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INTRODUCCIÓ. ELS MALALTS OBLIDATS 
 
Cada dia moren al món 8.000 persones a causa de 
malalties que, en la majoria dels casos, tenen solució, 
unes morts que es podrien evitar però que, per manca 
de voluntat i d’interès, passen desapercebudes: milions milions milions milions 
de persones que pateixen kalade persones que pateixen kalade persones que pateixen kalade persones que pateixen kala----azaazaazaazar, Chagas, la r, Chagas, la r, Chagas, la r, Chagas, la 
malaltia de la son, tuberculosi, malària o sida malaltia de la son, tuberculosi, malària o sida malaltia de la son, tuberculosi, malària o sida malaltia de la son, tuberculosi, malària o sida 
infantilinfantilinfantilinfantil, en la immensa majoria en països pobres. 
 
Aquestes són sis de les catorze malalties que 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cataloga com 
a “oblidades”: entre totes, es cobren 14 milions de 
morts l’any, un 90 % de les quals als països en 
desenvolupament. Els equips que tenim sobre el terreny 
constaten el drama d’aquestes morts innecessàries. 
 
Malgrat que es fan avenços mèdics, als malalts de 
molts països en els quals treballem no hi tenen accés, ni 
tampoc a tractaments i diagnòstics que existeixen des 
de fa temps. Com a organització medicohumanitària, no 
podem ignorar que en aquests països només una de 
cada dues persones té acces a medicaments essencials.  
 
Per això, des que el 1999 vam rebre el premi Nobel de  
 
 

 
la Pau, la Campanya per a l’Accés a Medicaments 
Essencials de MSF lluita per aturar aquesta crisi 
humanitària global. Ho fem així i també buscant nous 
models d’investigació i desenvolupament (I+D) basats 
en les necessitats dels pacients i no tan sols en els 
beneficis econòmics.  
 
N’és una mostra la tasca que fem sobre el terreny, així 
com la participació que tenim en associacions 
publicoprivades com la iniciativa Medicaments per a 
Malalties Oblidades (DNDi per les seves sigles en 
anglès), per aconseguir que l’accés a diagnòstics i 
tractaments vitals que els malalts necessiten no 
depengui tan sols de la situació econòmica dels seus 
països. 
 
Al final, estem dient que al món hi ha milions de 
persones oblidades perquè pateixen malaltieoblidades perquè pateixen malaltieoblidades perquè pateixen malaltieoblidades perquè pateixen malalties s s s 
desconegudes o ja relegades al passat per a la desconegudes o ja relegades al passat per a la desconegudes o ja relegades al passat per a la desconegudes o ja relegades al passat per a la 
majoria de la poblaciómajoria de la poblaciómajoria de la poblaciómajoria de la població. MSF els presta assistència 
proporcionant-los tractament mèdic i, també, 
sensibilitzant sobre la seva situació i buscant 
finançament als països desenvolupats. 
 

 

    
Test de diagnòstic del mal de Chagas. Bolivia  © Juan Carlos Tomasi 
    
MMMMetges Sense Frontereetges Sense Frontereetges Sense Frontereetges Sense Fronteres treballa en més de 360 projectes en uns 65 països; està al costat dels més oblidats, els s treballa en més de 360 projectes en uns 65 països; està al costat dels més oblidats, els s treballa en més de 360 projectes en uns 65 països; està al costat dels més oblidats, els s treballa en més de 360 projectes en uns 65 països; està al costat dels més oblidats, els 
més desatesos, amb més de 22.000 professionals arreu del món treballant per pal·liar el dolor aliè. El 2009, vam més desatesos, amb més de 22.000 professionals arreu del món treballant per pal·liar el dolor aliè. El 2009, vam més desatesos, amb més de 22.000 professionals arreu del món treballant per pal·liar el dolor aliè. El 2009, vam més desatesos, amb més de 22.000 professionals arreu del món treballant per pal·liar el dolor aliè. El 2009, vam 
tractar 1,1 milions de persones amb malària, 20.000 tractar 1,1 milions de persones amb malària, 20.000 tractar 1,1 milions de persones amb malària, 20.000 tractar 1,1 milions de persones amb malària, 20.000 pacients de tuberculosi, 1.800 de malaltia de la son, 3.700 pacients de tuberculosi, 1.800 de malaltia de la son, 3.700 pacients de tuberculosi, 1.800 de malaltia de la son, 3.700 pacients de tuberculosi, 1.800 de malaltia de la son, 3.700 
de kalade kalade kalade kala----azar, 493 de la malaltia de Chagas i 165.000 persones amb VIH/sida, de les quals 10.000 són nens. Tot azar, 493 de la malaltia de Chagas i 165.000 persones amb VIH/sida, de les quals 10.000 són nens. Tot azar, 493 de la malaltia de Chagas i 165.000 persones amb VIH/sida, de les quals 10.000 són nens. Tot azar, 493 de la malaltia de Chagas i 165.000 persones amb VIH/sida, de les quals 10.000 són nens. Tot 
i així, encara ens queda molt de dolor aliè per tractar.i així, encara ens queda molt de dolor aliè per tractar.i així, encara ens queda molt de dolor aliè per tractar.i així, encara ens queda molt de dolor aliè per tractar.    
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LA CAMPANYA PASTILLES CONTRA EL DOLOR ALIÈ 
 
En el primer món, si et fa mal alguna cosa, hi ha pastilles per apaivagar el dolor. Són a l’abast de la mà. Però, i En el primer món, si et fa mal alguna cosa, hi ha pastilles per apaivagar el dolor. Són a l’abast de la mà. Però, i En el primer món, si et fa mal alguna cosa, hi ha pastilles per apaivagar el dolor. Són a l’abast de la mà. Però, i En el primer món, si et fa mal alguna cosa, hi ha pastilles per apaivagar el dolor. Són a l’abast de la mà. Però, i 
si el que et fa mal és el dolor aliè, el dolor dels qui no tenen pastilles per curarsi el que et fa mal és el dolor aliè, el dolor dels qui no tenen pastilles per curarsi el que et fa mal és el dolor aliè, el dolor dels qui no tenen pastilles per curarsi el que et fa mal és el dolor aliè, el dolor dels qui no tenen pastilles per curar----se..., el dolor dels malalts se..., el dolor dels malalts se..., el dolor dels malalts se..., el dolor dels malalts 
oblidats?oblidats?oblidats?oblidats?    
 
