
Un terç de la població mundial (dos mil milions de persones) no pot accedir regularment a fàrmacs amb unes

garanties mínimes de qualitat. Deu milions d’infants moren cada any per no disposar de medicines i vacunes

adequades. El 85% dels habitants del planeta no poden entrar al mercat dels medicaments a causa dels alts

preus. Aquesta realitat és el punt de partida del reportatge de Yasmina Solanes, El medicament, un dret se-

grestat, que té l’objectiu d’explicar quines són les raons d’aquest fenomen i proposar possibles solucions per

esmenar aquest greuge. 

El documental indaga, a partir dels testimonis de diferents especialistes de l’àmbit mèdic, polític i social, en

les arrels del problema, que són especialment dues: d’una banda, l’alt cost dels medicaments, que els fa

inassequibles per a la població més empobrida del planeta; de l’altra, l’aplicació de la lògica mercantilista al

camp de la investigació i distribució de medecines, que fa que només s’inverteixin recursos en aquells fàrmacs

que resulten més rendibles econòmicament, això és, en els medicaments que afecten malalties del primer

món. 

El medicament, un dret segrestat aixeca la veu contra una realitat que està afectant la majoria de la població

del món i que està tenint uns resultats irreversibles; dels deu milions d’infants que moren per manca de me-

decines, vuit milions es podrien haver salvat. A través de dades objectives el reportatge posa en dubte l’acció

dels governs i critica el fet d’haver deixat en mans de les indústries privades, és a dir, els laboratoris farma-

cèutics, la potestat de subministrar i administrar el flux de circulació de les medecines arreu del món. 

La dificultat d’accés als medicaments: el cas de Sierra Leone 

El principal obstacle de la població a l’hora de disposar

de fàrmacs és el seu alt cost. Per aquesta raó, l’adqui-

sició d’aquests productes als països en vies de desen-

volupament esdevé gairebé impossible. La directora

Yasmina Solanes mostra el cas de Sierra Leone, a l’À-

frica Occidental. La debilitat del sistema sanitari d’aquest

país, juntament amb la manca de recursos dels seus ha-

bitants, fa que les persones recorrin a alternatives que

tenen més a l’abast per tal de pal·liar l’efecte de les ma-

lalties. Aquestes solucions passen per acudir a metges

naturistes locals o comprar fàrmacs –que no han estat prescrits per cap metge– a venedors ambulants. 

La causa de l’elevat cost d’aquests productes prové de la pròpia dinàmica del sistema: els laboratoris farma-

cèutics recuperen els costos d’inversió sobrecarregant el preu final, preu protegit pel sistema de patents. L’Or-

ganització Mundial del Comerç obliga els països signants a respectar les patents durant tot el seu període de

vigència, que és de 20 anys. Això crea una situació d’autèntics monopolis, ja que, a través de tripijocs buro-

cràtics, les patents es renoven i resulta impossible elaborar genèrics d’aquests fàrmacs. 
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El medicament, un dret segrestat 



L’aplicació de criteris de rendibilitat econòmica en el camp dels medicaments: 

el cas Kaletra

La directora viatja a Colòmbia per exposar deta-

lladament el cas del fàrmac Kaletra, i la lluita dels

agents de la societat civil per facilitar-ne el submi-

nistrament. 

Kaletra és un antiretroviral destinat a les persones

afectades amb el VIH/Sida; a Colòmbia es calcula

que unes 23.000 persones necessiten aquest

tipus de medicament. Les organitzacions locals

van començar a veure, l’any 2006, que el preu del

tractament amb aquest medicament era inusual-

ment car respecte a d’altres països propers, i que

el seu consum també era sospitosament elevat te-

nint en compte les necessitats. El laboratori Abbot, responsable de la seva fabricació a Colòmbia, fixava en

4.000 dòlars per pacient i any el subministrament de Kaletra, al costat dels 1.200 que costava el mateix trac-

tament al Perú, o els 1.400 de Brasil i Equador. Aquest alt cost dificultava enormement l’accés dels pacients

a aquest fàrmac. Es va detectar que la peculiaritat del cas colombià provenia del fet que en aquest país el la-

boratori Abbott disposava de la patent per fabricar Kaletra amb caràcter d’exclusivitat. Diferents organitzacions

socials i mèdiques nacionals van decidir demanar al govern que apliqués a aquest medicament la llicència

obligatòria, que és una mesura legal mitjançant la qual un govern pot atorgar una autorització per explotar

temporalment una patent. El govern s’hi va negar, ja que, segons diferents especialistes que apareixen al do-

cumental, no els interessava enemistar-se amb una gran multinacional i veure la possibilitat d’alllunyar les in-

versions estrangeres. La mesura que sí que es va aplicar va ser una reducció de quasi 3.000 dòlars per  cada

tractament, la qual cosa va suposar una gran fita en la lluita contra l’especulació en el camp dels fàrmacs. 

Solucions... 

El medicament, un dret segrestat no només centra el seu contingut en la denúncia, sinó que proposa actua-

cions per tal d’intentar solventar la situació actual. Una proposta que s’ha traslladat a l’OMS, tal com apunta

James Love (director del Knowledge Ecology International), és desvincular el cost de la recerca i el desenvo-

lupament d’un medicament del seu cost final. També és important, per tal d’arranjar el problema, no deixar

exclussivament en mans privades la responsabilitat dels problemes de salut, ja que no és en empreses amb

fins lucratius on ha de pivotar aquesta missió. Són els governs, tal com apunta Sophie Bloemen, responsable

de projectes de Health Action International a Europa, els que han d’incentivar les empreses a desenvolupar

els seus plans comercials correctament. 
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