
Evasió o coherència 
En molts ordres de la nostra quoti-
dianitat ens trobem en algun mo-
ment determinat en el qual hem 
de fer una elecció fatal: evadir-nos 
o ser coherents. Tots coneixem la 
sensació de trobar-nos entre l’es-
pasa i la paret a causa d’un dilema 
que se’ns presenta en un entorn 
laboral, una relació de parella, 
d’amistat, familiar... L’Enciclopè-
dia defineix dilema com “situació 
problemàtica en la qual hom ha 
d’optar entre dues coses”. I potser 
la clau d’aquesta definició està en 
la paraula problemàtica. Aquesta 
paraula habitualment té una con-
notació negativa, una petjada cul-
tural gens engrescadora; malgrat 
tot, una situació problemàtica pot 
suposar el principi d’una situació 
profitosa, si ens duu a confrontar 
aquest dilema i a resoldre el con-
flicte. La confrontació, en multitud 
d’ocasions, pot ser la clau per do-
nar un pas endavant en el nostre 
procés de creixement personal i 
social. 

Sembla haver una tendència 
que ens condueix a evitar els 
conflictes, les situacions a priori 
desagradables. Quelcom en prin-
cipi comprensible. Davant la con-
flictivitat estenem una poderosa 
xarxa d’autoexcuses, de fórmules 
recurrents que ens convencen a 
nosaltres mateixos de l’encert de 
la nostra estratègia i ens tranquil-
litzen a l’hora d’avaluar la nostra 
reacció vers el conflicte. Ara bé, 
tota mesura evasiva o dissuasiva 
té els seus efectes secundaris i 
una de les coses que està en perill 
quan adoptem aquestes estratègi-
es és la pèrdua de coherència i, en 
un darrer terme, de credibilitat.
Coherència, també segons l’Enci-

clopèdia, es defineix com la “con-
nexió i absència de contradicció 
entre les parts [d’una determinada 
actuació, argument,...] considerats 
com una totalitat”. És a dir, que fer 
les coses de forma coherent és 
fer les coses sense contradicció 
amb la resta dels nostres actes i 
paraules. Som coherents, seguint 
el fil, quan el què fem i el què 
diem manté una connexió que ens 
allunya de la contradicció. 

Un dilema ens fa adoptar una 
postura, prendre una decisió 
(sempre que no amaguem el cap 
sota l’ala!) i aquesta decisió pot 
consistir o bé en una evasió del 
conflicte, la qual cosa acostuma 
a suposar una dissociació entre 
allò que faríem i allò que final-
ment fem, o bé en una resposta 
coherent amb el nostre pensa-
ment. Evidentment (si és que cal 
aclarir-ho), cada situació mereix 
una consideració particular que no 
pot encabir-se en l’espai d’aquesta 
columna. 

Ara bé, podem mantenir sem-
pre una coherència en tot el què 
fem i en tot el què diem? Segu-
rament no. Les circumstàncies, 
sovint, manen més que la nostra 
voluntat; la realitat se’ns pot im-
posar de forma quasi involuntària, 
i fins i tot a contracor. Sabent que 
això és així, però, no deixem d’in-
tentar ser coherents! En la mesura 
de les nostres possibilitats, procu-
rem dotar la societat d’unes relaci-
ons sanes i sinceres, que siguin el 
menys contradictòries possibles. 
Fem una aportació a la coherència 
del món, aportant el nostre granet 
de sorra. Si deixéssim de fer l’es-
forç, quines relacions socials ens 
esperen en un futur? 
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Estem en temps de retalla-
des, això és més que conegut 
i patit pels de sempre. Una 
de les mesures que les ments 
lúcides d’aquells que ens 
governen volen aplicar, serà 
el copagament dels medica-
ments. No està encara clar 
quin serà l’import a pagar 
per recepta, però tot sembla 
ser que serà al voltant d’un 
euro.

Aquesta mesura té totes 
les característiques per ser 
considerada com una mena 
de càstig per a l’usuari de 
l’assistència sanitària del 
sistema de salut pública. I en 
aquest sentit m’agradaria fer 
el següents comentaris.

