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Decret
Decret del 16-12-2020 d’aprovació del Reglament sobre el finançament dels medicaments amb vare-
niclina per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Exposició de motius
L’epidèmia de tabaquisme és una de les amenaces més grans per a la salut pública que ha hagut d’afrontar 
el món. Segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el tabac mata més de 8 milions de 
persones cada any, de les quals més de 7 milions són consumidors directes i al voltant d’1,2 milions són 
no fumadors exposats al fum aliè.

A més, el consum de tabac té un cost econòmic molt elevat que inclou els costos sanitaris del tractament 
de les malalties que causa i la pèrdua de capital humà deguda a la seva morbimortalitat.

El conveni marc de l’OMS per al control del tabac és el primer instrument jurídic destinat a reduir la mortalitat 
i la morbiditat associades al tabac. Aquest conveni té com a objectiu protegir el dret a la salut de les persones, 
i ho fa des de diversos vessants, com ara l’eliminació de totes les formes de comerç il·legal dels cigarrets i 
altres productes del tabac, mesures per reduir la demanda de tabac o mesures per reduir l’oferta de tabac.

Entre les mesures per reduir la demanda de tabac, es proposa assegurar el finançament sostenible dels 
serveis i els productes per ajudar a deixar el consum de tabac.

Per aquests motius, i per assegurar un finançament sostenible del medicament vareniclina per a la deshabitu-
ació tabàquica, escau establir les condicions en les quals aquest medicament és reemborsable per la Seguretat 
Social tenint en compte el nivell d’addicció a la nicotina que presenta la persona que vulgui deixar de fumar.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la CASS de data 30 de novembre del 2020;

El Govern, en la sessió del 16 de desembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic
1. La Caixa Andorrana de Seguretat Social reemborsa els medicaments amb vareniclina per a la deshabi-
tuació tabàquica si es compleixin les condicions següents:

- El metge prescriptor ha de dur a terme el test de Fagerström, que mesura el nivell d’addicció a la nicotina.
- El resultat del test ha de ser igual o superior a 7.

2. Es reembossa com a màxim un tractament de dotze setmanes per any natural i per persona que com-
pleixi les condicions del punt anterior.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el primer dia del mes següent de la publicació al Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 16 de desembre del 2020

Xavier Espot Zamora  
Cap de Govern

Altres disposicions
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