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Editorial

DEMCAT, un projecte viu
Xavier Bonfill
Director
Annals de Medicina

Acabem amb aquest número la publicació de les iniciatives seleccionades que foren presentades a la 5a Jornada
del Pla de salut de Catalunya, celebrada al desembre de
2015. En trobareu quatre, estretament vinculades a la feina i a les responsabilitats del personal d’infermeria: l’hospital sense dolor; passar més temps al costat del malalt;
estandardització de la ronda d’atenció d’infermeria; i, part
hospitalari amb mínim ingrés.
A Roda contínua... la sèrie sobre Seguretat del pacient
ens actualitza sobre el sistema de notificació d’incidents
implantat pel Departament de Salut i ens presenta els resultats disponibles.
A Proves i evidències, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i l’Agència de Salut
Pública de Catalunya (ASPCAT), ambdós organismes públics del Departament de Salut, ens detallen els projectes
que han dut a terme emprant la metodologia qualitativa.
A Sense amnèsia, els autors de l’Eponímia ens il·lustren sobre els gèneres Condalia, mentre que a Clàssics...
els seus responsables han triat l’article de B. Martin sobre
els científics dissidents i les dificultats per aconseguir que
les seves idees tinguin l’impacte pretès i alhora garantir la
seva supervivència professional.
A De llibre hi tenim l’article que hem destacat més
en aquest número. Es tracta de l’actualització del projecte
DEMCAT impulsat al voltant del Diccionari enciclopèdic
de medicina. Tal com hem publicat en anteriors ocasions1-4, el DEMCAT és un projecte de país, per una banda
a cavall entre la resistència lingüística mantinguda durant
dècades per un encomiable grapat de sacrificats companys
i, per l’altra, pel repte d’adaptar-se a un marc polític, tec-

nològic i social molt complex. Impulsar la normalització
del català passa ineludiblement per fer-ho a tots els àmbits
d’activitat social i pocs són tan estratègics com l’atenció
sanitària i la recerca. Per això, el DEMCAT és un projecte
que va molt més enllà d’un diccionari i que per ser tan
efectiu com necessitem requereix de l’ajut ferm i constant
de les institucions públiques, del mecenatge privat i de la
implicació personal. Està clar que no els faltarà el suport
que puguem oferir des dels Annals de Medicina, i més
quan amb aquest número encetem el volum 100 de la revista després de 110 anys des de la seva creació: faltaríem
a la seva pròpia raó d’ésser.
Per últim, en la mateixa secció, Xavier Demestre presenta el llibre “L’atenció pediàtrica a Catalunya”, amb motiu dels
90 anys de la Societat Catalana de Pediatria. Un aniversari i
una de les societats més actives de l’Acadèmia que mereixien amb escreix la perspectiva d’aquesta recopilació.
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Vidre i mirall: selecció d’iniciatives presentades a la 5a Jornada del Pla de salut de Catalunya (i 11)

Hospital sense dolor. De la teoria a la pràctica al Consorci Sanitari
del Garraf
Victòria Ariza1, Júlia Ferreras2, Rosa M. Simón1, Carme Prades3, Glòria Alba4, Margarita Charlez3, Jaume Prat5
Àrea de Qualitat; 2Servei d’Anestèsia; 3Direcció d’Infermeria; 4Servei de Farmàcia; 5Direcció Mèdica. Consorci Sanitari del Garraf. Sant Pere de Ribes.
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Resum
El correcte maneig i control del dolor en el pacient hospitalitzat és un indicador de bona pràctica i qualitat assistencial. En aquest sentit, els professionals del Consorci
Sanitari del Garraf es van marcar com a fita encaminar
el centre cap a un ‘hospital sense dolor’. Al finalitzar el
projecte es va assolir una millora en l’efectivitat del tractament (68,9% final vs. 50,3% inicial), en la prevalença de
dolor actual (11% vs. 18,2%) i en la prevalença a les 24 hores (28,9% vs. 43,7%).

El dolor: definició, repercussions i maneig
adequat
Un dret fonamental del pacient és que el dolor es tracti
correctament i eficaçment.
El dolor s’ha definit com una experiència sensorial i
emocional desagradables, associada a una lesió tissular
present o potencial1. És una experiència subjectiva, pròpia
de cada individu, resultat d’un procés complex, variable
en el temps i inherent a la situació de cada persona.
A l’hospital coexisteixen diferents tipus de dolor: des
del dolor agut (en diferents localitzacions i amb diferents
manifestacions), el dolor obstètric o el dolor postoperatori fins al dolor crònic preexistent.
El dolor agut i el postoperatori són els tipus més comuns de dolor tractats pels clínics2,3. Encara que estigui
poc reconegut, una proporció molt alta (> 40%) de pacients hospitalitzats presenta dolor (que no es controla
correctament) durant el seu ingrés. La prevalença del dolor augmenta amb l’edat; en els majors de 75 anys, el 56%
dels homes i el 65% de les dones refereix que presenta dolor4. En el càncer, la prevalença del dolor és aproximadament del 30% al 50% entre els pacients sotmesos a un
tractament actiu per tumor sòlid i del 70% al 90% en
aquells amb malaltia avançada5.
Correspondència: Victòria Ariza García
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Les repercussions d’un dolor no controlat o d’un maneig inadequat del dolor poden originar múltiples conseqüències: no només un patiment innecessari sinó també
complicacions evitables que poden impactar en un retard
en l’alta del pacient i en un increment en el consum dels
recursos assistencials.
Per exemple, el maneig inadequat del dolor postoperatori pot provocar un deteriorament de la funció respiratòria i complicacions cardiocirculatòries produïdes per
l’alliberament de catecolamines causat per la hiperactivitat simpàtica associada al dolor; a més, pot provocar complicacions psicològiques per l’impacte emocional que suposa patir dolor6,7.
Per tant, el bon maneig del dolor aporta beneficis
avantatjosos: pot influir en la millora del pacient, aconseguir la seva mobilització precoç i escurçar l’estada hospitalària i els costos. A més, el correcte maneig i control del
dolor en el pacient hospitalitzat és un indicador de bona
pràctica i de qualitat assistencial8.
En aquest sentit, els professionals del Consorci Sanitari del Garraf es van marcar com a fita que el centre esdevingués un ‘hospital sense dolor’, mitjançant la millora de
l’avaluació sistemàtica i de la prevalença de dolor dels pacients ingressats.
Aquest projecte s’inicià durant el primer trimestre de
2014 a través de la constitució d’un grup de treball multidisciplinari format per 14 professionals que tenien com a
objectiu el lideratge del projecte en cadascuna de les àrees
assistencials del Consorci.

Iniciem el camí cap a un hospital sense dolor
Primer pas: com realitzem la valoració, el control i el
maneig del dolor als centres?
a) Es realitza una revisió i actualització del protocol de
valoració, control i maneig del dolor i es consensuen:
–– Les escales de valoració del dolor. Es van incloure
també les escales de valoració per a pacients amb deteriorament cognitiu, nens i pacients intubats. Es considera la
valoració del dolor com a cinquena constant.
–– El protocol de maneig del dolor (prescripcions
estandarditzades).
b) Es presenta el projecte a totes les unitats.
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Segon pas: quina és la nostra situació de partida? Anàlisi de la situació basal
Per tal d’analitzar la situació basal es va realitzar un tall
transversal observacional d’un dia de durada. La mostra
a estudi va ser el total de pacients ingressats (293) en les
unitats d’hospitalització d’aguts, unitats d’hospitalització
sociosanitàries, unitat de cures intensives i urgències dels
dos centres que conformen el Consorci (Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat).
Les variables a estudi van ser:
1) Motiu d’ingrés.
2) Presència de deteriorament cognitiu.
3) Avaluació periòdica sistemàtica. S’ha realitzat alguna valoració del dolor al pacient en les darreres 24 hores?
Nombre d’avaluacions de dolor registrades les darreres 24
h. Eina utilitzada per a l’avaluació del dolor.
4) Maneig terapèutic i reavaluació del dolor: el pacient
disposa de prescripció de tractament farmacològic amb
objectiu analgèsic? El tractament és amb pauta fixa? El
tractament és amb pauta de rescat? S’ha realitzat valoració del dolor posterior a l’administració de l’analgèsia?
S’ha valorat la intensitat del dolor? Quina és la intensitat
del dolor? S’ha realitzat educació/informació del pacient
o del cuidador sobre el maneig del dolor?
5) Prevalença del dolor i implicació del pacient (preguntant al pacient): Ha tingut dolor les darreres 24 hores?
Quant ha sigut el màxim dolor que ha tingut les darreres 24
h? Quin és el dolor que té en aquest moment? Ha rebut informació sobre el dolor: tractament, què fer quan té dolor?
Els resultats (%) obtinguts es mostren a la Figura 1.
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Tercer pas: retroacció (feedback) als professionals.
Com impliquem els professionals en la cerca d’accions
de millora?
a) Es realitzen pòsters interactius per a cada unitat que
consten de dos apartats:
––Resultats que ha obtingut la unitat en relació
amb la situació basal dels indicadors analitzats.
––Espai per a recollir les accions de millora que
l’equip de la unitat ha detectat i que, consensuades amb
els responsables i el grup de treball, es convertiran en objectius anuals de la unitat.
Aquests pòsters s’utilitzen com a eina de comunicació
i feedback als professionals en totes les fases del projecte.
A la Figura 2 es pot veure un exemple de pòster sobre la difusió de la situació basal i la detecció d’accions
de millora i un altre de pòster difós quan ja es duia un any
de projecte.
b) S’inicia la formació en línia sobre valoració i maneig del dolor dirigida a tots els professionals assistencials
del Consorci. Al finalitzar el segon any del projecte s’havia
format el 40% dels professionals.
c) Campanya institucional Stop dolor amb informació
específica en els fons d’escriptori dels ordinadors, articles
específics en la revista interna, etc.
Quart pas: treballem el dolor amb el pacient
Amb la finalitat d’afavorir la participació dels pacient i la
seva família / els seus cuidadors en el procés d’identificació, tractament i control del dolor durant el seu període
d’hospitalització, apoderar el pacient i realitzar un maPunt de referència
98,91