No estaria bé que, nosaltres que tenim pastilles per a tot, ens poguéssim prendre una pastilla-caramel que ajudés a 
calmar el dolor dels qui no tenen accés als tractaments que poden curar o pal·liar el dolor de malalties oblidades com el 

kala-azar, la tuberculosi, la malària, el Chagas, la malaltia de la son o la sida infantil? 
 
Les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ Les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ Les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ Les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ són un símbol de 
suport i compromís amb MSF en la lluita per tractar 
persones que pateixen malalties oblidades. Són caramels de . Són caramels de . Són caramels de . Són caramels de 
menta que es menta que es menta que es menta que es presenten en un envàs de 6 unitats, una presenten en un envàs de 6 unitats, una presenten en un envàs de 6 unitats, una presenten en un envàs de 6 unitats, una 
per cada malaltia oblidada. per cada malaltia oblidada. per cada malaltia oblidada. per cada malaltia oblidada. Els fons provinents d’aquesta 
acció es destinaran a finançar projectes de MSF de 
tractament d’aquests malalties. Les ‘Pastillas contra el . Les ‘Pastillas contra el . Les ‘Pastillas contra el . Les ‘Pastillas contra el 
dolor ajeno’ són un nou concepte d’ajuda: simbolitdolor ajeno’ són un nou concepte d’ajuda: simbolitdolor ajeno’ són un nou concepte d’ajuda: simbolitdolor ajeno’ són un nou concepte d’ajuda: simbolitzen la zen la zen la zen la 
situació mèdica que viuen als països en desenvolupament. situació mèdica que viuen als països en desenvolupament. situació mèdica que viuen als països en desenvolupament. situació mèdica que viuen als països en desenvolupament. 
Amb un gest senzill i de forma molt accessible, amb tan Amb un gest senzill i de forma molt accessible, amb tan Amb un gest senzill i de forma molt accessible, amb tan Amb un gest senzill i de forma molt accessible, amb tan 
sols 1 euro podem contribuir a millorar la vida de milers sols 1 euro podem contribuir a millorar la vida de milers sols 1 euro podem contribuir a millorar la vida de milers sols 1 euro podem contribuir a millorar la vida de milers 
de malalts oblidats.de malalts oblidats.de malalts oblidats.de malalts oblidats.  
 

Quant de mal aliè pateixes? 

Si has decidit col·laborar en aquesta causa, és perquè segurament pateixes dolor aliè, un mal que afecta, de manera 

gairebé endèmica, el món desenvolupat. Si notes molèsties, irritabilitat, sensibilitat... davant el patiment dels malalts més 

desafavorits, pot ser que estiguis contagiat. 

 

Indicacions 

Les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ són indicades per al tractament simptomàtic del dolor aliè d’intensitat alta, lleu o 

moderada. El principi actiu de les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ és l’amor. Aquest principi és part d’un gest humanitari 

que actua directament a les zones més necessitades i té com a finalitat ajudar aquells qui ho necessiten. 
    
 
Les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ es podran adquirir exclusivament en farmàcies. Amb això farem una acció de 

sensibilització molt visible, en un lloc idoni per empatitzar amb el dolor aliè, la farmàcia, i de la mà d’un prescriptor 

excepcional, el farmacèutic. L’acció anirà acompanyada d’una intensa campanya informativa sobre la problemàtica 

d’aquestes malalties i els reptes que plantegen. El primer milió i mig de capses de ‘Pastillas’ ja estan a disposició de les 

farmàcies, tot i que MSF espera superar aquesta xifra durant la campanya, que tindrà una durada inicial d’un any. 

 

Aquest projecte de campanya es duu a terme amb l’imprescindible suport i la complicitat de les distribuïdores 

farmacèutiques, els farmacèutics, la societat civil en general i la base social de Metges Sense Fronteres. Confiem que la 

col·laboració dels mitjans de comunicació ens ajudarà a sensibilitzar sobre elles. 

 

En l’àmbit específic de televisió i xarxes socials, la campanya disposa d’una quinzena de vídeos de suport de personalitats 

del món del cinema, la literatura, la música, l’esport, la gastronomia i la televisió. Destaca l’anunci protagonitzat per Luis 

García Berlanga (que acaba de morir) i amb fotografia de Javier Aguirresarobe. MSF vol recordar la generositat 

mostrada pel genial cineasta a l’hora de col·laborar en aquest projecte.  
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Així mateix, donen suport a la campanya el cantant Alejandro Sanz, els futbolistes Andrés Iniesta i Xabi Alonso, 

l’escriptor i periodista Juan José Millás, l’esportista de muntanya Edurne Pasaban, l’humorista, presentador i productor 

de televisió Andreu Buenafuente, l’actriu Pilar Bardem, el cuiner Ferran Adrià, l’escriptor i divulgador científic Eduard 

Punset, el cantant Pau Donés, l’actor Fernando Tejero, l’actriu i presentadora de televisió Cayetana Guillén Cuervo, el 

periodista i presentador de ràdio i televisió Manel Fuentes, el grup Estopa i l’actriu de teatre Núria Espert. 

 
 
 
 
L’objectiu de la L’objectiu de la L’objectiu de la L’objectiu de la campanya és estimular la campanya és estimular la campanya és estimular la campanya és estimular la 
consciència de la consciència de la consciència de la consciència de la societat espanyola sobre la manca societat espanyola sobre la manca societat espanyola sobre la manca societat espanyola sobre la manca 
d’accés a d’accés a d’accés a d’accés a medicaments bàsics als països en medicaments bàsics als països en medicaments bàsics als països en medicaments bàsics als països en 
via de via de via de via de desenvolupament i, també, donar desenvolupament i, també, donar desenvolupament i, també, donar desenvolupament i, també, donar 
l’oportunitat als l’oportunitat als l’oportunitat als l’oportunitat als ciutadans de solidaritzarciutadans de solidaritzarciutadans de solidaritzarciutadans de solidaritzar----se amb se amb se amb se amb 
totes aquestes totes aquestes totes aquestes totes aquestes persones mitpersones mitpersones mitpersones mitjançant la compra de jançant la compra de jançant la compra de jançant la compra de 
les ‘Pastillas contra les ‘Pastillas contra les ‘Pastillas contra les ‘Pastillas contra el dolor ajeno’, el preu simbòlic de el dolor ajeno’, el preu simbòlic de el dolor ajeno’, el preu simbòlic de el dolor ajeno’, el preu simbòlic de 
les quals anirà les quals anirà les quals anirà les quals anirà directament destinat a finançar directament destinat a finançar directament destinat a finançar directament destinat a finançar 
projectes de projectes de projectes de projectes de tractament de malalties oblidades.tractament de malalties oblidades.tractament de malalties oblidades.tractament de malalties oblidades.    
    
