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Sintesi

Revisio de les hipbtesi implicites en les estimacions dels costos directes i indirectes
disponibles, relacionats amb la malaltia de la SIDA, aixi com la consideracio de certes
caracteristiques diferencials, dels programes de prevencio i educacio per la salut amb
l'objecte d'identificar limitacions critiques pet disseny de programes amb capacitat per
ajustar-se a I'evolucio de I'epidemia. Implicitament es suggereixen algunes direccions per a
I'investigacio operativa i I'avaluacio.

La capacitat de resposta de I'Administracio Central de I'Estat enfront de I'evolucio de la
SIDA al nostre pals -resposta que ha trobat la seva formulacio en el Plan Nacional
enfront de la SIDA i I'articulacib al de les autoritats sanitaries centrals i autbnomiques
amb organitzacions ciutadanes i altres moviments comunitaris- s'ha basat, entre al-
tres, en els seguents suports, amb una part dels quals es compta en I'anterior legislatu-
ra i altres s'han fonamentat at Ilarg de la present.

1.1 L'existencia i efectivitat de dispositius epidemiologics i de Salut Publica que han
permes identificar, calibrar i acarar el problerna des de els seus comengaments.

1.2 La formulacio explicita del quadre de prioritats en I'estrategia global sanitaria
espanyola, dins de la qual la formulacio, I'educacio sanitaria, la prevencio i la
promocio de la salut i I'atencio primaria apareixen com peces basiques.

1.3 La disponibilitat present de potencial en investigacio basica com a fruit de I'a-
cumulacio d'experiencies i esforgos que avui representa I'Institut Cartes III.

Economista, Director General de Planificacio Sanitaria del Ministeri de Sanitat i Consum.
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1.4 L'acceptacio com una de las bases del raonament que sustenta el quadre de

prioritats de la politica sanitaria espanyola present, de la creixent evidencia del fet

que les causes mes importants de mort i malaltia apareixen associades a compor-

taments individuals , estils de vida i riscos laborals i relacionats amb el medi am-

biental.

1.5 L'assumpcio activa i permamentment actualitzada per part del Govern, de les

recomanacions de I'OMS i els acords comunitaris de la CEE enfront de la SIDA i

la droga.

2. Aixi mateix, el maxim representant del Ministeri de Sanitat i Consum ha manifestat en

repetides ocasions que son motius de preocupacio permanent.

2.1 El contingent en ascens de portadors de virus susceptibles de transmetre una

malaltia per a la qual no existeixen encara mitjans de curacio i tampoc vacunes

eficaces.

2.2 El fet que s'afronta una epidemia -de dimensions pandemiques- d'un cost
economic molt alt per individu afectat.

2.3 El coneixement que la proteccio mes efectiva que hi ha ara mateix rau en me-
sures d'informacio, de prevencio i d'higiene que afecten els comportaments per-
sonals mes intims, com son els comportaments sexuals.

2.4 El coneixement de I'estreta associacio entre I 'altissima incidencia de seropositi-
vitat en drogodependents per via intravenosa.

2.5 El coneixement dels enormes costos socials -monetariament intangibles- que es
deriven de la por i I'ignorancia a nivell personal, familiar i social i que es concreten
tragicament en estigma, marginacio i insolidaritat vers persones que necessiten
suport, orientacio i reforgament.

3. En aquest context la sintesi que dona Iloc a aquesta reflexio consisteix a subratllar que
en gran part la Iluita informada i coherent enfront la SIDA es una Iluita contra la incer-
tesa.

4. Aixi doncs, el meu proposit consisteix a presentar una serie d'arguments tocant a la
necessitat de reduir la incertesa, -es a dir, millorar la informacio solvent- sobre una
serie de questions subjacents en les xifres economiques. Soc de I'opinio que no hi ha
xifra que recolzi una decisio de politica sanitaria que d'una manera implicita o explicita
no es sustenti en alguna barreja de judicis de valor i de judicis de fet, i crec que es
generalment acceptada la conveniencia que predomini la base factual en la presa de
decisions. Es a dir, el tipus de proves que s'espera que produeixi I'activitat cientifica
-per una part- o I'activitat d'analisi rigurosa de les deferents alternatives que han de
contemplar-se abans d'adoptar determinades politiques sanitaries.
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5. Pel que es refereix als aspectes economics associats a la SIDA, crec que existeixen
dos tipus d'incertesa:

5.1 La incertesa que comporten les estimacions disponibles del que es denominen
els "costos socials de la malaltia".

5.2 La incertesa associada al que jutjo insuficient coneixement que es to encara
tocant al cost-efectivitat de les actuacions preventives i d'educacio sanitaria.