80

74,43
67,74

72,48

65,74

60
53,57
43,01
40

37,9
32,4

30,9
20

11,2

9,17

1,37

0
Registre avaluació
periòdica

Revaloració dolor
post analgèsia

Efectivitat
tractament
farmacològic

Grau instauració Informació/educació
analgèsica
pacient

Prevalença dolor

Prevalença
dolor a 24 h

FIGURA 1. Prevalença del dolor i implicació del pacient (respostes a preguntes adreçades al pacient)
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FIGURA 2. Exemple de pòster per a la difusió de la situació basal i la detecció d’accions de millora (esquerra) i exemple de pòster difós quan ja
s’havia dut a terme el primer any del projecte (dreta)

neig del dolor individualitzat per a cada pacient, s’inicia
el projecte de pla compartit del dolor amb l’elaboració
d’un document informatiu/formatiu dirigit al pacient i/o
al seu cuidador principal que recull els aspectes bàsics
de control i maneig de dolor i que s’utilitza de reforç en
l’atenció que atorga infermeria a cada pacient.
Cinquè pas: millorem contínuament a través de les avaluacions
A través de talls transversals quadrimestrals, en què es
mesuren els indicadors definits, s’avalua l’impacte del
projecte en les unitats d’atenció dels centres del Consorci.
Un cop realitzada l’avaluació dels indicadors i el feed
back als professionals es reorienten les accions de millora que estan en marxa i se n’implanten de noves per tal
de corregir els resultats que no han arribat a l’objectiu
marcat.
Una de les accions de millora implantades i que ha suposat un major impacte ha estat l’anàlisi de casos en els
pacients amb prevalença de dolor a les 24 hores.
4

Els nostres resultats: avaluació de dos anys del
projecte
A la Figura 3 es mostren els resultats del projecte als dos
anys.
Durant el primer any del projecte hi va haver una millora en tots els indicadors en comparar-los amb la situació basal.
Al finalitzar el segon any destaca una millora en el registre i avaluació periòdica que va passar del 30,9% al
85,8%, en la revaloració del dolor postanalgèsia que va
passar del 37,9% al 95,7% i l’efectivitat del tractament que
va passar del 50,3% al 68,9%.
La prevalença de dolor actual ha millorat; ha passat
del 18,2% a l’11% i la prevalença a les 24 hores del 43,7% al
28,9%.
Si es comparen els resultats d’aquest estudi amb els
d’altres centres, la revaloració després del tractament
analgèsic va ser del 95,7% en relació amb el millor resultat
dels altres centres (43%). La prevalença del dolor a les 24
hores va ser del 28,9% vs. 30,2%.
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Més temps al costat del malalt
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Resum
Davant la nova realitat d’augment de càrregues i pressió assistencial que hi ha als hospitals, es va plantejar realitzar un
estudi a l’Hospital de Granollers per analitzar el “temps”
que utilitza infermeria per poder desenvolupar les seves
tasques assistencials i valorar les que tenen valor afegit per
a l’atenció dels malalts i les que no en tenen, amb la intenció
de redissenyar i estandarditzar processos per poder optimitzar aquest “temps” d’atenció directa al malalt.

Introducció
És coneguda l’evolució exponencial que ha tingut la disciplina infermera durant el seu curt recorregut històric,
comprès des de la fi del segle xix fins al principi del xx1.
És durant el segle xxi quan apareixen els grans avenços
tecnològics de la medicina amb la introducció d’aparellatges nous i més complexos, la informatització dels registres, noves tècniques, etc. i amb l’acompanyament d’un
fort increment curricular formatiu propi, que amplia les
competències i les responsabilitats2,3. Tots aquests fets
han incrementat globalment la complexitat de les cures
infermeres i, com a conseqüència, la càrrega assistencial,
i han provocat una disminució real del “temps” de dedicació específica als malalts, imprescindible per desenvolupar la seva tasca principal que és “cuidar”.
Aquesta realitat obliga a pensar globalment en nous
models d’atenció, on tots els professionals que treballen
en el procés de la malaltia, ho facin interdisciplinàriament. Cal també implicar les famílies i els malalts amb el
seu problema de salut i, sobretot, revisar els processos
propis de la professió infermera, fent canvis organitzatius
i de responsabilitats on es puguin desenvolupar òptimament els seus rols4,5.
La infermeria, en els hospitals —que té presència les
24 hores del dia, 365 dies l’any, atenent els pacients—, ne-
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cessita disposar de “temps” al costat dels pacients per comunicar, acompanyar, tranquil·litzar, educar i també de
temps necessari per realitzar totes les altres activitats implícites en el que denominem “cuidatge” i també de
l’imprescindible per a la realització de totes les altres tasques de col·laboració específiques.
Amb aquestes premisses, ens preguntem: «Quant
“temps” ha d’estar la infermera al costat del malalt per
realitzar una atenció adequada?» La resposta ha de contemplar forçosament el temps dedicat a tasques sense valor d’atenció directa però imprescindible, com ara la preparació d’utillatge, de la medicació, dels registres, etc. i ha
d’excloure el temps invertit en fer tota l’activitat que, per
ella mateixa, no té cap valor afegit, com ara l’atenció telefònica, la cerca de materials, etc. Amb tota aquesta casuística, cal analitzar totes les circumstàncies d’utilització
dels “temps”, avaluar els resultats i prendre decisions enfocades al canvi.
Seria interessant determinar quin seria l’estàndard
mínim d’aquest “temps” al costat del malalt. I és en aquesta direcció que es planteja la realització de l’estudi. Aquest
s’ha dut a terme amb la col·laboració d’Avedis Donavedian que, amb una eina d’anàlisi de “temps” molt robusta
i al mateix temps complexa, ha donat l’oportunitat de visualitzar els resultats dels indicadors definits i, amb
aquests, s’ha pogut fer la valoració de les accions, que seran propostes per poder créixer en aquesta direcció.

Objectius
Els objectius de l’estudi han estat: augmentar el temps
d’atenció d’infermeria realitzat en presència del pacient,
reduir el temps dedicat a tasques sense valor afegit a l’activitat assistencial i redissenyar i estandarditzar els processos per tal d’optimitzar el temps d’infermeria.

Material i mètodes
Es va dur a terme un estudi de pre i postintervenció, de
prevalença (Figura 1), realitzat entre els mesos de febrer i
juliol de 2014. Es va desenvolupar a la unitat de medicina
interna i es va donar prèviament una formació en línia
basada en metodologia Lean i projectes de millora. Es va
arribar a implicar 198 professionals d’infermeria.
Es va seleccionar un grup focal de 8 professionals (4
infermeres i 4 auxiliars de diferents torns), per treballar
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Intervenció
Estudi preintervenció
Recollida basal de totes les
activitats, “minut a minut” que
realitzava infermeria, durant
24 hores (1 setmana)

Estudi postintervenció

Elaboració
i implantació
d’accions de millora

Segona recollida basal de
totes les activitats, “minut
a minut” que realitzava
infermeria, durant 24 hores
(1 setmana)

Indicadors (preintervenció i postintervenció)
1. Temps a prop del malalt
2. Tasques sense valor afegit

FIGURA 1. Disseny de l’estudi

en la detecció de barreres i com a facilitadors pel canvi. Es
va utilitzar la metodologia d’anàlisi de Pareto i Ishikawa,
determinant accions de millores dirigides a l’objectiu
principal, augmentar el “temps al costat del malalt” i reduir les activitats sense valor afegit.
Durant el mes de febrer de 2014, es va realitzar una recollida basal prèvia a la intervenció de totes les activitats
que duien a terme tant les infermeres com les auxiliars dels
diferents torns, “minut a minut” les 24 hores del dia durant
30 dies. Es van recollir 53 hores d’infermera i 53 d’auxiliar,
amb una dedicació de 10 hores per introduir després les
dades a la plataforma i analitzar-les posteriorment.
A partir dels primers resultats, durant el mes de maig
s’inicià “la intervenció”, que va consistir en la implantació de les accions de millora, dirigides a disminuir les tasques sense valor afegit (Taula 1).
Per acabar, durant el mes de juliol, va tenir lloc la segona recollida basal postimplantació per poder comparar
els dos resultats obtinguts i avaluar si la intervenció havia
estat significativament efectiva.

Resultats
Els resultats preimplantació van indicar que les infermeres passaven el 54,65% del temps a prop del malalt i les auxi
liars el 64,86%. El temps sense valor afegit era del 9,01%
en el cas de les infermeres i del 10,64% en les auxiliars.
Després de la implantació de les accions de millora, els
resultats canviaren substancialment. Les infermeres passaven prop del malalt el 65,6% del seu temps i les auxiliars
el 71,7%. El temps sense valor afegit s’havia reduït en les
infermeres al 4,2% i en les auxiliars al 4,4%.
Quan es va analitzar el nombre d’hores realitzades
dins o fora de l’habitació, i tenint també en compte el perfil professional, es va observar que la infermera va passar

d’estar el 0,57% al costat del malalt al 0,65% i les auxiliars
del 0,69% al 0,73%.
Quant a l’indicador de les tasques sense valor afegit, la
infermeria va reduir-lo, passant del 0,49% al 0,36% i les
auxiliars del 0,31% al 0,27% (Figura 2).
En la valoració de les hores realitzades en els diferents
àmbits analitzats i diferenciant els dos perfils, es va observar (Figura 3) que tant les infermeres com les auxiliars
van augmentar les hores al costat del malalt i van disminuir les de fora la unitat. Es va observar també que les
auxiliars van disminuir hores en el control i les van augmentar en el passadís. Contràriament, les infermeres les
van disminuir en ambdós llocs, fet molt lògic tenint en
compte les diferències competencials dels dos perfils.