Perquè no hi ha cap Perquè no hi ha cap Perquè no hi ha cap Perquè no hi ha cap excusa: rescatar de l’oblit aquests excusa: rescatar de l’oblit aquests excusa: rescatar de l’oblit aquests excusa: rescatar de l’oblit aquests 
milions de malalts és milions de malalts és milions de malalts és milions de malalts és ffffeina de tots.eina de tots.eina de tots.eina de tots.    
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.ALIANCES ESTRATÈGIQUES  

Si avui aquest projecte és una realitat a l’abast de tothom, és gràcies a la suma de molts esforços, una cadena Si avui aquest projecte és una realitat a l’abast de tothom, és gràcies a la suma de molts esforços, una cadena Si avui aquest projecte és una realitat a l’abast de tothom, és gràcies a la suma de molts esforços, una cadena Si avui aquest projecte és una realitat a l’abast de tothom, és gràcies a la suma de molts esforços, una cadena 
de col·laboracions en què han participat activament institucions i organitzacions del sector farmacèuticde col·laboracions en què han participat activament institucions i organitzacions del sector farmacèuticde col·laboracions en què han participat activament institucions i organitzacions del sector farmacèuticde col·laboracions en què han participat activament institucions i organitzacions del sector farmacèutic, i que no , i que no , i que no , i que no 
cal dir que té com a protagonistes els mateixos farmacèutics, en contacte directe amb els seus clients.cal dir que té com a protagonistes els mateixos farmacèutics, en contacte directe amb els seus clients.cal dir que té com a protagonistes els mateixos farmacèutics, en contacte directe amb els seus clients.cal dir que té com a protagonistes els mateixos farmacèutics, en contacte directe amb els seus clients.    
    
I és que només aquesta suma d’esforços pot garantir que la campanya ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ tingui la I és que només aquesta suma d’esforços pot garantir que la campanya ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ tingui la I és que només aquesta suma d’esforços pot garantir que la campanya ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ tingui la I és que només aquesta suma d’esforços pot garantir que la campanya ‘Pastillas contra el dolor ajeno’ tingui la 
repercussió i l’èxit que merrepercussió i l’èxit que merrepercussió i l’èxit que merrepercussió i l’èxit que mereix. Per això, és fonamental disposar del suport, la complicitat i l’entusiasme del eix. Per això, és fonamental disposar del suport, la complicitat i l’entusiasme del eix. Per això, és fonamental disposar del suport, la complicitat i l’entusiasme del eix. Per això, és fonamental disposar del suport, la complicitat i l’entusiasme del 
sector farmacèutic a Espanya: els Col·legis Oficials de Farmacèutics, les distribuïdores farmacèutiques, sector farmacèutic a Espanya: els Col·legis Oficials de Farmacèutics, les distribuïdores farmacèutiques, sector farmacèutic a Espanya: els Col·legis Oficials de Farmacèutics, les distribuïdores farmacèutiques, sector farmacèutic a Espanya: els Col·legis Oficials de Farmacèutics, les distribuïdores farmacèutiques, 
Farmamundi com a ONG del sector, i els propis professionals al davaFarmamundi com a ONG del sector, i els propis professionals al davaFarmamundi com a ONG del sector, i els propis professionals al davaFarmamundi com a ONG del sector, i els propis professionals al davant de les oficines de farmàcia, i afegintnt de les oficines de farmàcia, i afegintnt de les oficines de farmàcia, i afegintnt de les oficines de farmàcia, i afegint----se a se a se a se a 
tots ells, les institucions públiques (tant el Ministeri de Sanitat com les diferents Conselleries de Salut).tots ells, les institucions públiques (tant el Ministeri de Sanitat com les diferents Conselleries de Salut).tots ells, les institucions públiques (tant el Ministeri de Sanitat com les diferents Conselleries de Salut).tots ells, les institucions públiques (tant el Ministeri de Sanitat com les diferents Conselleries de Salut).    
 
Els Col·legis Oficials de Farmacèutics. Són el múscul d’aquest projecte. Tenen l’enorme responsabi Són el múscul d’aquest projecte. Tenen l’enorme responsabi Són el múscul d’aquest projecte. Tenen l’enorme responsabi Són el múscul d’aquest projecte. Tenen l’enorme responsabilitat de litat de litat de litat de 
transmetre a totes les farmàcies la necessitat d’apostar per aquest tipus d’accions. El seu paper primordial és transmetre a totes les farmàcies la necessitat d’apostar per aquest tipus d’accions. El seu paper primordial és transmetre a totes les farmàcies la necessitat d’apostar per aquest tipus d’accions. El seu paper primordial és transmetre a totes les farmàcies la necessitat d’apostar per aquest tipus d’accions. El seu paper primordial és 
legitimar la nostra acció davant tots els farmacèutics i empreses distribuïdores, i ferlegitimar la nostra acció davant tots els farmacèutics i empreses distribuïdores, i ferlegitimar la nostra acció davant tots els farmacèutics i empreses distribuïdores, i ferlegitimar la nostra acció davant tots els farmacèutics i empreses distribuïdores, i fer----la així possible.la així possible.la així possible.la així possible.    
 
