
loreto rey öppnar medicinskåpet på UONCRE 
i Esmeraldas i nordvästra Ecuador. På hyllorna 
står medicinkartonger med okända namn som 
Naproxeno, Ampicilina och Antiacido. Med 
några få undantag är medicinskåpet fullt av 
generiska mediciner, kopior på kända märken. 

Hit till läkaren Loreto Reys medicinskåp 
kommer organisationens ideella hälsoarbetare 
och fyller på förråden för att ta med sig ut till 
de byar som har en hälsostation som drivs av 
organisationen. 

– Vi säljer medicinerna med en mycket liten 
vinst som går till hälsoarbetarnas fortbildning, 
berättar Loreta Rey.

UONCRE arbetar med tio byar längs flo-
den Esmeraldas. De flesta medlemmarna är 
afroecuadorianer som arbetar som småbrukare. 
Sedan organisationens födelse 2001 har man 
arbetat mycket med hälsofrågor och utbildat 
frivilliga i första hjälpen och enklare sjukvård. 
Ett viktigt fokus har alltid varit att arbeta för 
att medlemmarna ska bli medvetna om att det 
finns alternativ till dyra märkesmediciner.

– Folk tror ofta att det dyraste är det bästa. 
Folk är väldigt influerade av läkemedelsrekla-
men på tv. 

När Loreto Rey började jobba med projektet 
för några år sedan var kunskapen om kopiorna 
mycket liten. 

– När vi började hade folk ofta inte ens hört 
talas om generiska mediciner. Till och med de 

ideella hälsoarbetarna hade i början väldigt 
svårt att gå över till kopiorna, berättar hon. 

Okunskapen om generiska mediciner gör att 
invånarna i UONCRE:s byar ofta inte har råd att 
köpa all den medicin de behöver. 

– När man går till läkaren får man ofta re-
cept på 3–4 olika mediciner. Eftersom märkes-
medicinerna är dyra köper man det man har 
råd med, antingen bara några av medicinerna 
utan att veta vilka som är viktigast, eller bara 
halva dosen av till exempel antibiotika. Om 
man istället köper generiska mediciner har 
man råd med alla mediciner eller hela dosen, 
säger Loreto Rey. n

”Folk tror att dyrast är bäst”
Landsbygdsorganisationen UONCRE i Ecuador har i flera år arbetat för att göra 
folk medvetna om fördelarna med billiga kopior istället för märkesmediciner. Ett 
striktare patentavtal mellan de andinska länderna och EU skulle kunna minska 
möjligheten att sälja billiga mediciner på organisationens hälsostationer i byarna.  
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TEMA:  medicin för alla?  

Loreto Rey jämför priserna på billiga kopior och mär-
kesmediciner i organisationen UONCRE:s medicinskåp.
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