6. Les estimacions disponibles i difoses fins ara sobre la dimensio economica es re-
fereixen al que es coneix com "costos de recursos" associats a determinades aten-
cions, intervencions o accions preventives i de suport. En rigor, els costos dels recursos
mobilitzats per a determinades intervencions o tractaments son solament una part dels
costos que ha de suportar la societat. Es dir, que constitueixen solament un sumand en
el conjunt que realment interessa coneixer per fonamentar decisions de Politica Social.
Cal advertir, doncs, que no disposem fins el moment -al menys en materials publicats
regularment- del que es denominen +F12+costos socials, +F11 +que com se sap no
solament inclouen valoracions financeres dels recursos utilitzats i assumits en el passiu
d'alguna institucio, sing tot el ventall de costos -monetitzables o no- que son suportats
pels afectats, I'entorn de convivencia immediat i la societal en el seu conjunt. En el cas
de la SIDA es particularment rellevant tenir en compte aquests components de cost
social, motiu pel qual les referencies als costos estrictament financers constitueixen
solament una subestimacio del sacrifici comunitari suportat pel conjunt de la societal.
Jo no se si aquestes advertencies poden semblar prolixes, sobretot als militants de
Ieconomicisme", que tenen tendencia a confondre i perpetrar la seva confusio en
base a tot el que sigui monetitzable i ignorar els components personals i socials del cost
social santari.

7. Aixi, I'examen de determinades xifres pot induir a falses conclusions de certitud. Per
exemple, les xifres que s'han publicat als Estats Units i Anglaterra fixen valoracions
nomes aparentment estables. Als Estats Units, Hardy i els seus col•laboradors han
calculat el cost mitja per pacient de SIDA en $ 147.000 per una estada mitjana de 168
dies de tractament. Scitovsky i Rice, per la seva part, i tambe per als USA, xifren el
mateix cost mitja en $ 24.000 per una estada mitjana de 29 dies. Aquests mateixos
autors han estimat que per al conjunt dels Estats Units la factura nacional dels costos
personals en I'atencio medica dels malalts tractats creixera en $ 1.1 bilions el 1986. Els
costos no personalitzables, es dir, els costos associats a investigacio, cribratge de
seropositius, educacib sanitaria i serveis de suport per a seropositius i malalts, es
projecten, aixi mateix, en ascens oscil•lant entre $ 319 milions el 1985, $ 542 milions el
1986 i $ 2.3 bilions el 1991. Els mateixos autors xifren corn a costos indirectes atribui-
bles a perdues d'aportacio de productes de la poblacio activa afectada a conseque'ncia
de morbiditat i mortalitat prematura I'estimacio de la seguent sequencia: $ 3.9 bilions el
1985, $ 7 bilions el 1986 i 55.6 bilions el 1991.

9. Al Regne Unit Johnson i co. han calculat per a 1986 que el cost mitja per pacient
hospitalitzat ascendeix a £ 6.308 i que el cost mitja per pacient ates en regim ambulatori
suposa £ 530. Ambdues xifres per al col•lectiu de malalts objecte d'estudi suposen un
cost de recursos de £ 6.838, calculat sobre 50 dies de tractament entre el diagnostic i la
mort. Tals estimacions han estat corroborades per Adler en seguir durant 22.4 setma-
nes els pacients tractats en regim hospitalari.