Les distribuïdores farmacèutiques. Un repte com aquest, tan complex i subjecte a tants condicionants i Un repte com aquest, tan complex i subjecte a tants condicionants i Un repte com aquest, tan complex i subjecte a tants condicionants i Un repte com aquest, tan complex i subjecte a tants condicionants i 
interlocutors, no seria possible sense uns socis estratègics que s’ocupessin de la logística, de fer que cada interlocutors, no seria possible sense uns socis estratègics que s’ocupessin de la logística, de fer que cada interlocutors, no seria possible sense uns socis estratègics que s’ocupessin de la logística, de fer que cada interlocutors, no seria possible sense uns socis estratègics que s’ocupessin de la logística, de fer que cada 
farmàcia espanyola, per remota que sigui la seva situació geogràfica, dfarmàcia espanyola, per remota que sigui la seva situació geogràfica, dfarmàcia espanyola, per remota que sigui la seva situació geogràfica, dfarmàcia espanyola, per remota que sigui la seva situació geogràfica, disposi al taulell de les nostres ‘Pastillas isposi al taulell de les nostres ‘Pastillas isposi al taulell de les nostres ‘Pastillas isposi al taulell de les nostres ‘Pastillas 
contra el dolor ajeno’. Es tracta d’incorporarcontra el dolor ajeno’. Es tracta d’incorporarcontra el dolor ajeno’. Es tracta d’incorporarcontra el dolor ajeno’. Es tracta d’incorporar----les a la seva feina de cada dia, la que desenvolupen des de sempre les a la seva feina de cada dia, la que desenvolupen des de sempre les a la seva feina de cada dia, la que desenvolupen des de sempre les a la seva feina de cada dia, la que desenvolupen des de sempre 
amb diligència, entrega i professionalitat. La campanya disposa del suport de gairebé la totalitatamb diligència, entrega i professionalitat. La campanya disposa del suport de gairebé la totalitatamb diligència, entrega i professionalitat. La campanya disposa del suport de gairebé la totalitatamb diligència, entrega i professionalitat. La campanya disposa del suport de gairebé la totalitat del sector de  del sector de  del sector de  del sector de 
distribució farmacèutica, i s’han signat acords de col·laboració amb Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar, distribució farmacèutica, i s’han signat acords de col·laboració amb Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar, distribució farmacèutica, i s’han signat acords de col·laboració amb Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar, distribució farmacèutica, i s’han signat acords de col·laboració amb Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar, 
Farmanova, Edifa, Cofas, Centro Farmacéutico Sanal, Centro Farmacéutico Nacional, Centro Farmacéutico del Farmanova, Edifa, Cofas, Centro Farmacéutico Sanal, Centro Farmacéutico Nacional, Centro Farmacéutico del Farmanova, Edifa, Cofas, Centro Farmacéutico Sanal, Centro Farmacéutico Nacional, Centro Farmacéutico del Farmanova, Edifa, Cofas, Centro Farmacéutico Sanal, Centro Farmacéutico Nacional, Centro Farmacéutico del 
Norte, Unión Farmacéutica GNorte, Unión Farmacéutica GNorte, Unión Farmacéutica GNorte, Unión Farmacéutica Guipuzcoana, Difale i Nafarco.uipuzcoana, Difale i Nafarco.uipuzcoana, Difale i Nafarco.uipuzcoana, Difale i Nafarco.    
 
El farmacèutic. Es converteix en prescriptor del projecte, animant la ciutadania a contribuir simbòlicament al Es converteix en prescriptor del projecte, animant la ciutadania a contribuir simbòlicament al Es converteix en prescriptor del projecte, animant la ciutadania a contribuir simbòlicament al Es converteix en prescriptor del projecte, animant la ciutadania a contribuir simbòlicament al 
nostre repte, a la causa i a la tasca de MSF. El farmacèutic és qui té un contacte directe amb les persones, i pernostre repte, a la causa i a la tasca de MSF. El farmacèutic és qui té un contacte directe amb les persones, i pernostre repte, a la causa i a la tasca de MSF. El farmacèutic és qui té un contacte directe amb les persones, i pernostre repte, a la causa i a la tasca de MSF. El farmacèutic és qui té un contacte directe amb les persones, i per    
tant té l’última paraula en aquesta cadena humana.tant té l’última paraula en aquesta cadena humana.tant té l’última paraula en aquesta cadena humana.tant té l’última paraula en aquesta cadena humana.    
 
ONG farmacèutiques – FARMAMUNDI. Ha respost generosament a la nostra petició d’ajuda i complicitat. Amb la  Ha respost generosament a la nostra petició d’ajuda i complicitat. Amb la  Ha respost generosament a la nostra petició d’ajuda i complicitat. Amb la  Ha respost generosament a la nostra petició d’ajuda i complicitat. Amb la 
seva col·laboració, ens dóna suport, i en certa manera ens avala, a l’hora d’introduir el nostreseva col·laboració, ens dóna suport, i en certa manera ens avala, a l’hora d’introduir el nostreseva col·laboració, ens dóna suport, i en certa manera ens avala, a l’hora d’introduir el nostreseva col·laboració, ens dóna suport, i en certa manera ens avala, a l’hora d’introduir el nostre projecte  projecte  projecte  projecte ––––i les i les i les i les 
mateixes capses de ‘Pastillas contra el dolor ajeno’mateixes capses de ‘Pastillas contra el dolor ajeno’mateixes capses de ‘Pastillas contra el dolor ajeno’mateixes capses de ‘Pastillas contra el dolor ajeno’–––– en el cor del sector farmacèutic: les oficines de farmàcia.  en el cor del sector farmacèutic: les oficines de farmàcia.  en el cor del sector farmacèutic: les oficines de farmàcia.  en el cor del sector farmacèutic: les oficines de farmàcia. 
Com a organitzacions humanitàries, tenim sovint objectius comuns: en aquest cas, el de sensibilitzat la societat Com a organitzacions humanitàries, tenim sovint objectius comuns: en aquest cas, el de sensibilitzat la societat Com a organitzacions humanitàries, tenim sovint objectius comuns: en aquest cas, el de sensibilitzat la societat Com a organitzacions humanitàries, tenim sovint objectius comuns: en aquest cas, el de sensibilitzat la societat 
espanyola soespanyola soespanyola soespanyola sobre les malalties oblidades. Sumem esforços perquè el missatge arribi més lluny.bre les malalties oblidades. Sumem esforços perquè el missatge arribi més lluny.bre les malalties oblidades. Sumem esforços perquè el missatge arribi més lluny.bre les malalties oblidades. Sumem esforços perquè el missatge arribi més lluny.    
 
