
El tractament de la sida a Àfrica té un cost molt elevat i els malalts ja
es compten per milions, en alguns països del continent africà l'esperança
de vida ha caigut fins als 38 anys. El documental mostra que, en
aquests llocs, on els tractaments retrovirals són tan cars com
inassolibles, moltes ONG´s, mèdics i pacients han unit les seves forces
per a llançar la campanya d'Accés Essencial als Medicaments.  
Enfront de les grans marques farmacèutiques es troben els medicaments
genèrics, que es perfilen com una nova via de solució al tractament
de la sida, ja que són més barats i accessibles als països
subdesenvolupats. Entorn a aquesta malaltia, sense cura fins al
moment, es pretén donar una solució o crear nous tractaments més
eficaços a través de les costoses investigacions que desenvolupen
les principals empreses farmacèutiques. Aquestes marques són les
que justifiquen els alts preus dels seus nous productes a causa de
l'elevat cost de les investigacions prèvies. El documental mostra com
tant pacients com ONG´s mèdiques denuncien constantment  aquesta
situació amb la finalitat d'arribar a negociacions de reducció del preu
d'aquests medicaments.  
Mentrestant, persones com Lydia, ciutadana de Burundi, és retratada
en el programa com un dels milions de persones infectades i com una
de les persones afortunades que es beneficien del tractament retroviral
en aquesta zona per a atenuar els efectes de la malaltia.
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Després del documental s’obrirà
un debat sobre el tema de les
patents farmacèutiques i el seu
impacte mundial, que comptarà
amb la presència d'un llicenciat
farmacèutic.
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