491



Fins i tot admetent un considerable marge de dispersio al voltant de la xifra esmen-

tada de £ 6.838 per cas, aquest cost permet a I'Oficina d'Economia Sanitaria de Lon-

dres establir una serie de comparances d'impacte immediat que han d'esser conve-

nientment matisades. Aixi, el cost per cas de SIDA seria quatre vegades superior al

cost d'un reemplagament de maluc i excediria en mes de £ 2.000 -un remplagament de

valvules cardiaques i en quasi £ 1000- una intervencio de +F12+1v-jws.c +F11 +coro-

nari i solament diferiria £ 260 en relacio al cost del primer any de tractament correspo-

nent a un trasplantament renal.

Naturalment, la matisacio immediata que cal fer es que tats comparances indueixen

a conclusions inadequades si es prescindeix de la qualitat de vida i la supervivencia

associada respectivament a cada tractament i intervencio esmentades.

10. Crec que es important reflexionar ara una mica sobre el significat i la relativitat d'a-
questes xifres i val la pena considerar els seus aspectes positius i menys positius.

10.1 Pel costat dels aspectes positius, em sembla util disposar d'aquestes xifres tan
generals com indications sentinelles o de persuasio sobre la grandaria del
problema que s'afronta i de la seva evolucio. Aixi, tals valoracions permeten
subratllats tan explicits com el del Director General de I'OMS en la seva al.lo-
cucio sobre I'estrategia enfront de la SIDA amb motiu de la recent 40a Assem-
blea Mundial d'aquest organisme.

"El cost de I'atencio medica directa oscil.la entre $ 50.000 i $ 150.000 per

cada cas, i aixo dona una imatge de I'impacte economic de la SIDA als pa'isos

industrialitzats. Les sumes compromeses per I'atencio dels malalts de SIDA ja

son enormes, pero es pot preveure que en el curs dels proxims anys ho seran

molt mes. Voldria subratllar que costa tant emprar un o uns quants educadors

sanitaris durant un any com el tractament (en els limits terapeutics presents)

d'un cas de SIDA. I per establir una altra comparanga la totalitat del pressupost

de I'OMS per a la SIDA en I'any 1987, tot just podria cobrir els costos de

I'atencio medica de menys de I'1% dels casos notificats de SIDA".

10.2 Disposar d'aquests estimadors es, tambe, molt util per tal d'estimular la res-

posta immediata dels dispositius assistencials i els pressupostos. Es a dir,

identificar, encara que sigui en termes aproximats, els costos personals direc-

tes, els indirectes i l'impacte macroeconomic i demografic associat. Crec que

tothom esta suficientment familiaritzat amb les rigideses estructurals de l'oferta

assistencial i amb les no menys encarcarades traduccions pressupostaries de

les prioritats de la despesa publica, sobretot en epoca de crisi economica.

11. Aixo no abstant, crec que es constructiu, aspirar a mes precisio i a un millor conei-

xement del que representen les xifres de que es disposa ara mateix i tractar de

superar les seves limitacions a fi de poder prendre decisions basades en una millor

informacio. I per aixo crec que conve repassar algunes limitacions importants vincu-

lades de les hipotesis sobre les quals s'assenten les estimations que hem comentat:

11.1 La incertesa sobre les pautes d'extensio de la infeccio i la presencia de la

malaltia que limita ostensiblement la prediccio i I'establiment d'escenaris amb

raonable precisio.
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11.2 Les extraordinaries variacions observades a les bases d'imputacio de costos
que a la vegada estan connectades amb patrons d'atencio i tractament tambe
variables. No cal dir que es molt discutible assumir la permanencia a curt i mitja
termini de cap patro d'atencio i tractament present.

11.3 Ja hi ha proves -comentava segurament amb prou emfasi en intervencions
anteriors- de I'estabilitat de la distribucio de casos i temps de doblament de la
SIDA per a grups de risc.

11.4 Tambe es objectable I'estabilitat per a un territori nacional i per a un periode de
temps suficient per permetre una mostra raonable de casos de les mitjanes de
supervivencia i hospital itzacib.

11.5 Tampoc es pot pressuposar una estabilitzacio en els factors que contribueixen
a la valoracio dels costos indirectes tals com la investigacio, la qual base
d'imputacio es almenys fortament influ'ida pels avengos en la concrecio efec-
tiva de vacunes i tractaments terapeutics especifics.