Empreses col·laboradores. La implicació i la col·laboració activa del sector empresarial han estat una ajuda  La implicació i la col·laboració activa del sector empresarial han estat una ajuda  La implicació i la col·laboració activa del sector empresarial han estat una ajuda  La implicació i la col·laboració activa del sector empresarial han estat una ajuda 
imprescindible per reduir els costos de fabricació de les pastillimprescindible per reduir els costos de fabricació de les pastillimprescindible per reduir els costos de fabricació de les pastillimprescindible per reduir els costos de fabricació de les pastilles. S’han unit al projecte l’empresa Damel es. S’han unit al projecte l’empresa Damel es. S’han unit al projecte l’empresa Damel es. S’han unit al projecte l’empresa Damel 
(fabricant dels caramels), la Fundació ROSE Caixa Mediterrani, l’empresa Cartonplex (impressor del cartó), (fabricant dels caramels), la Fundació ROSE Caixa Mediterrani, l’empresa Cartonplex (impressor del cartó), (fabricant dels caramels), la Fundació ROSE Caixa Mediterrani, l’empresa Cartonplex (impressor del cartó), (fabricant dels caramels), la Fundació ROSE Caixa Mediterrani, l’empresa Cartonplex (impressor del cartó), 
l’empresa Ml’empresa Ml’empresa Ml’empresa M----real (fabricant del cartó), Grupo Caliche (transport i emmagatzemament previ a l’enviament a lreal (fabricant del cartó), Grupo Caliche (transport i emmagatzemament previ a l’enviament a lreal (fabricant del cartó), Grupo Caliche (transport i emmagatzemament previ a l’enviament a lreal (fabricant del cartó), Grupo Caliche (transport i emmagatzemament previ a l’enviament a la a a a 
distribució), Fundación SEUR (transport i missatgeria), Ibergest (impressor de paper) i l’Associació APSA distribució), Fundación SEUR (transport i missatgeria), Ibergest (impressor de paper) i l’Associació APSA distribució), Fundación SEUR (transport i missatgeria), Ibergest (impressor de paper) i l’Associació APSA distribució), Fundación SEUR (transport i missatgeria), Ibergest (impressor de paper) i l’Associació APSA 
(manipulador de les capses), entre d’altres.(manipulador de les capses), entre d’altres.(manipulador de les capses), entre d’altres.(manipulador de les capses), entre d’altres.    
 
La base social de Metges Sense Fronteres. Amb gairebé mig milió de socis i col·laboradors, MSF té la c Amb gairebé mig milió de socis i col·laboradors, MSF té la c Amb gairebé mig milió de socis i col·laboradors, MSF té la c Amb gairebé mig milió de socis i col·laboradors, MSF té la capacitat i la apacitat i la apacitat i la apacitat i la 
confiança de poder fer una crida a la seva base social perquè s’uneixin a la campanya, facin una bona difusió del confiança de poder fer una crida a la seva base social perquè s’uneixin a la campanya, facin una bona difusió del confiança de poder fer una crida a la seva base social perquè s’uneixin a la campanya, facin una bona difusió del confiança de poder fer una crida a la seva base social perquè s’uneixin a la campanya, facin una bona difusió del 
projecte i ells, al seu torn, s’apropin a la farmàcia a comprar ‘Pastillas contra el dolor ajeno’.projecte i ells, al seu torn, s’apropin a la farmàcia a comprar ‘Pastillas contra el dolor ajeno’.projecte i ells, al seu torn, s’apropin a la farmàcia a comprar ‘Pastillas contra el dolor ajeno’.projecte i ells, al seu torn, s’apropin a la farmàcia a comprar ‘Pastillas contra el dolor ajeno’.    
 
La ciutadania. Són innombrab Són innombrab Són innombrab Són innombrables les vegades que s’ha demanat als ciutadans col·laboració per a projectes les les vegades que s’ha demanat als ciutadans col·laboració per a projectes les les vegades que s’ha demanat als ciutadans col·laboració per a projectes les les vegades que s’ha demanat als ciutadans col·laboració per a projectes 
d’aquest tipus, i sempre, sempre, han complert la seva part. És, d’alguna manera, el que ens anima a posar en d’aquest tipus, i sempre, sempre, han complert la seva part. És, d’alguna manera, el que ens anima a posar en d’aquest tipus, i sempre, sempre, han complert la seva part. És, d’alguna manera, el que ens anima a posar en d’aquest tipus, i sempre, sempre, han complert la seva part. És, d’alguna manera, el que ens anima a posar en 
marxa aquest projecte: saber que no ens fallaran, que respondran mobimarxa aquest projecte: saber que no ens fallaran, que respondran mobimarxa aquest projecte: saber que no ens fallaran, que respondran mobimarxa aquest projecte: saber que no ens fallaran, que respondran mobilitzantlitzantlitzantlitzant----se, donantse, donantse, donantse, donant----nos suport, com han fet nos suport, com han fet nos suport, com han fet nos suport, com han fet 
sempre. En aquest cas, anant a la farmàcia a comprar, per 1 euro, una capsa de ‘Pastillas contra el dolor sempre. En aquest cas, anant a la farmàcia a comprar, per 1 euro, una capsa de ‘Pastillas contra el dolor sempre. En aquest cas, anant a la farmàcia a comprar, per 1 euro, una capsa de ‘Pastillas contra el dolor sempre. En aquest cas, anant a la farmàcia a comprar, per 1 euro, una capsa de ‘Pastillas contra el dolor 
ajeno’.ajeno’.ajeno’.ajeno’.    
 
Mitjans de difusió. Per tal d’aconseguir la màxima repercussió social, llancem una important campa Per tal d’aconseguir la màxima repercussió social, llancem una important campa Per tal d’aconseguir la màxima repercussió social, llancem una important campa Per tal d’aconseguir la màxima repercussió social, llancem una important campanya nya nya nya 
d’informació i publicitat en mitjans tradicionals (premsa, televisió i ràdio) i mitjans digitals d’informació i publicitat en mitjans tradicionals (premsa, televisió i ràdio) i mitjans digitals d’informació i publicitat en mitjans tradicionals (premsa, televisió i ràdio) i mitjans digitals d’informació i publicitat en mitjans tradicionals (premsa, televisió i ràdio) i mitjans digitals ––––portals, xarxes portals, xarxes portals, xarxes portals, xarxes 
socials, blocs, etc.socials, blocs, etc.socials, blocs, etc.socials, blocs, etc.–––– adreçada al públic general, i també, a públics especialitzats. A més, com ja hem explicat, els  adreçada al públic general, i també, a públics especialitzats. A més, com ja hem explicat, els  adreçada al públic general, i també, a públics especialitzats. A més, com ja hem explicat, els  adreçada al públic general, i també, a públics especialitzats. A més, com ja hem explicat, els 
gairebé 500.000 socisgairebé 500.000 socisgairebé 500.000 socisgairebé 500.000 socis i col·laboradors que tenim seran també agents de difusió i un dels principals motors de  i col·laboradors que tenim seran també agents de difusió i un dels principals motors de  i col·laboradors que tenim seran també agents de difusió i un dels principals motors de  i col·laboradors que tenim seran també agents de difusió i un dels principals motors de 
l’acció.l’acció.l’acció.l’acció.    
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Awa, malaltia de la son. Rep. Centroafricana  © JC Tomasi Elda, malaltia de Chagas. Guatemala  © JC Tomasi 