Els usuaris no són els 
que decideixen quins medi-
caments han de consumir 
ni quant de temps ha de 
durar el tractament. És el 
metge qui te la capacitat de 
prescriure. No pretenc dir 
que s’hauria de “castigar” 
els metges segons els me-
dicaments que prescriuen, 
perquè ja pateixen prou pres-
sió i prous “filigranes” han 
de fer, davant les retallades 
en els serveis sanitaris, per 
atendre bé als malalts, com 
és habitual.

D’una banda, els treba-
lladors en actiu i aturats ja 
paguen el 40 % del preu dels 
medicaments que el metge 
prescriu, una altra cosa són 
els jubilats i pensionistes que 
actualment no paguen res. 
Bé, de fet ja han pagat prou 
amb les cotitzacions dels 
seus anys de treball.

La recepta electrònica es-
tablerta a Catalunya de fet ja 
és un sistema de control per 
evitar i regular un possible 
consum desmesurat de medi-

El copagament dels medicaments
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Antonio Moron Izquierdo va morir als 84 anys el 31 de febrer
Silvestre García Acuña va morir als 66 anys el 31 de febrer
Natividad Dos Santos Rodriguez va morir als 83 anys el 30 de febrer
Ventura Ruíz Espigares va morir als 69 anys el 29 de febrer
Victória Blazquez Gallego va morir als 82 anys el 29 de febrer
Gregoria Sánchez Martín va morir als 102 anys el 28 de febrer
Mercedes Acín Marro va morir als 90 anys el 27 de febrer
José Luiz Pino Castro va morir als 56 anys el 26 de febrer
Antonio Infante Soler va morir als 84 anys el 26 de febrer
Dolores Duran Comino va morir als 89 anys el 24 de febrer

Necrològiques

caments. I receptar  medica-
ments genèrics, que sempre 
són més barats que els de 
“marca”, també és una bona 
mesura perquè no augmenti 
la despesa farmacèutica.

D’altra banda, crec que 
s’haurien de fer més cam-
panyes d’educació sanitària, 
perquè la població fes un 
consum adequat dels medi-
caments. Tinc l’experiència 
personal d’un estudi del 
consum de medicaments a 
Rubí que vaig fer farà uns 
10-12 anys. I per les dades 
obtingudes en l’estudi de 250 
farmacioles domiciliàries es 
va desprendre que:

- Entre el 8% i el 9% dels 
medicaments estaven cadu-
cats, i entre el 19% i el 20% 
dels medicaments estaven 
encara precintats, és a dir 
que ningú se’ls va prendre.

 -El valor  mitjà de medi-
caments a cada llar era de 
prop de 40 euros. D’aquest 
estudi la Generalitat en va 
rebre una copia.

Bé, ara m’agradaria ex-
posar una proposta que vaig 
fer arribar a les autoritats 
sanitàries de la Generalitat 
responsables de regular o 
controlar el consum de me-
dicaments, i sobre la qual 
no he rebut cap resposta. A 
l’assistència mèdico-sanitària 
conviuen el sistema públic 
i l’activitat privada. Hi ha 
metges i hospitals privats 
i també assistència publi-
ca, amb metges i hospitals. 
Els laboratoris farmacèutics 
ofereixen els seus medi-
caments als hospitals per 
concurs, cosa que significa 
una rebaixa del 50% del seu 
preu aproximadament amb 
l’objectiu d’adjudicar-se el 

subministrament durant un 
any. Després es fa un altre 
concurs per el proper any. 
En el sistema sanitari actual, 
les oficines de farmàcia son 
centres privats que dispen-
sen els medicaments. I jo em 
pregunto, perquè no hi ha 
oficines de farmàcia públi-
ques, de la mateixa manera 
que hi ha metges i hospitals 
públics i privats? A cada mu-
nicipi hi podria haver oficines 
de farmàcia públiques, el 
seu nombre s’hauria de fixar 
segons els habitants del mu-
nicipi. Les compres les podria 
fer per concurs una central 
de compres pertanyent a la 
Conselleria de Sanitat, i això 
signif icaria una reducció 
molt important de la despe-
sa pública en medicaments, 
a part que només s’haurien 
de subministrar els medi-
caments que figuressin a la 
guia terapèutica prèviament 
elaborada i  consensuada 
entre tots els professionals 
sanitaris de l’àrea o municipi. 
No sé si les nostres autoritats 
sanitàries han pensat mai en 
aquesta possibilitat. Seria 
una solució més justa (no 
caldria el copagament), més 
econòmica i penso que més 
lògica.
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