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COMUNICAT DE LA FCAFA-TDAH EN RELACIÓ A LA DECISIÓ DE LA COMISSIÓ 

INTERMINISTERIAL DE PREUS DE MEDICAMENTS. 

 

Des de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats per TDAH volem evidenciar i 

deixar clara la nostra postura, davant la decisió de la Comissió interministerial de Preus de 

Medicaments de no finançar el nou medicament Elvanse Adults de Shire. 

En primer lloc deixar clara l'alta prevalença del TDAH en adults i les greus conseqüències que 

comporta el trastorn en la vida de l'afectat. No només a nivell personal, aquest trastorn incideix 

directament en la productivitat de les empreses que veuen com els treballs realitzats per 

persones afectades es retarden sense causa aparent, els errors per distracció augmenten la 

baixa qualitat dels treballs encomanats i la procrastinació cap a treballs que no acaben de cridar-

los l'atenció provoquen pèrdues anuals molt superiors a la inversió que l'estat pugui fer 

finançant aquest medicament. 

A nivell de parella l'alt índex de divorcis i separacions està molt per sobre d'aquelles parelles en 

què cap component pateix TDAH. No entendre el trastorn per part de la parella que no està 

afectada i la manca de formació i tractament adequat per part de qui ho pateix, produeix un alt 

percentatge de trencament de parelles amb la consegüent despesa generada en l'administració. 

Infinitat de famílies trencades per la falta d'informació, formació i per consegüent falta de 

tractament adequat i en el pitjor dels casos tractaments basats en pseudo-ciències, són les 

conseqüències familiars del desconeixement de les causes i efectes que el TDAH produeix en els 

afectats adults. 

L'abús de substàncies i l'alcoholisme són dos factors més que influeixen negativament en un 

TDAH no tractat. Les estadístiques ens indiquen l'elevat percentatge de patologia dual existent 

a Espanya derivat d'una falta de teràpia i tractament farmacològic com a conseqüència, entre 

d'altres, de l'elevat preu d'aquests medicaments. I com a conseqüència de l'abús de substàncies 

i alcoholisme l'elevat índex de persones empresonades per no haver estat tractats del trastorn. 

La FCAFA-TDAH està treballant des de fa un any en visibilitzar el trastorn en positiu, fomentar la 

formació a tots els nivells i en tots els àmbits i evitar l'estigmatització de persones que l'únic 

delicte comès és patir un trastorn mental. 

Des del Departament d'Educació passant pel Departament de Salut i el Departament de Justícia, 

estem treballant per mostrar a la societat que el TDAH no tractat pot arribar a ser una xacra per 

a la nostra societat i no pararem ni un segon perquè els nostres afectats que són la nostra familia, 

els nostres fills, els nostres germans, els nostres pares i que tan sols tenen un petit problema 

anomenat TDAH, tinguin una vida totalment normalitzada. 
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Aquesta mesura presa per la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments, no fa més que 

demostrar sense cap mena de dubte la falta de responsabilitat i respecte que part de 

l'administració ha mostrat reiteradament cap al nostre col·lectiu, des de les mentides reiterades 

per part dels diferents governs de l'estat en relació amb la concessió de les beques d'ajuda a 

l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional, la manca de previsió en referència a la 

formació que tant professionals de l'educació, salut, justícia etc, i l'alarmant falta de mitjans en 

col·legis, ambulatoris i hospitals. 

Aquesta decisió afecta directament a la salut mental de centenars de milers de persones 

afectades per TDAH a l'estat. Hi ha una negació de l'existència del trastorn per part de sectors 

psicoanalistes i xarlatans venedors de fum que sembla ser està contagiant als responsables de 

la salut. És alarmant i crida exageradament l'atenció que a Catalunya el TDAH desaparegui com 

a diagnòstic quan es compleix la majoria d'edat. Segons la Central de Resultats dependent de la 

Generalitat de Catalunya aquest trastorn desapareix per convertir-se en ansietat, depressió, 

trastorn de personalitat, etc. 

Amagar l'alt nombre d'afectats radera xifres i diagnòstics que poden emmascarar el trastorn no 

farà que el nombre d'afectats adults per TDAH disminueixi ni desaparegui. Potser aquesta sigui 

la raó per la qual no es vol finançar aquest medicament. No veure més enllà del nas o mirar cap 

a un altre costat tan sols fa augmentar el problema. 

Privar als nous usuaris del fàrmac saben que funciona i basant-se en el alt cost econòmic és 

privar de salut a milers d’afectats.  

El dia que l'administració prengui la decisió d'afrontar la veritable existència d'aquest trastorn, 

tindrà un veritable problema a tots els nivells. Sembla ser que la prevenció en aquest sentit ha 

deixat d'existir. 

Des de la FCAFA-TDAH mostrem la nostra indignació per aquesta decisió que aprofundeix en la 

manca de responsabilitat, respecte i en l'augment de l'estigma de tots els adults afectats per 

TDAH i mostrem la nostra determinació en continuar plantant la nostra llavor de coneixement 

del trastorn, formació a tots els nivells, reconeixement del trastorn en totes les edats i defensa 

dels drets de tots els afectats i les seves famílies, i fem una crida als partits polítics a Catalunya 

que en tantes ocasions es solidaritzen amb nosaltres perquè ens ajudin tal com els hem demanat 

a totes les reunions en què hem estat.  

JA N'HI HA PROU de copets a l'esquena i paraules buides. FETS, FETS, FETS ... és el que volem. 

 

Sabadell, 4 de juliol de 2019 