UN REPÀS A LES MALALTIES OBLIDADES 
 
1 - Tripanosomiasi Africana –  
Malaltia de la son 

                      

� TransmissióTransmissióTransmissióTransmissió:::: La tripanosomiasi humana africana o 
malaltia de la son es transmet per la picada de la 
mosca tsé-tsé.  

 
� SímptomeSímptomeSímptomeSímptomes:s:s:s: durant la primera fase, els símptomes són 

inespecífics. En la segona, provoca trastorns del son, 
convulsions i alteracions del comportament que poden 
arribar a la bogeria. 

 
� GGGGravetatravetatravetatravetat:::: sense tractament, el 100% dels malalts 

mor. Els tractaments són molt toxics o no están  
disponibles.  

 
� AfectatAfectatAfectatAfectats:s:s:s: cada any s´infecten entre 50.000 i 70.000 

persones, i més de 60 milions de persones de 36 països 
de l´Àfrica subsahariana corren el risc de contreure-la.  

 
� Objectius assolitsObjectius assolitsObjectius assolitsObjectius assolits MSF: MSF: MSF: MSF: des del 1986, MSF ha fet 

més de 2,6 milions de tests per diagnosticar la 
malaltia de la son, ha tractat més de 48.000 pacients 
a l´ Àfrica, i ha participat en investigacions sobre el 
terreny per al desenvolupament de noves combinacions 
de medicaments. 

 Només el 2009, MSF va tractar gairebé 2.000 
malalts. Aquell mateix any, una nova opció de 
medicament, anomenat NECT (Terapia Combinada 
Nifurtimox-Eflornitina) es va afegir a la llista de 
Medicaments Essencials de l´ Organització Mundial de 
la Salut. El desenvolupament de la NECT puposa un 
gran avenç, pero encara no és ni de bon tros el 
tractament ideal.  

 
� RepteRepteRepteReptes:s:s:s: millors proves diagnòstiques adaptades a 

zones remotes que siguin assequibles i fàcils d´utilitzar 
(idealment, proves ràpides). Fomentar i finançar nous 
programes d´ investigació i desenvolupament de 
medicaments eficaços per al tractament de la malaltia 
de la son.“La NECT oferirà als pacients en l´ estadi 
dos de la malaltia de la son un tractament nou 
millorat. Encara no és, però, l´ ideal,  perquè requereix 
injeccions i personal de salut qualificat. El DNDi manté 
el compromís d´ investigar més per aconseguir 
innovacions que responguin a les veritables necessitats 
d´aquests pacients oblidats”. Bernard Bernard Bernard Bernard PécoulPécoulPécoulPécoul, , , , 
director dedirector dedirector dedirector de DNDi (Drugs for Neglected Diseases  DNDi (Drugs for Neglected Diseases  DNDi (Drugs for Neglected Diseases  DNDi (Drugs for Neglected Diseases 
initiative)initiative)initiative)initiative) 

2 – Tripanosomiasi Americana –  
Malaltia de Chagas 

                         
    

� TransmisTransmisTransmisTransmissiósiósiósió:::: El Chagas es transmet per la picada de 
la xinxa (un insecte) infectada amb el paràsit 
Tripanosoma cruzi. Quan l´insecte infectat diposita la 
femta a la pell i la persona es rasca, el paràsit 
s´introdueix en el fluix sanguini.  

 
� SímptomeSímptomeSímptomeSímptomes:s:s:s: en el moment de la infecció, els 

símptomes poden passar desapercebuts, i els malalts 
poden no tenir molèsties durant anys.  

 
� GravetatGravetatGravetatGravetat:::: el 30% dels afectats desenvolupa lesions 

cardíaques, digestives i neurològiques irreversibles. 
Actualment, només es disposa de dos fármacs antics, 
que poden tenir greus efectes secundaris.  

 
� AfectatAfectatAfectatAfectats:s:s:s: El Chagas és endémic a 21 països de 

l´Amèrica Llatina. S´estima que hi ha entre 10 i 15 
milions d´ infectats i 50.000 noves infeccions anuals.  

 
� ObjectiuObjectiuObjectiuObjectius s s s assolits assolits assolits assolits MSF:MSF:MSF:MSF: Metges Sense Fronteres 

ofereix diagnòstic i tractament per a la malaltia  de 
Chagas des del 1999. Ha fet tests de cribratge 
diagnòstic a més de 60.000 pacients, i ha tractat més 
de 3.000 pacients. 
Hem introduït el tractament de Chagas en els protocols 
de salut dels països on treballem, com en el cas de 
Bolivia. Hem informat les comunitats perquè extremin 
les mesures preventives. MSF tracta els infectats 60 
dies seguits, i dóna prioritat als menors de 14 anys, 
per als quals el tractament és més efectiu. De tota 
manera, l´ organització ofereix tractament a tots els 
afectats fins als 60 anys d´edat. 