Discussió
Encara que estadísticament no s’han obtingut resultats
significatius, l’estudi ha mostrat de forma objectiva que
en introduir les primeres accions de millora, han augmentat els indicadors del “temps de presència” al costat
del malalt i han disminuït els indicadors que no afegeixen
valor afegit a l’assistència del malalt.
Trobar un estàndard mínim de “temps al costat del
malalt” és molt complex degut al gran nombre de variables que hi ha, però sí que s’ha pogut evidenciar que qualsevol millora en aquest temps repercuteix directament en
la millora en l’atenció al malalt. Per això, totes les accions
que s’han anat implantant durant aquest període han repercutit en la gestió organitzativa dels professionals, en el
control de la feina, en la disminució de l’estrès, en els resultats qualitatius dels processos i en la satisfacció, tant
dels malalts com dels professionals.
És important, doncs, seguir treballant en aquesta línia, aplicant millores contínues amb les dinàmiques d’a
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TAULA 1. Implantació de les accions de millora

ACTIVITATS
Derivar el telèfon al personal administratiu
Reprogramar els horaris de medicació

Reunir-se amb el Servei de Farmàcia per avaluar els circuits i les incidències en el subministrament de la medicació
Reordenar els espais de treball
Avaluar i controlar el temps que passa des de l’enviament de material al magatzem o el seu manteniment fins a la seva devolució
Implantar la informatització de registres

Establir passis de seguretat a tots els torns
Implementar programes d’educació per a les patologies més prevalents
Establir sessions conjuntes entre el personal de medicina i el d’infermeria durant el matí
Redistribuir les tasques d’higiene
Realitzar una enquesta de satisfacció als professionals de la unitat
Dissenyar i iniciar les sessions d’actualització formatives
Realitzar una enquesta de satisfacció als pacients en el moment de l’alta
Potenciar la responsabilitat dels registres auxiliars a la història del malalt
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valuació d’indicadors de resultats, ja que són aquests els
que orienten cap a la detecció d’oportunitats d’augmentar
la qualitat assistencial.
Des de les direccions cal treballar en l’optimització del
temps de treball d’infermeria per aconseguir millorar
l’atenció directa al costat del malalt i que es pugui desenvolupar la seva missió intrínseca de “cuidar”.
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
1. Villanueva ELA. Las transformaciones históricas y sociales del
sistema hospitalario. Rev Fac Med UNAM. 2005;48(4):158-60.
2. Siles J, Cibanal L, Vizcaya F, Gabaldón E, Domínguez JM, Solano
S, et al. Una mirada a la situación científica de dos especialidades
esenciales de la enfermería contemporánea: la antropología de los
cuidados y la enfermería transcultural. Cultura de los Cuidados.
2001;5(10):72-87.
3. Planas-Campmany C, Icart-Isern MT. Indicadores sensibles a la
práctica enfermera: una oportunidad para medir la contribución
de las enfermeras. Enferm Clin. 2014;24(2):142-7.

4. García Marco MI, López Ibort MN, Vicente Edo MJ. Reflexiones
en torno a la relación terapéutica: ¿Falta de tiempo? Index Enferm.
2004;13(47):44-8.
5. Rondinelli J, Ecker M, Crawford C, Seelinger C, Omery A. Hourly
rounding implementation: a multisite description of structures,
processes, and outcomes. J Nurs Adm. 2012 Jun;42(6):326-32.
6. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Guide to
patient and family engagement in hospital quality and safety. Consultable a: http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/
engagingfamilies/patfamilyengageguide/index.html. Accés el 2 de
gener de 2017.
7. Hughes R, editor. Patient safety and quality: An evidence-based
handbook for nurses. Vol. 3. Rockville MD: Agency for Healthcare
Research and Quality; 2008. Consultable a: http://www.ahrq.gov/
professionals/clinicians-providers/resources/nursing/resources/
nurseshdbk/nurseshdbk.pdf. Accés el 2 de gener de 2017.
8. Hourly rounding supplement. Gulf Breeze: Studer group; 2007.
Consultable a: http://www.mc.vanderbilt.edu/root/pdfs/nursing/
hourly_rounding_supplement-studer_group.pdf. Accés el 2 de
gener de 2017.

9

Vidre i mirall: selecció d’iniciatives presentades a la 5a Jornada del Pla de salut de Catalunya (i 11)

Estandardització de la ronda d’atenció d’infermeria segons el pla de
cures individualitzat del pacient
Maria Planas1, Núria Vila2, Antoni Campos3, Marc Sales3
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Doctor Josep Trueta; 3Unitat d’Operacions i Lean de l’ICS-IAS. Girona.

Resum
La investigació actual suggereix que les “rondes” estandarditzades en pacients hospitalitzats disminueixen la
variabilitat de la pràctica clínica i poden estar associades
amb millores en la qualitat d’atenció, així com amb una
reducció en els esdeveniments de seguretat del pacient.
A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
s’ha dissenyat un estàndard d’atenció d’infermeria tenint
en compte la individualització de cures dels pacients i ha
estat implantat a una unitat pilot. Per assegurar l’èxit del
programa, la implementació ha comportat un canvi important en el flux de treball del personal d’infermeria i
una formació i programa d’educació considerables.

Introducció
El concepte de “ronda” d’infermeria va néixer el segle
passat durant la guerra de Crimea, amb l’aparició de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria
moderna, qui es va dedicar a aplicar els seus mètodes als
malalts i a vetllar perquè les condicions de salubritat fossin les òptimes: «Sense cap exageració és un “àngel guardià” en aquests hospitals, i mentre la seva gràcil figura
llisca silenciosament pels passadissos, la cara de desvalgut es suavitza amb gratitud a la vista d’ella. Quan tots els
oficials mèdics ja s’han retirat i el silenci i la foscor descendeixen sobre tants postrats dolguts, pot observar-se-la
sola, amb una petita llum a la mà, efectuant les seves solitàries rondes» (The Times, 1855).
La ronda de les infermeres es va començar a implantar
a la dècada de 1980, en resposta a les queixes dels pacients
i dels metges sobre els temps d’actuació per a donar resposta als timbres i a l’atenció als malalts. Però, no és fins a
la fi de 2008 que Medicare, el programa de seguretat so-
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cial administrat pel govern dels Estats Units que proporciona cobertura de salut a les persones majors de 65 anys,
impulsa indirectament el desenvolupament de les rondes,
deixant de reemborsar als hospitals els costos per a casos
que es podrien haver evitat raonablement (anomenats
“sense esdeveniments”), com ara caigudes dels pacients i
úlceres de decúbit.
Actualment, la ronda d’infermeria s’ha convertit en la
millor estratègia per assumir un rol actiu dins l’activitat
clínica i, per tant, millorar la qualitat d’atenció i identificar precoçment els possibles riscos associats a la prestació
del servei i a la pròpia malaltia. Per tant, l’atenció d’in
fermeria pot controlar-se no només en relació amb l’es
tructura dels serveis sinó també amb l’efectivitat de la
prestació.
Per a poder-nos-en beneficiar, les rondes d’infermeria
han de ser sistèmiques, programades i contínues, construint així cultura de qualitat i seguretat assistencial.
L’estandardització d’aquesta atenció amb activitats predefinides que facilitin el seguiment continu esdevé l’eix central del rol de gestió per als serveis d’hospitalització.
S’ha demostrat que avaluar la condició actual del pacient i identificar de manera proactiva oportunitats per
evitar problemes, redueixen els costos de salut i milloren
la satisfacció del pacient.

Objectius
L’objectiu principal ha estat estandarditzar la ronda
d’atenció d’infermeria per a disminuir la variabilitat de la
pràctica clínica infermera, integrant la seguretat dins el
procés d’infermeria i obtenint unes cures de qualitat centrades en el pacient. Els objectius secundaris han estat
detectar de manera precoç les possibles complicacions
derivades de l’hospitalització i/o la pròpia malaltia, disminuir el temps de resposta, augmentar l’índex de satisfacció dels pacients i reduir la despesa sanitària.

Pla de treball
La necessitat de l’estandardització de la primera ronda
d’atenció d’infermeria va sorgir amb la implantació de la
metodologia Lean a una unitat d’hospitalització de l’Hos-
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pital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta durant el
2015. Aquesta metodologia està basada en la millora contínua dels processos i la implicació dels professionals; es
disposa de vàries eines per a fer-ho: Informe A3, Hoshin
Kanri, estandardització i TWI (training within industry),
Spaguetti Chart, tallers Kaizen, etc.
L’estructura del projecte segueix l’Informe A3 (Figura
1), una manera sistematitzada, (basada en el mètode científic i el cicle PDCA, sigla de l’anglès Plan-Do-Check-Act,
planificar, fer, verificar i actuar) d’abordar projectes de
millora i estandardització.
Inicialment, mitjançant l’observació directa i l’ús de
l’eina Spaguetti Chart (Figura 2) es va identificar la situació actual i es va valorar el procés d’atenció d’infermeria
durant la primera ronda del torn de treball a una unitat
d’hospitalització convencional. L’observació al lloc on passen les coses (Gemba) és una part molt important en un
procés de millora o estandardització Lean (principi bàsic,
també, del mètode científic inherent a la pràctica assistencial). Posteriorment, amb l’Informe A3 es van analitzar i
identificar les causes dels problemes (interrupcions, mul-

titasca, falta de material i d’informació, registres manuals), es van formular objectius i es van proposar mesures d’acció, entre d’altres, l’estandardització de la ronda
segons el procés d’atenció d’infermeria (PAI). La proposta
de treball estandarditzat i la proposta de formació sobre
aquest treball es van dissenyar segons la metodologia
TWI aplicada a salut. El disseny de l’estàndard va passar
per diferents etapes, aplicant el principi del prototipatge
d’una manera iterativa (disseny de la primera versió, prova, segona versió, prova, etc.) on cada versió s’observava i
es millorava amb la col·laboració del personal d’infermeria
de la planta (Figura 3).
Es varen provar i prototipar diferents versions d’estàndard
que varen incloure les adaptacions de carros i aparells necessaris per a la realització de les rondes (Figura 4).
Per estandarditzar la ronda segons el PAI es van tenir
en compte totes les intervencions que les infermeres haurien de valorar i/o avaluar; es va obtenir així una visió
holística de l’estat del pacient que permet, conseqüent
ment, millorar la seguretat i la qualitat clínica en prestació de cures.

