Conclusions del cicle de debats de Gestió pública dels medicaments innovadors

La incorporació de futures innovacions
farmacològiques suposarà un increment mantingut en
la despesa farmacèutica en els propers anys


El CSC acaba de publicar les conclusions del cicle de sessions que organitza
amb experts del sector públic i la indústria farmacèutica



Durant les jornades també es van identificar diferents prediccions futures
d'evolució de la gestió de l'accés, així com iniciatives en els diferents nivells de
regulació de la prestació farmacèutica



A finals de maig comença un nou cicle de debats

Barcelona, 20 de maig del 2019.- La incorporació de futures innovacions farmacològiques

suposarà un increment mantingut en la despesa farmacèutica en els propers anys,
concentrant el creixement en fàrmacs per al tractament d'oncologia i immunosupressors,
així es va deduir del cicle de debats sobre Gestió Pública dels Medicaments Innovadors
organitzat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), del qual ara s'han fet
públiques les conclusions i un llibre de recull amb el més destacat de cadascun dels cinc
debats. Durant aquests debats, també es van identificar diferents prediccions futures
d'evolució de la gestió de l'accés, així com iniciatives en els diferents nivells de regulació
de la prestació farmacèutica. Les diferents sessions van aplegar desenes de professionals
de l'àmbit públic però també de la indústria farmacèutica. I ara, a finals de maig, s'iniciarà
un nou cicle de debats que se celebraran durant l'any 2019.
Tornant a les conclusions extretes, en el camp de l'onco-hematologia, es va percebre les
innovacions en la immunoncología com a principal canvi en l'abordatge terapèutic, així com
la incorporació de nous dissenys d'assaigs clínics, amb una arribada més precoç dels
fàrmacs a la clínica. I és que la oncologia va ser la primera de les àrees terapèutiques que
es van abordar en els debats del CSC, després van venir l'hematologia, les malalties
autoinmunes, les cròniques i les minoritàries. Una altra de les conclusions més importants
es va donar en l'àmbit de les malalties inflamatòries inmunomediadas, on es va identificar
la necessitat d'incorporar criteris de cost-efectivitat com a principal eina en la gestió de la
incorporació dels nous fàrmacs. I, d'altra banda, pel que fa a les malalties cròniques es va
constatar que una cinquena part de la despesa en recepta es destina a diabetis, asma /
MPOC i anticoagulants orals. En el cas dels medicaments orfes es va constatar que la
major part de la despesa actualment es concentra en les malalties ultra-òrfenes.
Més enllà de cada àrea terapèutica, els experts d'aquest cicle de debats van apuntar que
la incorporació de biosimilars en els diferents àmbits necessitarà incorporar noves mesures
de promoció del seu ús, com el "gain sharing". Un aspecte en el que van coincidir gran part
dels assistents i ponents és que els resultats en salut tindran un paper cabdal en la gestió
futura de l’accés i la sostenibilitat del sector, i que caldrà definir nous models d’investigació
dels medicaments. Per últim, l’optimització dels circuits assistencials i la introducció de la
compra per valor, són tendències de futur que també marcaran els pròxims anys. Aquestes
i altres conclusions es poden extreure del llibre de resum d'aquest cicle que ja es troba
disponible a la web del CSC.
Referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC,
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i

45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de
lucre.
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