT DELS AFECTATS EN ESPERA DE NOUS TRACTAMENTS. 
 
Estem vivint uns moments en que la medicina està donant un salt qualitatiu: 
Per a uns malalts, dels que tenim un exemple en l’hepatitis C, significa el descobriment 
d’uns antivirals, que asseguren un tractament més efectiu, en menys temps, i menys 
efectes secundaris. Aquests potents fàrmacs com el sofosbuvir, aconsegueixen desterrar 
els efectes secundaris del tractament clàssic amb interferó (combinat amb ribavirina i 
Telaprevir o boceprevir), com són baixada de plaquetes, més risc d'infecció i de 
descompensació, entre altres, amb una eficàcia molt alta. 
Per a uns altres, dels que tenim un exemple en la fibrosi quística; significa passar de 
tractar símptomes, en el marc d’una malaltia incurable i progressiva, a tractar per 
primera vegada el defecte bàsic de la malaltia. 
 
Fins ara s’ha disposat d’uns tractaments destinats a fluïdificar la mucositat, frenar la 
inflamació, atacar les infeccions,... o en darrer cas trasplantar els òrgans; però no un 
tractament que modifiqués les condicions que fan que tot això es produeixi: l’alteració 
d’una proteïna causada per un defecte genètic. 
Des de fa dos anys, hi ha un fàrmac que aconsegueix que a nivell pulmonar la proteïna 
funcioni i això es tradueix en la millora de la funció respiratòria i de la qualitat de vida. 
Aquest fàrmac està específicament dissenyat per a una de les 1900 mutacions 
generadores del defecte, una molt minoritària, ja que sols hi ha dos afectats a Catalunya, 
però obre les portes a una nova realitat i esperança per als centenars d’afectats a casa 
nostra. 
 
Atès que les darreres setmanes hem assistit a les protestes d’associacions de pacients i 
activistes en defensa de la sanitat pública per la “nefasta política farmacèutica del PP” 
com afirma la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que 
deixa als 35.000 malalts que hi ha a tot l’estat espanyol sense el tractament adequat. 
També la tancada a l’hospital Josep Trueta, on els activistes han rebut el suport dels 
sindicats de l’hospital i del Santa Caterina de Salt i han criticat que el conseller donés 
“xifres contradictòries amb les propi servei català de la salut i, per tant, falses” quan va 
afirmar que a Catalunya s’estaven fent més de 700 tractaments amb els nous 
medicaments, mentre el gerent de farmàcia del SCS deixa la xifra en uns 200. A més, la 
portaveu dels afectats, Deborah Ceballos, va denunciar que "només en els casos de 
malalts d'hepatitis C diagnosticats com a molt greus reben el tractament, mentre els que 
estem en fases menys greus o inicials no el rebem, malgrat tenim símptomes i hem de 
supeditar la nostra vida a cuidar-nos". Aquests pacients són tractats amb medicaments 
menys efectius, amb un efecte merament pal·liatiu i molts efectes secundaris". 
 
Atès que aquests casos també posen en evidència la urgència dels que esperen i la 
lentitud de les administracions. No estem parlant del llarg procés des dels primers 
descobriments a l’autorització, i del rigor de les diferents fases, sinó de les demores per 
altres raons, un cop aprovats. 
 
Per tot això el Grup d’ICV-EUiA proposa els següents acords: 
 
PRIMER.- Reconèixer la tasca dels metges, personal sanitari i investigadors que, 
malgrat les adversitats, segueixen obrint noves perspectives de guarició. 
SEGON.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Girona als afectats que estan a la 
espera d’assolir una medicació ja aprovada. 
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TERCER.- Reclamar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que 
agilitzi al màxim els tràmits administratius, i les negociacions amb els laboratoris 
comercialitzadors. 
QUART.- Reclamar a les diferents administracions, la màxima coordinació, i que les 
relacions burocràtiques entre elles, no siguin un darrer entrebanc en la millora de la 
qualitat de vida dels malalts 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament de 
Girona, a les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern 
Espanyol, al Congrés i Senat espanyols, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
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