FIGURA 1. Informe A3 del projecte (propi de la metodologia Lean Salut)
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FIGURA 2. Diagrama de Spaguetti Chart de les observacions realitzades a la planta prèvies al disseny de l’estàndard

FIGURES 3 i 4. Procés iteratiu del disseny de l’estàndard amb les modificacions en diferents prototips i les adaptacions als carros i aparells
necessaris per a les rondes

Resultats

Discussió

S’ha elaborat un document on es descriu l’estandardització
de la primera ronda del torn de treball per a l’atenció d’infermeria, amb la descripció dels passos a seguir i els punts
clau a tenir en compte en cada cas (Figura 5).
A partir del mes de juny de 2015 s’ha dut a terme la
seva implantació a la unitat pilot amb la implicació de tots
els torns d’infermeria.

Aquest projecte situa el pacient en el centre d’atenció
i presa de decisions; augmenta així l’alerta i la capacitat
de supervisar els canvis i, per tant, s’incrementa també la
qualitat d’atenció i la satisfacció del pacient.
Aquest mètode representa un compromís de l’orga
nització amb la innovació estratègica per tal d’assolir una
millora en el procés de seguretat del pacient.
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FIGURA 5. Full d’estandardització de l’atenció d’infermeria segons el pla de cures individualitzat

Per dur a terme projectes d’estandardització o d’in
troducció de mètodes nous també s’ha de poder aconseguir la plena col·laboració dels equips de professionals. És
per aquest motiu que durant les fases d’anàlisi i identificació dels problemes es va demanar l’opinió i la col·laboració
al personal implicat.
Actualment s’està valorant el desplegament d’aquesta experiència a la resta d’unitats a l’espera de l’execució de la segona fase del projecte. Aquesta fase consta de l’anàlisi de la
satisfacció dels usuaris i l’opinió dels professionals per valorar la millora en qualitat i seguretat de les cures d’infermeria.
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Programa “Cap a casa!”. Part hospitalari amb mínim ingrés
Carme Valls Guallar, Montserrat Pujol Abajo, Esther López Bernal, Josep Armengol Santacreu, Gemma Ginovart
Galiana, Montserrat Vila Solé, Eduard Carreras González, Joaquim Calaf Alsina
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Justificació
El període estàndard de la durada de l’hospitalització
postnatal ha oscil·lat des dels 12-14 dies, en la dècada
de 1950, als 2-4 dies o fins i tot menys després d’un part
vaginal sense complicacions en països com Austràlia,
Canadà, el Regne Unit, els Estats Units i Suècia. En algunes zones dels Estats Units són habituals les estades
hospitalàries de 12 a 24 hores per als parts vaginals sense
complicacions1,2.
La possibilitat que les estades hospitalàries de menor
durada després del part podrien estar associades amb una
sèrie de resultats adversos per a les mares i els nounats és
des de fa uns anys objecte de debat.
En un assaig clínic publicat per Sainz Bueno i col·ls.3 el
2005, l’objectiu del qual va ser avaluar els avantatges i desavantatges d’un programa d’alta primerenca amb seguiment domiciliari, en comparació amb l’estada a l’hospital
després del part tradicional (més de 48 hores), no es va
observar cap increment en cap malaltia materna o neonatal; sí es va trobar, però, que el nivell de satisfacció materna era millor en el 90% dels casos, comparat amb l’estada
tradicional, a més de disminuir el cost d’hospitalització
entre el 18% i el 20%.
Actualment, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona, el temps que la mare i el nadó resten a
l’hospital, entre dos i tres dies, permet assegurar que el
nadó no tindrà complicacions. Si som capaços de reorganitzar l’atenció que donem, implicant-hi altres dispositius
i nivells assistencials, podrem disminuir l’estada a
l’hospital i donar resposta a les necessitats canviants dels
pares i a la bona utilització dels recursos sanitaris.
El fet de marxar abans a casa afavoreix el vincle marefill i la implicació dels pares en les cures postnatals, així
com l’adaptació de la família a la nova situació, també
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facilita el descans —ja que no hi ha interrupcions associades a l’activitat hospitalària— i preserva la intimitat
familiar.
El programa “Cap a casa!”, part hospitalari amb mínim ingrés, permet donar d’alta després del part a la mare
i al nadó tan bon punt no hi hagi causes mèdiques que
justifiquin la seva estada a l’hospital.

Objectius
Els objectius d’aquest programa són: disminuir l’estada a
l’hospital, augmentar la satisfacció de les mares que ho
desitgen i disminuir els costos del procés del part.

Metodologia
“Cap a casa!” es va dissenyar com a programa pilot per
a valorar-ne la viabilitat i l’acceptació, sense increments
d’estructures o recursos; es va assumir que, fins que sigui
conegut, la dimensió del programa serà força petita.
A qui s’ofereix?
Aquest programa va adreçat a aquelles dones que hagin tingut un embaràs i un part sense factors de risc ni
complicacions, que tinguin un nadó que no necessiti una
atenció hospitalària. Això significa que, abans d’oferir la
possibilitat d’una alta precoç, cal assegurar-se que es compleixen una sèrie de requisits.
Un cop finalitzat el part, l’equip assistencial valora si
es compleixen els requisits (criteris materns i criteris del
nadó) i, si és així, es posen en marxa els tràmits per poder
donar l’alta des de la sala d’hospitalització de 12 a 24 hores després del part (Figura 1).
Criteris materns
Els criteris a tenir en compte per a la mare són:
–– Absència de malaltia.
–– Gestació a terme sense patologia que requereixi vigilància postpart.
–– Part vaginal sense instrumentació.
–– Capacitat de deambulació.
–– Serologia d’hepatitis B i lues conegudes.
–– Puerperi immediat sense complicacions ni incidències.
–– Bona evolució de l’episiotomia, si n’hi ha.
–– Absència de risc familiar, social o mediambiental.
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FIGURA 1. Part hospitalari amb mínim ingrés: diagrama de flux d’activitats
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–– Grup sanguini i Rh (i Coombs directe si la mare és puèrpera i al nadó: és imprescindible la visita presencial
domiciliària per part de la llevadora de referència d’atenRh negatiu) coneguts.
ció primària al cap de 24 hores de l’alta, tant a la mare com
–– Realitzada vacunació contra l’hepatitis B, si s’escau.
Per iniciar el programa ha estat necessari, en primer lloc, al nounat.
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mare els telèfons de contacte i l’accés a la via telemàtica.
primària (vegeu Figura 2)— i gestionar diversos circuits:
–– Gestió de la visita del nadó el segon dia després del
–– Gestió de l’espai on estaran la mare, el nadó i l’acomnaixement i de les visites successives: la visita del segon o
panyant fins al moment de l’alta.
–– Gestió de la visita prèvia a l’alta del nadó: tenint en tercer dia es farà a l’hospital de dia de pediatria (cribratge
compte que és imprescindible la visita del pediatra per po- metabòlic i auditiu). La visita de la primera setmana i les
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FIGURA 2. Tríptic informatiu del programa “Cap a casa!”

successives es faran a l’atenció primària, per la qual cosa
s’han gestionat acords amb l’atenció primària.
–– Elaboració d’un pla de seguiment i avaluació del
programa.
Per mantenir la seguretat del programa, caldrà assegurar abans de l’alta que es compleixen els circuits i acords
establerts:
1) La mare rep prèviament a l’alta un informe mèdic i
unes recomanacions de la llevadora, que incloguin els signes d’alerta i els telèfons de contacte amb la llevadora de
consultes externes (horari i dies laborables) i la sala de
parts (nits i festius).
2) La mare rep un informe pediàtric i unes recomanacions que inclouen signes d’alerta del nadó i telèfons de
contacte. A més, s’inclou en el seguiment en línia (www.
petitsacasa.santpau.cat) i se li dóna la informació pertinent per fer-ho.
3) Els pares han d’adquirir el compromís d’anar a
l’hospital a fer la visites de reconeixement pediàtric del
nadó entre el segon i el tercer dia després de l’alta. Aquestes visites es faran a l’hospital de dia de pediatria, on també es realitzaran les determinacions per al diagnòstic pre16

coç i la hipoacúsia (si aquesta no s’ha pogut fer durant la
nit que ha passat a la unitat D2).
4) Els pares han d’adquirir el compromís de facilitar la
realització de la visita domiciliària per part de la llevadora d’atenció primària l’endemà de l’alta hospitalària.
5) La mare continuarà el seguiment del puerperi amb
la llevadora d’atenció primària (CASSIR Eixample dreta o
CASSIR Guinardó).
6) Quan mare i fill siguin donats d’alta han de tenir ja
les properes visites concertades.

Resultats
Aquest programa pilot es va implementar el novembre de
2014. Durant l’any 2015 la posada en marxa del programa
va servir per validar els circuits i fer les modificacions necessàries. Varen sol·licitar participar en el programa “Cap
a casa!” 26 dones, 15 (58%) de les quals van entrar en el
programa. La resta van ser excloses per no complir els requisits descrits.
De les 15 dones que es van acollir al programa “Cap a
casa!”, una va consultar a urgències per mastitis i en un
altre cas es va consultar a urgències per hipoactivitat del
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nadó. Tots els nens van seguir els circuits establerts per
visita amb el pediatra, cribratge auditiu i metabòlic. Dues
dones no van rebre atenció domiciliària, una per causa
desconeguda i l’altra per trasllat de domicili.
La satisfacció de les dones amb el programa va ser de
9 sobre 10 (enquesta telefònica).

Conclusions
El programa va satisfer les necessitats de les dones que
ho van demanar. Podem considerar que “Cap a casa!” és
segur, ja que no hi ha hagut cap complicació relacionada
amb el programa.

