
DIJOUS, 19 DE MAIG DE 2011 | Diari de Girona  2�SALUT

Aquest prestigiós acadèmic va
ser fa poc a Girona per explicar què
és el Fons d’Impacte sobre la Sa-
lut (HIF), un projecte que encap-
çala i que pretén millorar la salut
en l’àmbit mundial.  

Quins són els objectius del
Fons d’Impacte sobre la Salut? 

Fons d’Impacte Sobre la Salut
(Health Impact Fund, HIF) és un
mecanisme de @nançament per a
les indústries farmacèutiques, que
persegueix tres objectius princi-
pals. El primer és fomentar el des-
envolupament de nous medica-
ments d'alt impacte (és a dir per
combatre les malalties més co-
munes entre els pobres, que són
abandonades pels investigadors
perquè no poden recuperar les se-
ves despeses de recerca i desen-
volupament de les vendes als po-
bres). En segon lloc, promoure
l'accés a aquests medicaments
nous, en limitar el preu de qual-
sevol producte amb el menor cost
possible de la producció i distri-
bució. I en tercer lloc, motivar
creadors dels fàrmacs per garan-
tir que els seus productes estan
àmpliament disponibles a preus
més baixos i prescrits de manera
competent. Els creadors han de ser
recompensats, no per la venda
dels seus productes sinó per ga-
rantir la seva e@càcia per millorar
la salut mundial. 

Quina és la manera d’aconse-
guir-ho?
És una proposta per la qual els pro-
pietaris de les patents dels medi-
caments renuncien al control mo-
nopolístic sobre el preu a canvi
d’una remuneració basada en
l’impacte del nou medicament
en la salut global. En registrar un
producte, el creador que es com-
promet a posar a disposició el

fàrmac amb el cost més baix pos-
sible de la producció i distribució.
Per contra, el fabricant rep durant
un període de temps uns bene@-
cis en funció de l’impacte que te-
nen per la salut. 

La crisi econòmica posa en
perill els objectius d’HIF? 

Sí, arran de la crisi @nancera
mundial, el món de rics està en-
cara més centrat en els seus pro-
pis problemes i molt menys pre-
ocupat pels pobres del món. Molts
governs són escèptics sobre les no-
ves idees que poden costar diners.
És de gran importància, per tant,
remarcar que l’HIF és un sistema
que es pot pagar per si mateix, i els
bene@cis poden arribar a rics i po-
bres. La proposta de Fons d'Im-
pacte en Salut és una reforma es-
tructural que alliberaria grans be-
ne@cis col·lectius modi@cant la
forma de compensacions que te-
nen les innovacions farmacèuti-
ques. 

Sembla fàcil dit així.
Per descomptat, hi ha raons

morals. Els ciutadans més rics del
món haurien de deixar de re-
compensar una investigació far-
macèutica que actualment exclou

els pobres. Però també hi ha raons
de prudència: una millor salut
entre els pobres conduiria a una
major prosperitat en les regions
més pobres del món, amb conse-
güent reducció en les taxes de
natalitat i la millora de l'economia
mundial. L’HIF realment seria una
victòria per a totes les persones a
tot el món (per a la indústria far-
macèutica).

Però, i per a la indústria far-
macèutica?

Per a la indústria farmacèutica
també, ja que és rendible! Amb
l’HIF podria dur a terme noves in-
vestigacions importants sobre les
malalties desateses @ns ara i re-
cuperar la seva reputació com un
benefactor de la humanitat. 

De quin tipus de medicament
o medicaments estem parlant
quan es tracta d'ajudar les eco-
nomies més pobres? 

Aquí entren en joc els assassins
coneguts com el VIH, el paludis-

me, la tuberculosi, el xarampió i (el
pitjor de tot) la pneumònia. I des-
prés hi ha moltes malalties que són
descuidades i no molt conegudes:
com la febre del dengue, l’esquis-
tosomiasi, la malaltia de Chagas,
etc. Cada vegada més, les malalties
pròpies dels països més rics són
cada vegada més prominents en
els països en vies de desenvolu-
pament. Les malalties com ara
diabetis i malaltia cardíaca...

Quina hauria de ser la contri-
bució dels Estats i governs per
portar a terme aquesta iniciativa?

Nosaltres demanem que, ini-
cialment, els governs contribuei-
xin al Fons d’Impacte per la Salut
amb un , per cent del seu ingrés
nacional brut (uns  euros per
cada euro . de l'RNB). Pen-
sem en l’HIF amb una projecció
mundial. Això té sentit perquè és
un bé públic: el cost de la recerca
i el desenvolupament d'un nou
medicament és exactament el ma-

teix independentment del nombre
de pacients que atén.

Quin és el nivell de desenvo-
lupament dels governs i de les
institucions públiques i priva-
des aquí a Catalunya?

Estic content de dir que hi ha
hagut un gran interès i suport a Ca-
talunya. L'exemple més impor-
tant és una taula rodona que el Dr.
Paula Casal de la Universitat Pom-
peu Fabra va organitzar el maig
passat al Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona. Recentment
també vaig tenir dues grans opor-
tunitats per discutir amb els pro-
fessors i estudiants de la Univer-
sitat de Girona. He après molt
d'aquestes discussions, sobretot
del degà i professors de la nova fa-
cultat de Medicina. Estic segur
que aquestes col·laboracions pro-
ductives seguiran quan s’entri en
la fase de fer proves pilots per
desenvolupar un medicament del
Fons d’Impacte sobre la Salut. 
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Thomas Pogge
Professor de la Universitat de Yale. És un dels anomenats «filòsofs globals» més reconeguts del moment. Nascut a Alemanya l’any 1953, es va
doctorar a Harvard i actualment exerceix la docència a la prestigiosa Universitat de Yale (Estats Units), essent professor de Filosofia i Relacions
Internacionals. Ha realitzat nombrosos treballs i estudis en molts camps, tocant temes com la pobresa, els drets humans o la justícia social. 

«Les farmacèutiques tenen l’oportunitat de
recuperar la seva reputació com a benefactors»

F. Benejam
GIRONA 

«Nosaltres demanem que

els governs contribueixin a

l’HIF amb un 0,03% del seu

ingrés nacional brut»

«Una millor salut entre

els pobres conduiria a una

major prosperitat en les regions

més pobres del món»

«L’HIF consisteix a

promoure l’accés a

medicaments limitant el seu

preu al més baix possible»

Thomas Pogge, a la Facultat de Lletres de la UdG. 

ANIOL RESCLOSA

MARC MARTÍ

L’exconsellera de Salut Marina
Geli va oferir la conferència La crisi
actual pot comportar desigualtats en
salut? per posar de manifest les
dificultats que es poden trobar
alguns sanitaris en un context de
recessió econòmica i retallades en
salut. La conferència es va impartir a
la sala d’actes del Col·legi Oficial
d’Infermeria de Girona (Codigi), amb
motiu dels actes de celebració de la
Diada Internacional d’Infermeria. 
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Infermeria Marina Geli

ofereix una conferència

sobre la salut i la crisi
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