EDITORIAL

El merescut aplaudiment per
a la indústria farmacèutica

É

s indubtable que l’esforç fet
pels professionals de la prestació de serveis sanitaris havia de merèixer i ha merescut durant la Covid-19 el reconeixement
de tothom.
Podem intuir que, de manera especial, els professionals de la medicina i la infermeria, els primers recuperant un prestigi que semblava
que havien anat perdent i els altres
que no acabaven de rebre com es
mereixien, veuran com augmenta
la seva valoració social.
Els aplaudiments que cada dia rebien
des de la ciutadania en els pitjors moments de la crisi sanitària són un fet
que no hem de menysprear. Quantes
professions han rebut tan unàniment
un sentiment de solidaritat i agraïment manifestat des de l’espontaneïtat
i la sinceritat indubtable? Cap altre.
Aquest fet evidencia que tothom ha
entès que la seva dedicació constant, posant en risc fins i tot la seva

pròpia vida, ha estat reconeguda i
interioritzada pels ciutadans.
Però, per més esforç que hi posessin, com hi estan posant ara, els
sanitaris no van tenir prou instruments durant molts mesos per posar fi al pitjor malson que ha viscut
la civilització des de fa molts anys
per culpa d’un patogen.
Actualment, Catalunya i tot Espanya
tenen unes de les xifres més baixes
d’incidència i prevalença del virus
de tot el món. I la comunitat científica mundial reconeix que la clau
per a aquesta nova situació ha estat
l’arribada de les vacunes, amb una
eficàcia extraordinària a tots els nivells d’intervenció: contagi, gravetat
i mort.
És, doncs, absolutament incontestable, des de la raó i el coneixement, que la tasca d’investigació
i comprovació de l’eficàcia de les
vacunes anti-SARS CoV-2 feta per
milers de persones que han treba-
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llat, liderades per un bon grapat
d’empreses farmacèutiques, mereix
també el nostre aplaudiment i reconeixement més absoluts.
Les persones que formen part
d’aquesta indústria, amb els seus empresaris i directius al capdavant, han
fet possible el que podríem considerar quasi un miracle només fa un any:
disposar d’una solució eficient (barata i eficaç) per acabar amb el virus i
els contagis epidèmics.
Estem convençuts que mereixen,
també, el màxim reconeixement a
la tasca que han fet. No fer-ho, i
amb la més absoluta contundència,
evidencia només ignorància o prejudicis i valors mal estructurats.
Aquest número especial és el nostre
aplaudiment sincer i explícit a tota
la indústria farmacèutica i la nostra
contribució perquè se’n coneguin i
se’n reconeguin socialment la bondat, l’esforç i el mèrit, abans, durant i
després de l’epidèmia.n
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