Discussió i proposta de noves accions

Per altra banda, per identificar estratègies de millora
del programa s’ha dut a terme un estudi qualitatiu durant
el segon semestre de 2016, els resultats del qual s’estan
analitzant.
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Pensem que cal fer més difusió i donar informació del
programa a l’atenció primària, ja que considerem que tant
els professionals com les dones no el coneixen prou.
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Roda contínua de formació i consens. Seguretat del pacient

Notificació i gestió d’incidents relacionats amb la seguretat dels
pacients com a eina per a la millora contínua
Marta Massanés, Fernando Álava, Glòria Oliva, Laura Navarro, Marisa Jiménez, Miquel Esquerra, Josep Davins,
Neus Rams
Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica. Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària. Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Barcelona.

Introducció
L’any 2000, un informe de l’Institute of Medicine (IOM) va
establir que els sistemes de notificació constitueixen una
estratègia clau per a aprendre dels errors i evitar la seva
recurrència1. Cal recordar que els sistemes de registre i
notificació no pretenen ser una estimació epidemiològica
de la freqüència dels esdeveniments adversos i dels incidents en el sector sanitari, sinó una forma d’obtenir una
informació valuosa sobre les condicions que faciliten que
aquests esdeveniments tinguin lloc.
Els sistemes de notificació i gestió d’incidents pretenen millorar la seguretat, reduint sempre que sigui possible la probabilitat que els incidents es tornin a produir. A
partir de les notificacions rebudes es poden conèixer
quins són els punts febles del sistema i quins factors contribueixen a aquesta manca de seguretat i establir així
mesures específiques de millora2.
Els incidents relacionats amb la seguretat dels pacients
són aquells esdeveniments o circumstàncies que ocasionen,
o podrien ocasionar, un dany innecessari relacionat amb
l’atenció sanitària del pacient, que s’haurien pogut evitar3.
A Catalunya, l’any 2012, en el marc de l’actual Servei
de Promoció de la Qualitat i la Bioètica de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del
Departament de Salut, es va impulsar un model de seguretat dels pacients, inicialment en hospitals d’aguts i
equips d’atenció primària. Aquest model persegueix assolir l’excel·lència en la seguretat dels pacients, sobretot en
les àrees especialment crítiques dels centres sanitaris, i
reduir al mínim possible el risc de danys innecessaris associats a l’atenció prestada.
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Seguint les directrius de les principals organitzacions nacionals i internacionals que vetllen per la seguretat dels pacients4-6, dins d’aquest model de seguretat del Departament
de Salut es va creure fonamental la implantació d’un sistema
de notificació i gestió d’incidents comú a tots els centres. El
sistema que s’utilitza és l’anomenat TPSC Cloud™, que és un
sistema de notificació genèric per a tot tipus d’incidents relacionats amb la seguretat dels pacients, voluntari, confidencial, no punitiu, anònim, amb orientació sistèmica i amb
anàlisi local dels casos, que permet l’aprenentatge i la implementació de millores en l’àmbit del centre sanitari. Actualment està implantat a tots els hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) i consorcis i s’està
desplegant a l’àmbit de l’atenció primària de Catalunya.
Aquest sistema, posat en marxa el maig de 2013, ha
rebut 21.222 notificacions d’incidents relacionats amb la
seguretat del pacient fins al mes de desembre de 2016.

Descripció i objectius del sistema de notificació
d’esdeveniments adversos
El TPSC Cloud™ constitueix una completa plataforma per
a la seguretat del pacient i la gestió de riscos, que inclou la
notificació d’incidents, l’anàlisi i la seva gestió; la definició, planificació i seguiment d’accions de millora i un gestor documental que facilita la creació, gestió i actualització de la documentació associada a l’assistència sanitària.
Tot això en una única plataforma que permet integrar
tots els processos de gestió de riscos clínics.
Les principals funcionalitats de l’eina són:
–– Notificació: permet notificar d’una manera estructurada, a partir de diferents tipus de qüestionaris segons el
tipus d’incident que es notifica (medicació, caigudes, etc.).
–– Gestió: permet realitzar una gestió proactiva mitjançant eines (matriu de riscos, anàlisis causa-arrel, anàlisis
causa-efecte, anàlisis de barreres, anàlisis de processos,
AMFE [anàlisi modal de fallades i els seus efectes], etc.)
integrades en la plataforma.
–– Anàlisis i informes: permet analitzar els incidents per
identificar riscos de manera sistemàtica i prevenir errors.
–– Accions de millora: permet definir, planificar i realitzar el seguiment de les accions de millora, mesures preventives o canvis en l’organització.
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Resultats destacables a partir de les notificacions
d’incidents rebudes
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La fotografia general dels incidents rebuts des de la posada en marxa de la plataforma el maig de 2013 fins a data
3 de desembre de 2016 és la següent: s’han rebut 21.222
notificacions d’incidents relacionats amb la seguretat dels
pacients. Aquestes corresponen a aquelles notificacions
que han estat avaluades pel gestor responsable de l’eina en
el centre i per a les quals, posteriorment a l’anàlisi, s’han
proposat accions de millora; és després de tot aquest procés que la notificació es dóna per tancada.
A continuació es mostra, a mode de resum, el principal perfil d’aquestes notificacions:
–– Segons el tipus d’incident: en primer lloc trobem el
33% (n = 7.036) per caigudes, seguit del 25% (n = 5.304)
d’incidents relacionats amb la medicació. En general, en
els sistemes de notificació, l’incident majoritari segons el
tipus és el que està relacionat amb la medicació. En el nostre cas, cal tenir en compte que alguns centres utilitzen el
sistema de notificació com a registre de les caigudes i això
podria fer incrementar el resultat.
–– Segons l’àmbit assistencial: el 64,8% (n = 13.763)
dels incidents notificats s’ha registrat a l’hospital i el 26%
7.6407.640

(n = 5.516) a l’àmbit de l’atenció primària. L’àrea d’hospitalització és la que ha registrat més notificacions: el 53,5%
(n = 11.358).
–– Segons la categoria professional del notificant: el
62% (n = 13.160) correspon a personal d’infermeria, seguit del 17% (n = 3.599) originats pel personal mèdic.
–– Segons la franja d’edat dels pacients afectats pels incidents notificats: s’observa un increment progressiu del nombre d’incidents a mesura que augmenta l’edat del pacient.
–– Segons la gravetat de l’incident: el 28% (n = 5.941)
no ha arribat al pacient, el 57,4% (n = 12.184) tot i arribar al pacient no li ha ocasionat cap lesió i el 14,6% (n =
3.097) li ha causat algun tipus de lesió. En nou casos amb
desenllaç fatal s’ha atribuït una relació de causalitat —més
o menys directa— a l’incident notificat.
–– Segons el risc: el 50,4% (n = 10.687) dels incidents
notificats s’ha classificat com a risc baix.
–– Pel que fa als incidents relacionats amb la medicació:
el 15% (792 de 5.304 casos) estava relacionat amb medicaments d’alt risc.
A les Taules 1 a 6 i a les Figures 1 i 2 es presenten els
resultats del període que va des de maig de 2013 fins al 3
de desembre de 2016.
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FIGURA 1. Evolució (nombre) de les notificacions rebudes al sistema
de notificació del Departament de Salut des de maig de
2013 fins a desembre de 2016

FIGURA 2. Classificació dels incidents segons els àmbits on es
registren les notificacions (de maig de 2013 fins a
desembre de 2016)

TAULA 1. Classificació dels incidents segons la gravetat (de maig de 2013 a desembre de 2016)

Gravetat
No arriba al pacient 1 (circumstància amb capacitat de causar error)

N

%

3.251

15,3

No arriba al pacient 2 (s’ha produït l’error però s’ha detectat abans que arribés al pacient)

2.690

12,7

Mínim (l’error no ha produït lesió)

8.461

39,9

Menor (l’error no ha produït lesió però el pacient ha requerit observació)

3.723

17,5

Moderat 1 (ha precisat tractament i/o ha causat lesió temporal)

2.218

10,5

636

3

67

0,3

108

0,5

Moderat 2 (ha precisat o allargat l’hospitalització i provoca lesió temporal)
Crític 1 (ha produït una lesió permanent)
Crític 2 (ha produït una situació propera a la mort)
Catastròfic (ha produït o contribuït a la mort del pacient)
Total

68

0,3

21.222

100,00
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TAULA 2. Classificació dels incidents segons la probabilitat (de maig de 2013 a desembre de 2016)

Probabilitat

N

%

Molt infreqüent (pot ocórrer en circumstàncies excepcionals – menys de 5 anys)

1.883

8,9

Poc freqüent (podria ocórrer en algun moment cada 2 a 5 anys)

3.356

15,8

Possible/Ocasional (és possible que torni a ocórrer una o dues vegades l’any)

6.081

28,6

Probable (pot ocórrer sota diverses circumstàncies – diverses vegades l’any)

5.344

25,2

Freqüent (és esperable que torni a ocórrer en les properes setmanes o mesos)

4.558

21,5

21.222

100,00

N

%

2.877

13,5

10.687

50,4

Risc moderat (requereix una valoració de l’incident i el seguiment de possibles tendències
de presentació al servei afectat)

5.446

25,6

Risc alt (requereix una anàlisi de l’incident i adopció de mesures a difondre a l’àrea/servei afectat)

2.095

9,9

117

0,6

21.222

100,00

N

%

Citostàtics, intravenosos (i. v.) i orals

187

24,2

Anticoagulants orals (acenocumarol, dabigatran)

157

20,4

Opiacis i. v., transdèrmics i orals

95

12,3

Insulines

89

11,5

Antidiabètics orals

58

7,5

Antiarítmics i. v. (amiodarona, lidocaïna)

36

4,7

Agonistes adrenèrgics i. v. (adrenalina, dopamina)

33

4,3

Heparines

32

4,2

Agents inotròpics i. v. (digoxina)

30

3,9

Medicaments per a la sedació moderada (midazolam)

22

2,8

Anestèsics generals inhalats i i. v. (ketamina, propofol)

22

2,8

Medicaments que tenen presentació convencional i en liposomes (anfotericina b)

5

0,6

Blocadors neuromusculars

3

0,4

Agents de contrast i. v.