 
� RepteRepteRepteReptes:s:s:s: els goberns dels paÏsos on és endèmic han 

d´augmentar l´ús dels diagnòstics i medicaments més 
efectius. Calen millors proves de diagnòstic i 
medicaments més efectius.“Hi ha gent que pensa que 
ningú no arriba a posar-se malalt o a morir de Chagas 
i en molts casos és així. Pero en molts d´altres és 
posen malalts de gravetat i poden morir. I són casos 
molt sensibles i colpidors per la població perquè és gent 
jove, en edat productiva, amb familia”.Dr. Víctor Dr. Víctor Dr. Víctor Dr. Víctor 
Conde, metgeConde, metgeConde, metgeConde, metge de MSF a de MSF a de MSF a de MSF a Cochabamba (Bolivia) Cochabamba (Bolivia) Cochabamba (Bolivia) Cochabamba (Bolivia)    
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Chanda, malalta de kala azar. India  © JC Tomasi 
Berthe, malalta de tuberculosi. Rep. Centroafricana  © JC Tomasi 

3 - Leishmaniasis visceral  - Kala azar 
(febre negre) 

    
� TransmisTransmisTransmisTransmissiósiósiósió:::: La leishmaniasis visceral, o kala azar 

(“febre negre” en hindi), es transmet per la picada 
de certs tipus de mosca de la sorra.  

 
� SímSímSímSímpppptometometometomes:s:s:s: els símptomes són anèmia, pèrdua de 

pes, dilatació de la melsa i dels ganglis limfàtics i 
febres prolongades. El sistema inmunològic de la 
persona infectada s´afebleix i és més vulnerable 
davant altres infeccions.  

 
� GravetatGravetatGravetatGravetat:::: Si no reben tractament, la majoria de 

malalts moren. El tractament habitual, 
desenvolupat fa 80 anys, és doloros, poc efectiu i 
provoca seriosos efectes secundaris.  

 
� AfectatAfectatAfectatAfectats:s:s:s: es produeixen uns 500.000 nous casos 

cada any, el 90% dels quals a l´Índia, Bangla Desh, 
Nepal, Brasil i el Sudan. S´ estima que el 70% dels 
casos de kala azar no es detecten. La malaltia és 
endèmica a més de 60 països, amb uns 200 milions 
de persones en risc. 

 
� Objectius assolits MSFObjectius assolits MSFObjectius assolits MSFObjectius assolits MSF:::: en tres anys, MSF ha 

tractat amb bons resultats més de 5.300 pacients 
de kala azar en l´estat de Bihar, en el nord de 
L´Índia. Organitza la detecció i el tractament de 
casos per controlar la malaltia a las àrees 
afectades, i desenvolupa unitats especials de 
tractament. Altres objectius assolits per  l´ 
organizació han estat demostrar l´eficàcia del 
medicament amfotericina B liposomal (Ambisome) 
amb tractament de 20mg de dosi total dividit en 4 
dosi i, també, convèncer el fabricant perquè en 
rebaixés el preu un 10%. 

 
� RepteRepteRepteReptes:s:s:s: el kala azar encara és una malaltia 

oblidada pel que fa a investigació i 
desenvolupament de nous tractaments. Calen 
medicaments assequibles i de fàcil utilització, 
proves ràpides de diagnòstic i reduir encara més el 
preu dels medicaments més efectius. “Els malalts 
de kala azar als països en desenvolupament han 
estat oblidats durant força temps. Moltes 
comunitats amb elevada prevalença no tenen accés 
al diagnòstic i, per les seves condicions de pobresa, 
sovint només poden accedir a tractaments de baixa 
qualitat”. GaGaGaGareth Barrett, coordinador mèreth Barrett, coordinador mèreth Barrett, coordinador mèreth Barrett, coordinador mèdic de dic de dic de dic de 
MSF aMSF aMSF aMSF a Bihar (India) Bihar (India) Bihar (India) Bihar (India)    

4 – Tuberculosi  
  

 
� TransmisTransmisTransmisTransmissiósiósiósió:::: causa la tuberculosi (TB) el bacil de 

Koch, que es transmet per l´aire quan el malalt 
estornuda, tus o escup. 

 
� SímptomeSímptomeSímptomeSímptomes:s:s:s: els més freqüents són tos amb flegma 

i de vegades amb sang a l´esput, febre, sudoració 
nocturna, mareigs momentanis, calfreds i pèrdua 
de pes.   

 
� GravetatGravetatGravetatGravetat:::: la TB pot causar la mort. Per 

diagnosticar-la, encara s´utilitza un mètode poc 
eficaç que té més de 125 anys. Els tractaments 
disponibles en tenen més de 40. 

 
� AfectatAfectatAfectatAfectatssss: el bacil de la tuberculosi infecta una nova 

persona cada segon. Un terç de la població mundial 
n´está infectada. Cada any 9 milions de persones en 
desenvolupen la forma activa, el 95% en països en 
desenvolupament  

 
� ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiussss assolits assolits assolits assolits MSF: MSF: MSF: MSF: l´organització combat la 

tuberculosi des de fa 30 anys, actualment en 19 
països. Durant el darrer any ha atès a 20.500 
pacients, 940 dels quals amb la forma 
multiresistent de la malaltia (MDR-TB). Mitjançant 
la Campanya d´Accés a Medicaments Essencials 
(CAME), MSF reclama que es reprenguin la 
investigació i el desenvolupament de noves vacunes 
y tractaments contra la TB, i que aquests es puguin 
comercialitzar a preus assequibles. 

 
� RepteRepteRepteReptes:s:s:s: es necessiten urgentment proves de 

diagnòstic que detectin totes les formes de TB. 
També calen tractaments més curts i amb menys 
pastilles, i tractaments eficaços per a la MDR-
TB."El tractament de la TB és llarg i complex. En 
el cas de malalts coinfectats amb TB i VIH, pendre 
tants medicaments pot fer augmentar els efectes 
secundaris o reduir-ne  l´eficàcia, i en els malalts 
amb TB resistent, els medicaments de segona línia 
són tan poc eficaços que calen tractaments de fins 
a dos anys. És imprescindible que aixó canviï si de 
debò volem lluitar contra la TB. Però el primer pas 
és diagnosticar aquestes persones i fer-ho d´una 
manera ràpida i eficient. Només aixi els podrem 
tractar". ". ". ". CeciliaCeciliaCeciliaCecilia Ferreyra, referent pe Ferreyra, referent pe Ferreyra, referent pe Ferreyra, referent perrrr a  a  a  a 
VIH/sida i tuberculosiVIH/sida i tuberculosiVIH/sida i tuberculosiVIH/sida i tuberculosi de MSF. de MSF. de MSF. de MSF. 
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Modeste, malalt de malària. Rep. Centroafricana  © JC Tomasi Sam, malalt de sida. Cambodja  © JC Tomasi 

5 – Malària 
 

� TransmissióTransmissióTransmissióTransmissió:::: la malària es transmet per la picada 
del mosquit Anopheles femella infectat amb 
paràsits Plasmodium.  