11.6 Si no es reconeix d'una manera oberta la poca importancia de coneixer I'efec-
tivitat de les accions informatives, I'educacio sanitaria i la prevencio, tampoc es
pot desconeixer la viabilitat dels costos corresponents a aquestes accions en
funcio de la resposta de la poblacio general i els grups de risc.

Finalment, i sense anim d'esser exhaustiu, crec que tambe val la pena tenir

present una cosa realmente singular com es el fet que s'esta valorant el cost de

I'atencio a portadors de virus i a malalts per als quals encara no existeixen

mitjans de curacio ni vacunes realment eficagos, com subratlla el Ministre en la

seva intervencio inaugural.

12. Despres de tot el que s'ha dit, em sembla que almenys una conclusio que pot establir-
se es que de cap de les maneres la consideracio dels costos directes i indirectes
associats a la SIDA poden contemplar-se com el resultat d'una manipulacio de maqui-
Ilatge comptable, al marge, de la consideracio de la 1'evoluci6 dels parametres epide-
miologics i I'aveng dels procediments clinics. Una consideracio estreta d'aquest tipus,
a mes de conculcar alguns principis metodologics suficientment establerts, limitaria
greument els beneficis de contemplar pluridisciplinariament I'analisi rigurosa dels
avengos en la comprensio i control de I'epidemia i de I'ajust congruent de I'estrategia
de politica sanitaria corresponent, i el que suposi en termes del que costa portar-la a
bon fi. I el que costa en serveis alto que no es porta a terme per atendre aquests
costos, En aixo estimo que cal ser exigents en el seu coneixement i divulgacio com
element d'informacio i per que no? -d'educacio sanitaria.

13. Des Tun punt de vista estrictament sanitari i des de l'opcio que representa la nostra
Llei General de Sanitat, es dificil contemplar el "dictum" que s'aplica als responsables
de la contaminacio del medi ambient: "El que contamina, que pagui".
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En el nostre recinte sanitari subjecte a normes basades en criteris d equutat i en

base a I'atencio de la necessitat sanitaria individual i col lectiva -i no pas a la deman-

da i capacitat de pagament corresponent- la coberta de les necessitats sanitaries

derivades de la SIDA es planteja com la prestaci6 d'un servei per part del sector

public, que en termes d'analisi economica es conceptua com de "be de merit " o merit

good. En efecte , el que justifica I'actuaci6 de I'administracio -particularment en

aquest cas , es I'evidencia ( o judici de valor ) sanitaria que I'atenci6 i la cobertura

requerida per a les necessitats individuals i col lectives derivades de la SIDA no serien

resoltes d' una forma socialment acceptable si tal cobertura es deixes en mans de

I'actuacio del mercat o la iniciativa individual.

Per aquesta rah, com en el cas de la Iluita contra la droga o el cas dels programes

nacionales de vacunaci6 , I'administracio avalua que el benefici social de la seva

actuacio de cobertura universal compensa suficientment els costos associats . Aques-

ta consideraci6 financera de I'actuaci6 de I'Estat em dona peu per abordar la segona

part de la meva exposicio tocant a la necessitat d'incrementar els actuals conei-

xements sobre el cost- efectivitat de les accions d'educaci6 sanitaria i prevencio. En el

que segueix , prescindire totalment de qualsevol referencia a conceptes i instruments

de la teoria del benestar , que solament han estat adduits per recordar que s'ha

concebut aquest conjunt de reflexions des de la perspectiva del I'analisi i teoria

economica tal com se m ' ha encarregat.