1

0,2

Solucions de glucosa hipertònica (≥ 20%)

1

0,2

771

100,00

Total
TAULA 3. Classificació dels incidents segons el risc (de maig de 2013 a desembre de 2016)

Risc
Risc molt baix (verificació de possibles tendències de presentació a tot l’hospital)
Risc baix (verificació de possibles tendències de presentació a l’àrea/servei afectats)

Risc extrem (requereix una anàlisi detallada de l’incident i adopció de mesures immediates
a difondre a tot l’hospital)
Total
TAULA 4. Grups terapèutics de medicaments d’alt risc implicats en les notificacions rebudes al Departament de Salut
des de maig de 2013 a desembre de 2016

Grups terapèutics

Total
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TAULA 5. Medicaments d’alt risc específics implicats en les notificacions rebudes (de maig de 2013 a desembre de 2016)

Medicaments específics

N

%

Metotrexat oral (no oncològic)

15

71,4

Oxitocina i. v.

3

14,3

Clorur potàssic i. v. (concentrat)

2

9,5

Clorur sòdic hipertònic (≥ 0,9%)

1

4,8
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100,00

Total

TAULA 6. Classificació segons els factors contribuents que han afavorit que es produís l’incident (de maig de 2013 a desembre de 2016)

Factors contribuents

N

%

Factors relacionats amb el pacient

8.864

42,7

Factors relacionats amb el professional

7.354

35,4

Altres (per exemple, entorn físic)

2.020

9,7

Factors de l’organització del servei

1.779

8,6

7.50

3,6

20.767

100,00

Factors externs
Total

Accions que deriven de les notificacions dels
incidents
A nivell dels centres, l’anàlisi de les notificacions rebudes
permet detectar possibles àrees de millora, categoritzant
la prioritat en la gestió segons la freqüència d’aparició i
la gravetat de l’incident, assignant-li així un risc. A més,
la combinació de l’expertesa del gestor i les eines que ofereix la plataforma permeten que la gestió de l’incident es
tradueixi en la detecció de possibles millores que incrementin la seguretat del sistema. Així doncs, la importància
de la notificació és relativa si a continuació no se’n deriva
l’anàlisi, la implantació i l’avaluació d’accions de millora.
Des del Departament de Salut, l’estudi de les notificacions dels incidents rebudes també va molt més enllà que
oferir reculls de dades quantitatives. Poder proporcionar
un resum de la situació en cadascun dels centres en relació
al global de Catalunya, o bé en relació amb els centres del
mateix nivell de complexitat, permet detectar quina és la
situació global i tenir una “fotografia” de la situació. Tanmateix, el que dóna més sentit a la plataforma és que aquesta esdevé una font d’informació més (a banda del quadre de
comandament, altres indicadors específics que es poden
recollir de forma indirecta) a l’hora de detectar quines són
les línies prioritàries en la seguretat dels pacients en les que
cal incidir: medicaments (en general o específics), caigudes, cirurgia, identificació del pacient, etc.
A partir d’aquesta informació més qualitativa, s’im
pulsen diverses accions com ara:
–– La creació de grups de treball constituïts per professionals que participen de forma activa i que representen

centres de diferents nivells de complexitat i de les diferents
àrees del territori, coordinats per un tècnic del Servei de
Promoció de la Qualitat i la Bioètica. Aquests grups de
treball són, entre d’altres: medicació d’alt risc, prescripció
segura, caigudes d’adults i pediàtriques, cirurgia segura,
identificació inequívoca del pacient, higiene de mans i radiologia pediàtrica.
–– L’elaboració de cursos sobre introducció i gestió en
la seguretat del pacient, sales blanques hospitalàries, segones víctimes i curs per a pacients.
–– L’organització de jornades científiques, com per
exemple algunes de recents: “Medicaments d’alt risc” i
“Radiologia pediàtrica”.
–– La difusió d’alertes informatives a través dels referents de seguretat dels centres sanitaris, com són: “Problemes amb l’ús segur del paracetamol intravenós en pacients pediàtrics”, “Risc d’errors de dosificació associats per
sobredosi de Keppra® (levetiracetam) 100 mg/ml solució
oral”, “Lectura errònia de la glucèmia amb les tires reactives Glucomen Lx Sensor”, entre d’altres.
–– L’elaboració de dues publicacions: News Pacient Segur, amb temes sobre la seguretat del pacient d’actualitat,
nacionals i internacionals i per a pacients, i el Butlletí de
prevenció d’errors de medicació de Catalunya, sobre temes
relacionats amb l’ús segur del medicament.
–– La pàgina web Canal Seguretat dels Pacients serveix
com a eina de comunicació entre els professionals sanitaris, la ciutadania i l’Administració per tal d’incrementar
la cultura de la seguretat dels pacients i millorar l’atenció
sanitària.
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Conclusions
El sistema de notificació i gestió d’incidents relacionats
amb la seguretat dels pacients, que impulsa el Departament de Salut i que va ser posat en marxa el maig de 2013,
ha presentat un increment progressiu, any rere any, en el
nombre de notificacions rebudes.
L’objectiu del sistema de notificació i gestió d’incidents
és promoure la cultura de la seguretat del pacient, fer visibles els riscos en les organitzacions sanitàries, aprendre
dels errors i cercar noves estratègies que fomentin una
millora de la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària.
A 3 de desembre de 2016, s’han recollit 21.222 notificacions d’incidents relacionats amb la seguretat dels pacients. En general, majoritàriament s’han notificat caigudes, seguides dels incidents relacionats amb la medicació;
en relació amb aquest fet, cal tenir en compte que probablement les notificacions de caigudes estan sobredimensionades ja que alguns hospitals utilitzen l’eina com a registre, fet que podria desvirtuar el resultat. Pel que fa als
incidents relacionats amb la medicació, destaca que una
elevada proporció (15%) han estat ocasionats per medicació d’alt risc. Les notificacions provenen majoritàriament
de l’àmbit hospitalari, tot i que les que s’originen a
l’atenció primària van en augment. El professional sanitari més implicat en la notificació segueix essent el personal
d’infermeria, sobretot en l’àmbit hospitalari, mentre que
és el personal mèdic el que destaca en l’àmbit de l’atenció
primària. Pel que fa a la gravetat dels incidents, més de la
meitat no han ocasionat cap lesió al pacient, mentre que
gairebé un terç correspon a incidents que ni tal sols han
arribat al pacient, ja sigui per ser circumstàncies considerades com a riscos potencials o bé perquè la implantació
de les mesures de seguretat ha permès evitar l’incident.
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Més de la meitat dels incidents han estat classificats amb
un risc baix. Els principals factors contribuents han estat
els factors relacionats amb els pacients (complexitat clínica i malalties associades, distracció o falta d’atenció i incompliment de normes, ordres i indicacions fetes pel professional) i amb els professionals (formació, coneixement
i competència, problemes de comunicació, càrrega de treball, error tècnic, lapsus, distracció o falta d’atenció).
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Introducció
En el marc del VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, celebrat a Barcelona el passat
mes de setembre de 2016, vam posar en comú diferents
experiències en l’aplicació de la metodologia qualitativa
en projectes que s’estan duent a terme des de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Cal
contextualitzar que l’AQuAS i l’ASPCAT com a empreses
públiques governamentals, tenen com a missió desenvolupar eines per a la presa de decisions a diferents nivells
(micro, meso i macro, per exemple en l’entorn clínic i assistencial, de la promoció de la salut, organitzatiu o de la
planificació). L’AQuAS desenvolupa eines per a la presa de
decisions i recomanacions basades en la millor evidència
disponible sense intervenir en la planificació o compra de
serveis, mentre que l’ASPCAT, entre d’altres funcions, dissenya programes i impulsa activitats vinculades a la planificació de serveis i intervencions de salut comunitària
i promoció de la salut, incidint en els determinants de la
salut.
A l’ampliar les mirades i evolucionar com a societat,
totes dues agències del Departament de Salut s’han enfrontat a preguntes que van més enllà d’avaluar l’eficàcia i
la seguretat d’intervencions clíniques, i es plantegen altres
objectius, com l’avaluació de tractaments i programes de
salut més complexos i multidisciplinaris, on s’amplien els
àmbits d’avaluació incorporant els professionals, les organitzacions, l’atenció primària de salut, salut mental o sociosanitària, així com l’avaluació d’intervencions de promoció de la salut. La realitat en salut és complexa i
necessitem respondre a certes preguntes que només es
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poden abordar mitjançant metodologia qualitativa o
combinant enfocaments quantitatius i qualitatius1,2.
Aquest article fa una breu pinzellada de l’ús de la metodologia qualitativa tant en l’avaluació de serveis sanitaris i de promoció de la salut com en el desenvolupament i
implementació de programes de salut. Alhora fa una breu
reflexió al voltant de les barreres i els facilitadors per a la
incorporació d’aquests tipus d’aproximacions qualitatives,
així com els reptes futurs que s’espera que anirem superant.

