
Comunicat en relació al consens sobre indicadors de farmàcia de l’Institut Català de 
la Salut. 
 
 
Estimades/ts companyes/s, 
 
Com probablement recordareu abans de l’estiu varem recollir de manera massiva signatures 
per qüestionar el sistema d’indicadors en què es basen els incentius sobre prescripció, 
sobretot pel que fa a com aquests indicadors s’estan elaborant. Aquesta carta va ser signada 
d’una manera molt massiva, i totes les signatures es varen entrar per Registre General de 
l’ICS. 
 
Recordo breument allò que ens movia a fer aquesta carta. Ens movia el fet que alguns 
d’aquests indicadors estava posat més per criteris economicistes que científics, i la sensació 
que estàvem substituint una incentivació perversa, (la de la indústria), per una altra que 
sens dubte està guiada per criteris de justícia social, però que podia desviar-se cap a un 
economicisme que provoqués que alguns pacients no rebessin el tractament que de debò 
pensem que els seria el millor. No es tractava de “blanc o negre”, sinó de trobar un punt 
d’equilibri entre la voluntat de l’empresa i el nostre neguit (bàsicament ètic). 
 
Us faig un resum de les actuacions posteriors per tal de portar a bon terme aquesta 
reivindicació.  
 
He mantingut contactes amb la Societat de Pediatria (president, secretari, vicepresident), 
que han acollit de bon grat la iniciativa. També amb la CAMFiC, anant a la seva Assemblea 
de socis, on la Junta va fer seva la reivindicació. Les dues societats han expressat la seva 
voluntat d’ésser reunides amb l’ICS i formar part d’una taula de consens. 
 
També he parlat amb el Dr. Ramon Morera que s’ha mostrat obert als raonaments que estem 
defensant. Inicialment se’ns volia reunir el dia 9 d’octubre, però la reunió ha quedat 
ajornada. La seva idea fora constituir una taula de consens en què les Societats i 
l’Administració estiguessin representades de manera paritària. Crec que aquesta voluntat és 
prou important. 
 
Ara però, estem encara esperant la constitució de la taula de consens. La CAMFiC ha 
designat uns representants que ja estan començant a treballar el tema, i me’n congratulo. 
He rebut de diversos professionals dues reflexions amb el prec d’introduir-les a les converses 
com a prioritàries. D’una banda que les franges d’incentivació per a l’any 2006 haurien de 
ser les que corresponen a la puntuació que cada professional tingués en acabar l’any 2005. 
Recordeu que les franges de consecució es varen marcar en funció dels punts obtinguts a 
desembre 2005.   
 
Tanmateix aquesta puntuació va quedar recalculada amb els nous indicadors per a 2006, i la 
puntuació que valdrà serà la de gener 2006 (en general més baixa que l’obtinguda a 
desembre 2005), però sense modificar les franges. Increïble però és així, a menys que no ho 
hagin modificat darrerament. 
 
La segona reflexió ens ve dels pediatres molt preocupats per la medicació induïda. El 
suggeriment diu que aquella medicació induïda que vingui amb recepta, puguem fer 
fotocòpia de la recepta i que sigui descomptada del còmput. 
 
Be, així estan les coses, i en tot cas ens a sembla un pas endavant la voluntat de l’ICS de 
reconstituir el consens sobre aquesta important qüestió. A veure si aconseguim que la taula 
arrenqui abans de les eleccions o del canvi de Govern. 
 
Dr. F. Borrell i Carrió  