14. En relacio als programes i mesures d ' informacio , educacio sanitaria en general i els

especificament relacionats amb la SIDA en particular , es registra una destacada falta

de conclusions explicites en relacio al seu nivell d ' eficiencia . Mentre son relativament

facils de derivar estimacions dels costos dels recursos implicats en I'aplicacio de cada

programa o accio d ' aquest tipus , es menys facil disposar d ' informacib forta sobre el

binomi cost-efectivitat . I aixo es preocupant per al futur immediat de la necessitat

d'ajustos continuats de les politiques educatives i prioritaries al desenvolupament de
la infeccio i la malaltia, que recomana, per exemple, I'OMS. La principal rao d'aquesta
preocupaci6 rau en el fet que I'absencia o la insuficient informacio sobre I'avaluacio

del cost-efectivitat representa no solament una important disminucio en el binomi

eficiencia i equitat en I'assignacio de recursos per la SIDA , sing que , a mes suposa la

perpetuacio d'actuacions sense el recolzament d'evidencia satisfactoria d'efectivitat.

Es a dir, d'evidencia tocant al guany dels objectius associats amb el desitjat canvi
d'actituds, comportaments i en ultim terme disminucio en les taxes d 'infeccio i pre-
valenga de la malaltia . Es interessant , doncs , explorar els principals motius coneguts

que limiten ara mateix la disposicib de dispositius avalatius per millorar la presa de
decisions.

15. En primer Iloc, cal recordar que I'escassedat d'avaluacio basada en el criteri d'eficien-

cia en educacio sanitaria i prevencio s'ha documentat recentment par Drummond,

Gatherer i Rogers , de manera independent . Per exemple , Gatherer , despres de re-

visar 250 referencies corresponents als ultims deu anys , arriba a la conclusio que "la

major part de ('educacio per a la salut que s'esta portant a terme no es avaluada o els

seus resultats no son publicats. A mes, una majoria d'estudis no semblen estar ade-
quadament dissenyats i les seves conclusions son massa confuses , vagues o insufi-

cientment controlades com per esser adequades per a la seva contrastacib o res-

posta".
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16. En contrast, es disposa de valoracions de costos bastant mes precises. Aixi, Scitovs-

ky i Rice han asseverat que per als Estats Units els costos en educacio sanitaria,

informacio i serveis de suport i seguiment personal van suposar de 19 a 23 milions de

$ I'any 1985, de 28 a 32 milions I'any 1986 i preveien per 1991 un cost entre 233 1388

milions de $.

Al Regne Unit les estimacions del College of Health del muntant del cost associat
a les campanyes d'educacio sanitaria -comprendrent material informatiu amb conti-
guts variats per a la poblacio general i grups de risc, publicitat en mitjans de comuni-
cacio i serveis telefbnics de consulta- representa 62.35 milions de £ per 1986-87.

Per al nostre pais i per a I'any corrent, una anticipacib raonable del cost de les

accions corresponents a carrec del pressupost del Ministeri de Sanitat i Consum

podria xifrar-se entre 800 i 900 milions de pessetes.

Aquesta asimetria entre la disponibilitat d'evidencia tocant a efectivitat i cost en els

programes d'educacio i prevencio no pot deixar de cridar I'atencio i segurament pot

ser util fer un breu repas de les caracteristiques que problablement estableixin majors

diferencies entre aquests programes i els programes referits a serveis sanitaris, cu-

ratius i terapeutics; en aquest cas si que es disposa de mes i mes acceptable infor-

macio sobre la relacio cost-efectivitat.

17.1 Incertitud.

17.2 Desequilibri temporal important entre la generacio de costos i la generacio de

beneficis.

17.3 Actituds individuals davant la incertesa i el risc.

17.4 Implicacio destacada del comportament individual

17.5 Efectes externs o "externalitats"

17.6 Dificultats en la demarcacio d'objectius de les accions

17.7 Problemes en la definicio de "producte " o impacte sobre el nivell de salut.

18. La incertesa pot ser la primera caracteristica que distingeix moltes actituds de preven-

cio i educacio per a la salut i es relaciona tant amb I'escassa atencio que es presta al

control sistematic del guany dels objectius proposats com a la diferencia temporal

inevitable entre I'aplicacio dels programes ara i I'aparicio de les primeres sequencies

dels seus efectes. Aix6 planteja importants problemes tocant a I'eleccio del moment

mes propici per avaluar la tendencia en no tenir en compte efectes positius immediats

i diversos problemes de precisio i quantificacio dels objectius, que son concretats mes

endavant. Aixi mateix, s'acostuma a ignorar els avantatges de I'aplicacib de les tecni-

ques de descompte que permeten actualitzar per la seva comparanga els costos i els

efectes positius monetitzables definits en el seu temps.
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19. Aquesta falta de concordanga cronologica entre costos i beneficis no es estranya a