Avenços en l’aplicació de metodologia
qualitativa
Les metodologies clàssiques en investigació en salut i
avaluació de serveis sanitaris han atorgat molt de pes al
paradigma positivista i a tècniques d’investigació quantitatives, així com superioritat a alguns dissenys d’estudi per
l’atribució causal de beneficis i resultats (outcome research)
de les intervencions. Tot i la utilitat de les tècniques quantitatives per contestar a moltes de les preguntes que ens
plantegem en el marc biomèdic i de la salut (per exemple,
estudis d’incidència de problemes de salut, avaluació de
l’atenció de la qualitat assistencial, estudis d’eficàcia, efectivitat o eficiència), la recerca qualitativa pot arribar1, com
ja han descrit altres autors, a llocs on altres abordatges no
poden arribar.
S’han anat incorporant tècniques participatives i de
consens per incorporar el punt de vista d’actors clau i usuaris finals en la valoració de necessitats i àrees de millora
assistencial, així com acords de millors pràctiques en intervencions o en escenaris on no s’ha trobat suficient evidència científica robusta, i es requereix un acord d’experts
sobre quines recomanacions cal fer per intervenir, sobretot
en intervencions complexes, interdisciplinàries. Cal emfatitzar que les tècniques de consens poden classificar-se
com a tècniques entre el món quantitatiu i el món qualitatiu, i aquestes tècniques de consens tindrien un objectiu
diferent que les tècniques qualitatives com les entrevistes
en profunditat, els grups focals i els grups de discussió.
Les tècniques de consens cerquen arribar a un acord sobre
temes clau o incorporar aproximacions participatives de
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diferents actors clau; les segones es focalitzen en descriure
i aprofundir en un fenomen i recollir vivències, percepcions o creences de diferents col·lectius amb major o menor
grau d’interpretació dels discursos. Ambdues aproximacions s’apliquen per avançar en estratègies participatives
que permetin recollir diferents punts de vista i generar el
que s’anomena “intel·ligència col·lectiva”, intercanvi de coneixement, i aprofundir en les percepcions, vivències que,
al cap i a la fi, fan les recomanacions i els programes més
aplicables i efectius quan s’implementen en la pràctica.
És rellevant recordar que l’any 1995 la revista British
Medical Journal publicava un article1 que incloïa aquest
fragment: “Medical advances, increasing specialisation,
rising patient expectations, and the sheer size and diversity of health service provision mean that today’s health
professionals work in an increasingly complex arena”.
La societat, el sistema biomèdic, l’abast del que avaluem han evolucionat2; s’ha produït un foment de la utilitat i de la credibilitat de les tècniques qualitatives. Ens
enfrontem a la necessitat de comprensió de fenòmens
complexos i canviants, on intervenen molts actors clau.
Ha anat augmentant el nombre de projectes en què
s’apliquen tècniques qualitatives en el marc de l’AQuAS i
l’ASPCAT2-7. Al llarg d’aquesta evolució s’han trobat barreres però s’ha anat avançant, aprenent; en tots els casos
s’apliquen criteris de rigor metodològic8, que han augmentat la credibilitat, la validesa i la utilitat dels resultats
d’aquests projectes.
A l’AQuAS, s’han aplicat com a part d’un procés més
ampli, amb un abordatge mixt de tècniques qualitatives i
quantitatives en el desenvolupament i implementació
d’indicadors per avaluar la qualitat assistencial, en la identificació de millores en l’atenció i les organitzacions, en el
procés d’identificació de criteris per a la priorització explícita de pacients que han de ser intervinguts d’una cirurgia
programada, en la identificació de barreres i facilitadors
de processos de canvis organitzatius i assistencials, així
com per recollir les opinions i vivències entorn els tractaments i les intervencions d’usuaris i cuidadors. Més recentment s’estan aplicant aproximacions qualitatives per a la
comprensió de fenòmens com la cronicitat6,7, l’atenció integrada o la identificació dels beneficis percebuts per diferents actors implicats d’aquests tipus de models d’atenció5.
A l’ASPCAT, les metodologies qualitatives també formen
part d’un abordatge mixt; en aquest cas, en el marc de processos comunitaris al món local3. Es fan servir per a la
identificació de necessitats i actius que afecten la salut de la
comunitat i també per a la priorització d’àrees
d’intervenció3,4. Les metodologies qualitatives són clau en
aquests processos tant perquè suposen l’enriquiment de la
informació que obtenim amb els indicadors existents com
a vehicle de la participació de la comunitat, que és un element important d’aquests processos. Els programes “Salut
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als Barris,” COMsalut i “Q de Festa! Nits de Qualitat” fan
servir metodologies qualitatives3.
A la Taula 1 es presenten alguns projectes recents de
l’AQuAS i l’ASPCAT presentats a la taula rodona al congrés d’investigació qualitativa abans esmentat. En aquests
projectes, l’aproximació teoricometodològica més freqüent
ha estat la perspectiva fenomenològica amb major o menor grau d’interpretació del discurs. El desplegament ha
estat motivat principalment per la necessitat de captar la
realitat des de la perspectiva dels implicats en el procés
assistencial o intervencions (prioritzant perfils multidisciplinaris de diferents àmbits d’atenció, tant de primera
línia assistencial com de l’àmbit directiu i de gestió, incorporant també la veu de pacients, usuaris, cuidadors i
població general, recollint les seves veus), models o serveis avaluats en què es detecten les necessitats percebudes
per poder fer recomanacions d’accions de millora. Les
tècniques més freqüents han estat l’anàlisi qualitativa de
textos i documents escrits com abordatge prínceps i també l’aplicació d’entrevistes, qüestionaris semiestructurats,
grups focals i de discussió. Les tècniques metaplan i estudis Delphi, tot i classificar-se com a tècniques de consens,
s’estan fent servir molt com a complement a abordatges
qualitatius en la definició i en la implementació d’indi
cadors de qualitat assistencial.
Aquests abordatges han estat clau per identificar àrees
de millora assistencial i per captar les necessitats percebudes de diferents implicats quan hi ha canvis de models
d’atenció i s’identifiquen els facilitadors i les barreres en
aquests canvis.

Barreres i facilitadors en l’evolució d’abordatges
Quines barreres hem tingut? Quins han estat els facilitadors d’aquests abordatges en aquests contextos? Per una
banda, el paradigma de la medicina basada en l’evidència
i, per l’altra, el paradigma positivista que atorga més credibilitat als números que a les idees i els discursos. Tot i
la seva utilitat i demostrada validesa per recollir la veu,
perspectives, opinions de col·lectius, ideologies, complexitats i discursos, en l’àmbit de la salut pública i de l’avaluació de la salut en diferents àrees temàtiques, encara hi
ha molt marge de millora com destaquen investigadors
referents internacionals en una carta recent als editors
del British Medical Journal10. L’esforç en avançar i la possibilitat d’ampliar objectius de recerca on l’aproximació
qualitativa té capacitat i validesa, juntament amb el treball multidisciplinari en recerca, avaluació i planificació,
han possibilitat que a l’AQuAS i a l’ASPCAT evolucioni
la perspectiva qualitativa. Altres barreres que s’han anat
trencant i superant han estat la menor visió de la seva
utilitat i validesa, sobretot en l’àmbit clínic, així com la
possibilitat de guanyar experiència amb les diferents tècniques i abordatges qualitatius.
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TAULA 1. Característiques d’alguns projectes de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT) que incorporen metodologia qualitativa*

Projecte

Enfocament/
Disseny

Avaluació de
l’atenció a la
cronicitat a
Catalunya6,7

Fenomenologia /
Definició i
implementació
d’indicadors

Fenomenologia /
Avaluació
Estudi de casos
de models
col·laboratius
d’atenció social
i sanitària5

Tècniques utilitzades

Àrea temàtica

Finançament

a) Revisió de la literatura
b) Entrevistes
semiestructurades
c) Grups de discussió i focals
d) Consens (metaplan i Delphi)
e) Implementació d’indicadors
quantitatius

Avaluació de l’atenció a
la cronicitat mitjançant
indicadors (qualitat
assistencial)

Departament de Salut / Pla
de Qualitat del Ministerio
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad /
CIBER Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP)

a) Qüestionaris
semiestructurats
b) Grups de discussió
c) Revisió de documentació
publicada i materials de gestió

Avaluació de models
organitzatius d’atenció
primària de salut i serveis
socials (atenció integrada)

Departament de Salut /
CIBERESP

Pegaso
(projecte
europeu)4

Fenomenologia /
Desenvolupament
d’eines
tecnològiques
i programes de
promoció de la
salut i la seva
avaluació

a) Grups focals
b) Entrevistes
semiestructurades

Avaluació d’un projecte
d’intervenció sobre els
estils de vida (alimentació,
activitat física i descans)
en població adolescent

FP7: European Union’s
Research and Innovation
funding

COMsalut3

Fenomenologia /
Diagnòstic de
necessitats i actius;
desenvolupament
de programes

a) Grups focals
b) Entrevistes
semiestructurades
c) Enquesta participativa

Avaluació de l’estat/
situació d’una comunitat.
Fase de diagnòstic en el
marc d’un procés de salut
comunitari

Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT).
Departament de Salut

* A partir de les experiències presentades al VII Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud l’any 2016.

Reptes per continuar evolucionant
Com a organismes públics que basen la seva activitat en
el desenvolupament d’instruments per a la presa de decisions, l’abast del que avaluem s’amplia i requereix treballar des de la complexitat i multidisciplinarietat amb
enfocaments qualitatius i mixtos. Poder avaluar i utilitzar tècniques qualitatives, atesa l’expertesa adquirida, és
més senzill avui en dia. Tot i així, cal recordar que existeixen altres perspectives teoricometodològiques i que
serà interessant tenir l’oportunitat d’aplicar-les i també
d’aprofundir en el que aporten les visions sociològiques,
psicològiques o antropològiques entre d’altres disciplines al món de la salut. També serà important treballar
col·laborativament a l’AQuAS i a l’ASPCAT per entendre
la base d’aquestes disciplines que poden aportar molt als
avenços en l’avaluació de serveis sanitaris i en la promoció de la salut.
Continuar aprenent i difonent aquests tipus d’abor
datges és clau per poder continuar evolucionant i estenent
la seva utilitat sempre i quan l’objectiu del que avaluem o

tractem sigui susceptible d’aplicar-hi una tècnica qualitativa.
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Sense amnèsia

Eponímia mèdica catalana.
Antoni Condal i els gèneres Condalia
Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Els epònims
“Gèneres Condalia. Gèneres botànics descrits pels botànics
Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón i, posteriorment, per
A. J. Cavanilles, qui batejaren diferents plantes amb aquest
nom en honor del metge i botànic català Antoni Condal1,2”.

