
Un grup de malaltes d'Hepatitis C de Girona 
comencem l'any amb una tancada de tres dies dins 

l'Hospital Trueta de Girona

Reclamem que totes les persones afectades tinguin accés immediat als nous medicaments,  
molt  més  eficaços  que  els  preexistents,  en  base  a  un  criteri  estrictament  mèdic  i  no 
responent a interessos polítics o comercials.

Creiem que és una qüestió de prioritats: en el nostre esquema de valors, les persones van per  
davant dels interessos especulatius de les empreses farmacèutiques i del poder econòmic i  
els governs han de defensar el bé comú i les persones.

En relació a la malaltia, que moltes persones han adquirit als mateixos centres sanitaris, hom 
parla  de  500.000  persones  diagnosticades,  unes  30.000  de  les  quals  serien  tributàries 
d'aquests nous tractaments, mentre el Ministeri de Sanitat diu que només els garanteix per a 
uns 5 o 6.000 malalts. L'excusa és, ni més ni menys, el preu del medicament. El laboratori 
Gilead volia vendre la dosi necessària per a cada tractament per 60.000 euros. Després de 
molts mesos de negociacions, aquest preu s'hauria rebaixat a uns 25.000 euros, mentre és 
públic que a Egipte el preu són 900 euros. 

Estan negociant amb les nostres vides. Hom calcula que la malaltia provoca a Espanya un 
mort cada dues hores quan els nous tractaments tindrien eficàcia en més del 90% dels casos. 
D'aquí  la  tancada  que,  des  del  dia  18  de  desembre,  mantenen  els  nostres  companys  a 
l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, amb els quals compartim objectius.

La  situació  a  Catalunya  no  és  millor,  com  pretén  fer  creure  el  conseller  Boi  Ruiz. 
Inacceptablement, fa dependre el nostre tractament de les decisions del Ministeri, quan és 
evident que, en aquest punt, Catalunya pot decidir sense cap impediment extern.

Durant aquests dies que romandrem tancades, convoquem a tota la població que ens vulgui  
acompanyar en diferents moments puntuals. En concret, de moment, divendres dia 2, a les 2 
de la tarda a un lliurament simbòlic de carbó a les autoritats sanitàries, coincidint amb els  
sindicats  dels  hospitals  Trueta  i  Santa  Caterina,  a  les  escales  del  Trueta.  El  mateix 
divendres, a les 7 de la tarda, una assemblea pública al vestíbul del Trueta, i dissabte, a les  
13 hores, al mateix lloc, assemblea de comiat.

Tractaments per a tothom!
Plataforma d'Afectats/des per l'Hepatitis C – Girona

Tothom que ho desitgi, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu 
plataforma.hepatitis.c.gerona@gmail.com
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