I'expressio de la "preferencia temporal" dels individus, que es manifesta en comporta-

ments acceptats de riscos -costos- presents front a beneficis incerts o diferits en el

temps. Estudis recents sobre la presa de decisions individuals realitzades sofa situa-

cions d'incertesa suggereixen que les persones tenen tendencia a preferir la certesa

en oposicio a guanys no gaire segurs. Pero, en el cas que es produeixin perdues

prefereixen la incertesa a la certesa. Aquesta asimetria en la repugnancia al risc

s'observa en alguns comportaments no gaire saludables.

Aixi, des d'una perspectiva individual sense suficient informacio interioritzada,
I'assistencia curativa es pot veure com implicant costos personals coneguts amb un
bon nivell de certesa i beneficis immediats raonablement certs.

Un programa preventiu, en canvi, pot implicar perdues immediates -massificacio
de patrons de comportament sexualment vinculador, per exemple- que es valoren en
present amb seguretat, a canvi de futurs guanys incerts.

Corn mes gran sigui el nivell d'asimetria que percep I'individu -a partir dels seus
nivells d'informacio, menys probable sera que es comprometi amb canvis d'actituds,
conductes i estils de vida que representen renuncies forga valorades.

20. Una dimensio que tambe sol ser lamentablement oblidada en I'avaluacio de progra-

mes preventius i d'educacio sanitaria es la generacio dexternalitats" per part d'a-

quests programes. En termes senzills, existeixen externalitats quan el benestar -i per

tant la salut- d'una persona es influYt pel benestar d'altres, de tal manera que la

utilitzacio de serveis sanitaris o l'observanga de patrons de conducta sans actuen no

solament en benefici del subjecte que els utilitza o els observa, sing tambe en benefici

del proisme. (De fet, aquest es un dels fonaments economics mes importants que

justifiquen la implantacio de serveis Nacionals de Salut gratufts, finangats via impos-

tos i de coberta universal) En la mesura que es donin externalitats, i en el cas de la

SIDA, aixo es patent, I'avaluacio rigurosa dels efectes positius de programes de

prevencio i d'educacio ha d'incloure aquesta valoracio social.

21. Finalment, gran part de les dificultats amb cue s'enfronta una avaluacio del cost-efec-

tivitat digna d'aquest nom es relaciona amb el caracter complex dels objectius dels

programes i la corresponent quantificacio dels efectes positius. Aixi, pot reconeixer-se

amb frequencia superposades per almenys tres dimensions diferents en els objectius

dels programes d'educacio sanitaria.

21.1 Una dimensio preventiva o d'inversio en capital huma: la prevencio efectiva

com a inversio assegura redits en forma de gaudi continuat d'un estoc de bona

salut per a l'individu.

21.2 Una dimensio de facilitacio d'eleccions informades. En aquest sentit comunicar
adequadament informacio pot tenir un valor per si mateix.

21.3 Una dimensio d'influencia deliberada en el comportament vers estils de vida
mes saludables.
Naturalment, sorgeixen dificultats en la definicio d'objectius, tant si es desco-

neixen la simultanitat i interrelacio d'aquestes dimensions com si se'n tria al-

guna sense fer-ho explicit.
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En consequencia, definicions ambigues i no explicites d'objectius avorten
tant la possibititat de la seva quantificacio com la possibilitat de verificar el seu
grau de compliment.

Crec que em deixo moltes coses al tinter que els meus companys, mes

experts en aquests ambits, segurament tindran I'amabilitat de completar. De

totes maneres, crec haver contribu'it una mica a alertar, almenys, en contra de

I'autocomplaenga en I'us dels actuals plantejaments convencionals. "Ceteris

paribus" la SIDA es un problema de dimensions canviants a Ilarg terme i tot el

que es faci per millorar les possibilitats obertes per al seu control crec que ha

de ser objecte de preocupacio activa.
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