 
� SímptomeSímptomeSímptomeSímptomes:s:s:s: els símptomes són febre, dolors 

articulars i musculars, mal de cap i vòmits. Es pot 
arribar a patir anèmia greu, baixades de sucre, 
convulsions, fallada renal aguda, problemes 
respiratoris, i fins i tot alteracions de la consciència, 
deliri i coma.  

 
� GravetatGravetatGravetatGravetat:::: si no es tracta, la malària pot ser 

mortal. Tractaments com la cloroquina o la 
sulfadoxina-pirimetamina ja no són efectius perquè 
han generat resistències. Les noves combinacions 
amb derivats de l´artemisinina són més efectives, 
però poden aparèixer resistències novament. 

 
� AfectatAfectatAfectatAfectatssss: aproximadament la meitat de la població 

mundial es troba en risc de contraure malària, en 
particular els  qui viuen en països de baixos 
ingressos. L´OMS estima uns 243 milions de casos i 
unes 863.000 morts en 2008, de les quals la 
majoria afecten nens menors de 5 anys. 

 
� ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius assolits assolits assolits assolits MSF MSF MSF MSF: el 2009, Metges Sense 

Fronteres va tractar més d´un milió de persones 
amb malària. L´organització utilitza tractaments a 
base d´artemisinina i advoca perquè siguin més 
accessibles 

 
� RepteRepteRepteReptes:s:s:s: cal ampliar l´accés als diagnòstics i 

tractaments més efectius ja existents als països on 
és endèmica.“Els malalts de malària han de ser 
diagnosticats amb proves al microscopi o amb 
proves ràpides que són molt útils en entorns 
remots. Cal deixar de tractar amb antipalúdics 
totes les persones que tenen febre en les zones on 
la malària és endèmica. Si tractem persones que no 
ho necessiten, no estem atacant la veritable causa 
d´aquella febre, i a més podem augmentar la 
possibilitat que apareguin resistències als 
medicaments”.Dra. Nines Lima, referent peDra. Nines Lima, referent peDra. Nines Lima, referent peDra. Nines Lima, referent perrrr a  a  a  a 
malamalamalamalalties tropicallties tropicallties tropicallties tropicals de MSFs de MSFs de MSFs de MSF 

6 – VIH / Sida infantil  
 

 

   
� TransmisTransmisTransmisTransmissiósiósiósió::::    la sida és causada pel virus de la 

immunodeficiència humana, VIH, que es transmet a 
través de relacions sexuals sense protecció amb 
persones infectades, de transfusions de sang 
contaminada o de mare a fill durant l´embaraç, el 
part o l´alletament. 

 
� SímptomeSímptomeSímptomeSímptomes: s: s: s: el VIH afebleix el sistema 

immunològic, i deixa el cos indefens davant la 
tuberculosi, les pneumonies, la meningitis i altres 
infeccions.   

 
� GravetatGravetatGravetatGravetat: : : : la meitat dels nadons infectats pot morir 

abans de fer dos anys si no reben tractament a 
temps.  

 
� AfectatAfectatAfectatAfectats: s: s: s: hi ha uns dos milions de nens infectats, el 

90% a l´ Àfrica subsahariana. Només un 38% rep 
tractament amb antiretrovirals.  

 
� Objectius assolitsObjectius assolitsObjectius assolitsObjectius assolits MSF:  MSF:  MSF:  MSF: actualment MSF tracta 

amb antiretrovirals (ARV) a més de 164.000 
persones arreu del món, 10.000 d´elles nens.  
L´organizació ha pressionat per la simplificació del 
tractament i del seguiment, la descentralizació de 
l´atenció médica i la utilització de genèrics  de 
qualitat. Gràcies a aquestes mesures, MSF ha 
pogut incrementar els seus programes, des dels 
1.500 pacients que va tractar a 10 països. 

 
� RepteRepteRepteReptes:s:s:s: fer arribar les proves diagnòstiques i 

medicaments existents als nens que els necessiten, 
mentre es desenvolupen eines més adequades per a 
ús pediàtric. Enfortir les cadenes de proveïment i 
finançament per evitar la interrupció dels 
tractaments. Reduir el cost dels tractaments de 
primera i segona línia millorats."Avui podem tractar 
els nens, però ens calen més medicaments i proves 
diagnòstiques pediàtriques. La majoria només 
existeixen en versions per a adults. Això ha de 
canviar. Les companyies farmacèutiques s´han de 
comprometre a crear i provar versions pediàtriques 
de les formulacions per a adults". Dr. Tido von Dr. Tido von Dr. Tido von Dr. Tido von 
SchoeSchoeSchoeSchoennnn----Angerer, direAngerer, direAngerer, direAngerer, director de la Campanya pector de la Campanya pector de la Campanya pector de la Campanya perrrr a  a  a  a 
l´l´l´l´AccAccAccAccééééssss a Medicament a Medicament a Medicament a Medicaments Ess Ess Ess Essencialsencialsencialsencials (CAME) de s (CAME) de s (CAME) de s (CAME) de 
MSF.MSF.MSF.MSF. 
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MÉS INFORMACIÓ I MATERIALS DE LA CAMPANYA 
    
� www.pastillascontraeldolorajeno.com   
 
� www.msf.es 
 
� Pastillas contra el dolor ajeno és una idea original de Germinal Comunicación, que també ha 

dissenyat la campanya. Jorge Martínez: 96 829 43 94 / 607 32 56 42 / 
jorgemartinez@germinalcomunicacion.com 

 
� Vídeos i fotografíes en:  Carpeta PASTILLAS CONTRA EL DOLOR AJENO 

Ftp://77.240.125.76/ 
Usuari: msfocbacom 
Password: GG7g5g5u76 

 
 
 
 
 

CONTACTES PREMSA METGES SENSE FRONTERES 
    

Mar Padilla        Cecilia Furió 
pressofficer@barcelona.msf.org   cecilia.furio@barcelona.msf.org 
628 309 863      646 017 307 

Tots els materials disponibles a www.pastillacontraeldolorajeno.com 
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