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ALBA CARMONA GIRONA

� L’ús dels nous medicaments
contra l’hepatitis C ha disparat la
despesa en medicaments als hos-
pitals gironins. Només en fàrmacs
per a tractaments per combatre
l’hepatitis C, els centres sanitaris
de les comarques gironines es van
gastar , milions d’euros l’any
, disset vegades més que cinc
anys enrere. L’any , la suma
de la despesa en medicaments
contra aquesta malaltia que van
fer els hospitals Trueta, Santa Ca-
terina i els de Figueres, Palamós,
Calella, Blanes i Olot va ser de
. euros, segons les dades
que el conseller de Salut, Toni Co-
mín, ha facilitat en una resposta
parlamentària arran d’una pre-
gunta de Ciutadans. 

En aquesta informació parla-
mentària, el conseller Comín ex-
posa l’evolució de la despesa en
tractaments per l’hepatitis C entre
els anys  i , detallada
hospital per hospital, i mostra una
progressió a l’alça. 

El  va ser el primer any que
el cost d’aquests medicaments a
Girona va sobrepassar el milió
d’euros –van ser .. euros-
i des de llavors no ha deixat d’aug-
mentar, amb .. euros el
 i .. el , ins a arri-
bar als , milions del ,
quan es van incorporar a les alter-
natives terapèutiques els farmàcs
innovadors que permeten els
tractaments lliures d’interferó,
com el Sovaldi, Harvoni, Viekiraz,
Exviera, Olysio o Daklinza. 

Per hospitals, el que hi destina
més diners és l’hospital de refe-
rència de les comarques gironi-
nes, el Josep Trueta, que l’any
 va invertir , milions d’eu-
ros en fàrmacs per a l’hepatitis C;
seguit dels hospitals de Palamós
(. euros) i Figueres
(. euros). 

Al conjunt de Catalunya, l’any
 es van destinar més de 

milions als medicaments per a
l’hepatitis C, pels , que s’hi ha-
vien destinat el .

L’impacte dels nous fàrmacs de

l’hepatitis C en el pressupost és
un dels grans cavalls de batalla del
sistema sanitari, que ja treballa en
fórmules per intentar minimitzar

els alts costos d’aquests medica-
ments, que milloren considera-
blement el pronòstic de l’afectat. 

En aquest sentit, per exemple,

una vintena d’hospitals catalans,
entre els quals hi ha l’hospital Jo-
sep Trueta, el d’Olot, Campdevà-
nol, Palamós i Santa Caterina,
han decidit mancomunar la com-
pra de medicaments per a l’hepa-
titis C. Aquesta compra agregada
entre els vuit centres hospitalaris
de l’Institut Català de la Salut
(ICS) i una dotzena del Consorci
de Salut i Social de Catalunya
(CSC) s’està licitant per un valor
total de  milions d’euros, sense
l’IVA, i, amb aquesta estratègia
d’economia d’escala, els hospitals
participants s’estalviaran un 
de la despesa. 

Des de l’abril del 2015 s’han ini-
ciat 9.330 pacients tractats 
Segons les dades del Departa-
ment de Salut, des de la publica-
ció del Dictamen sobre el tracta-
ment de pacients adults amb he-
patitis C crònica l’abril de l’any
, s’han iniciat ins a .
tractaments amb fàrmacs de nova
generació al conjunt de Catalu -
nya. El  dels pacients tractats
són homes i tenen una edat mit-
jana de  anys, mentre que en el
cas de les dones, la seva edat és,
de mitjana, de  anys. 

A banda, pel que fa al grau de
ibrosi, el  dels pacients trac-
tats té un grau F i el , F, és a
dir, que seguint les recomana-
cions dels experts, s’han prioritzat
les persones que tenen la malaltia
més avançada. 

Els nous fàrmacs contra l’hepatitis C
disparen la despesa als hospitals
�Entre el 2011 i el 2015, quan es van començar a implantar l’ús de medicaments com el Sovaldi, s’ha multiplicat per disset 
els diners que els centres sanitaris de Girona destinen als tractaments contra la malaltia: de 783.347 euros a 13,29 milions

Una imatge de les pastilles de Daclatasvir i Sovaldi per al tractament de l’Hepatitis. ACN
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Despesa del Trueta en fàr-
macs contra l’hepatitis C
� És l’hospital gironí que des-
tina més diners, 1,27 milions
invertits el 2015 en fàrmacs
contra l’hepatitis C, seguint
dels hospitals de Palamís (va
destinar-hi 471.087 euros) i el
de Figueres (amb una inversió
de 364.000 euros).

213 presos han rebut tractament a
Catalunya, 25 dels quals a Figueres
�Segons les dades del Departa-
ment de Salut, entre l’1 de gener
i el 31 d’octubre del 2016, 213 in-
terns en presons catalanes han
rebut en algun moment tracta-
ment antiviral específic contra
el virus de l’hepatitis C, 25 dels
quals es troben a la presó del
Puig de les Basses de Figueres. 

Es tracta de vint-i-dues per-
sones autòctones i tres d’origen

estranger, segons la informació
detallada per Comín en la res-
posta parlamentària. Tots són
homes i el grup d’edat amb més
presos tractats és el de perso-
nes d’entre 41 i 45 anys, amb
una desena de pacients, seguit
del segment que va dels 46 als
50 anys, que són sis, i del que
comprèn dels 51 als 55, amb
quatre persones més. 

Al conjunt de Catalunya
l’any 2015 s’hi van
destinar més de 151
milions, mentre que el
2011 van ser 8,56 milions