Antoni Condal, l’home
Es disposa de poques dades sobre la vida d’Antoni Condal. Se sap que era metge, de Barcelona, i que fou un dels
dos metges, ambdós catalans, que acompanyaren Pehr Löfling, el deixeble de Linné, en la seva expedició a la Guaiana (1754-56)3-6. L’altre metge fou Benet Paltor, a qui Ruiz i
Pavón dedicaren també un gènere de plantes7.
Tots dos participaren en l’expedició que la Corona espanyola va enviar, comandada per José de Iturriaga, per
delimitar les fronteres entre els territoris d’Espanya i Portugal a la zona de l’Orinoco (vegeu l’article dedicat a Benet Paltor, en aquesta mateixa sèrie, on es descriu amb
més detall aquesta expedició7). A més de cartògrafs, astrònoms, capellans, cirurgians i militars de tropa, a
l’expedició viatjava també un grup de naturalistes dirigits
per Pehr Löfling, a qui acompanyaven els dos metges, Benet Paltor i Antoni Condal, i dos dibuixants, Bruno Salvador Carmona i Juan de Dios Castel4: era el primer que
un govern espanyol finançava i enviava als seus dominis
sud-americans8.
L’expedició va sortir del port de Cadis el 15 de febrer
de 1754 i després de 55 dies de navegació va arribar a Cumanà; des d’allà, els naturalistes van començar els treballs de camp. Durant els primers mesos van herboritzar
a les proximitats de Cumanà on estudiaren també la fauna. El mes de juny prosseguiren aquesta feina a Ipure,
Macarapan i Cumanacoitia i a finals d’aquell mes P.
Löfling, acompanyat de B. Paltor i J. Castel, s’embarcà cap
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a Barcelona (Veneçuela). Les dures condicions ambientals
van afectar notablement la salut dels naturalistes i el ritme
dels seus treballs s’alentí. Van recórrer part de les missions de Píritu, les ribes del riu Unare, Tocuyo, Puruey i
Clarines. A mitjan agost van tornar a Barcelona i es van
desplaçar, aquest cop amb barca, fins a Cumanà, on van
arribar a finals d’agost. P. Löfling, ja amb la salut molt feble, va quedar-se a Cumanà.
J. de Iturriaga prosseguia el seu camí cap a les fonts de
l’Orinoco. La comissió es va dividir en dos grups. J. Solano encapçalava el que es va dirigir a l’illa Trinitat i, des
d’allà, cap a les fonts de l’Orinoco; viatjaven amb ell B.
Paltor i J. Castel. L’altre grup el dirigia E. Alvarado; viatjaven per terra i anaven amb ell P. Löfling, A. Condal i B.
Carmona. Els dos grups es retrobarien més tard a la
Guaiana4.
Tot i que l’expedició botànica havia de recollir tanta
informació com fos possible i l’objectiu general era la cerca de notícies d’història natural en l’àrea compresa entre
l’Orinoco i l’Amazones, la finalitat principal de la seva
presència en aquesta expedició era la cerca i perfeccionament de la canyella6; també tenien ordres específiques en
relació amb el cacau i alguns altres articles que interessaven a Espanya. Els espècimens recollits per l’equip de
Löfling havien de ser enviats al gabinet reial i havien de
servir per intercanviar els duplicats amb institucions europees similars. Els primers mesos, l’activitat va ser molt
productiva (més de 600 espècies de plantes), però les males condicions i les malalties feren que aquest ritme anés
disminuint.
P. Löfling seguia malalt però, tot i això, el 5 d’abril,
seguint les ordres de J. de Iturriaga, l’expedició s’encaminà
cap a la Guaiana, fins arribar a Santo Tomé de Guaiana4.
Al començament de setembre, P. Löfling, malalt i amb febre, es traslladà a San Antonio de Caroní, on va morir el
22 de febrer de 17566. Amb la seva mort es va desfer progressivament l’equip de naturalistes9: mentre alguns van
desertar, altres van passar a fer altres tasques dins de
l’expedició4. Antoni Condal va desertar l’1 d’agost següent (no hem trobat més dades sobre A. Condal posteriors a aquesta data). Paltor va prosseguir amb els treballs
de botànica de Löfling i, per encàrrec d’Iturriaga, assumí
la formació dels dibuixants i la direcció del treball botà27
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nic6. Finalment, l’agost de 1757 Paltor també desertà. La
comissió dirigida per J. de Iturriaga es va donar per finalitzada el juny de 1760. El febrer de 1761, el Tractat del
Pardo anul·là les decisions signades al Tractat de Madrid.
La divisió territorial es va ajornar. Espanya, però, havia
signat acords amb els nadius de l’Alt Orinoco4.

viaje hecho a los reynos del Perú y Chile por los botánicos y
dibuxantes enviados para aquella expedición, extractado
de los diarios por el orden que llevó en estos su autor Don
Hipólito Ruiz). En aquest llibre podem llegir el que Ruiz

Els gèneres Condalia
Com s’ha comentat ja en altres articles d’aquesta sèrie, els
botànics Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón van descriure
per primera vegada un gran nombre de plantes i de gèneres nous, als quals donaren el nom de científics, metges,
botànics o personalitats; era aquesta una pràctica freqüent
entre els botànics de l’època10. És així que batejaren en honor d’Antoni Condal el gènere Condalia (Condalia Ruiz
& Pav)1.
H. Ruiz i J. A. Pavón descrigueren aquest gènere el
1794 en la seva obra Florae peruvianae, et chilensis prodromus1 i feren constar que el dedicaven a Antoni Condal: “Género dedicado á Don Antonio Condal, Médico
Catalan, discípulo de Pedro Loefling, y uno de sus dos
compañeros en el viaje al Orinoco” (Figura 1). A la mateixa obra inclogueren unes il·lustracions en les quals es
podia observar el detall de les característiques d’aquest
gènere (Figura 2).
H. Ruiz va deixar constància escrita, en forma de diari
i amb molt detall, del viatge al Perú i a Xile. No va ser,
però, fins l’any 1931 que una part d’aquests escrits va veure la llum. Va ser gràcies a A. J. Barreiro, que va rescatar el
manuscrit que tenia un familiar de l’autor, i a la Comisión
de Estudios Retrospectivos de Historia Natural de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid11, que es van publicar en aquella ciutat (Relación del

FIGURA 1. Pàgina 11 de l’obra d’H. Ruiz i J. A. Pavón Florae peruvianae,
et chilensis prodromus (1794) on es descriu per primera
vegada el gènere Condalia, dedicat a Antoni Condal1

FIGURA 2. Il·lustracions del gènere Condalia incloses a Florae peruvianae, et chilensis prodromus (1794)1
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relata: “Durante nra. mansion en Cuchero descubrimos
muchas plantas de las cuales describí las siguientes:” i inclou una llarga relació de plantes, entre les quals la Condalia sessilis (pàg. 112). Més endavant (p. 116), segueix:
“Recogí durante el mes que permanecí en este Pueblo una
hermosa colección de esqueletos de plantas y dibuxos y
describí las siguientes:” i segueix també una llarga llista
de plantes entre les quals, en aquesta ocasió, cita dues
Condalia: C. lanceolata i C. obovata. Barreiro, a l’epíleg
(p. 465), revisa l’obra de Ruiz i Pavón Florae peruvianae,
et chilensis prodromus1 i explica: “Hay que reconocer todavía en esta obra otro acierto, y no pequeño, y es el de
consagrar la mayoría de los géneros a españoles beneméritos de las ciencias naturales. A través de sus páginas van
desfilando los nombres de todos aquellos que, o las cultivaron, especialmente la Botánica, o las fomentaron y promovieron con su apoyo material o moral”. /.../ “Gracias a
esta previsión cabe recordar aquí los nombres de /.../ don
Antonio Condal, médico y botánico de la expedición de
Iturriaga y Loefling (1751) al Orinoco, género Condalia...”. Val a dir que també comenta: “Concretándonos al
siglo XVIII, podemos asegurar que será rarísimo el español que deje de tener su puesto en el Prodromo, si protegía
la ciencia de las plantas o dedicó a ella sus aptitudes y des-

velos”. Bona prova d’això són els gèneres que porten el
nom de metges botànics catalans gràcies a ells, alguns
dels quals hem tractat en aquesta mateixa secció eponímica: el gènere Masdevallia, dedicat a Josep Masdevall12;
el gènere Clarisia, dedicat a Miquel Bernades i Claris13; el
gènere Miconia, dedicat a Francesc Micó14, el gènere Paltoria, dedicat a Benet Paltor i Fiter7 i el gènere Soliva, dedicat aquest a Salvador Soliva15.
D’aquest manuscrit d’H. Ruiz, que havia restat inèdit
fins el 1931, es publicà una segona edició, més completa, el
195216 (“enmendada y completada de todo lo que le faltaba, según la copia definitiva, inédita, del Manuscrito de
D. Hipólito”), que no incorpora cap informació nova pel
que fa a A. Condal i el gènere Condalia.
No havien de passar però gaires anys per què H. Ruiz i
J. Pavón s’adonessin que el que ells havien considerat un
gènere de plantes nou i havien batejat com a gènere Condalia, realment no ho era i era, de fet, el mateix que el gènere
Coccocipsilum. Així ho reconeixien el 1798 en un altre dels
seus llibres, Systema vegetabilium florae peruvianae et chilensis, characteres Prodromi genericos differentiales17 (Figura
3) (p. 28): “Coccocipsilum. /.../ Obs. Genus nostrum Condalia ad Coccipsili Genus redigi debere, novis observationibus persuasi, libenter fatemur” (Figura 4).

FIGURA 3. Portada de l’obra d’H. Ruiz i J. A. Pavón Systema
vegetabilium florae peruvianae et chilensis (1798) on
expliquen que el gènere Condalia, dedicat a Antoni Condal,
és el mateix que un altre gènere ja descrit anteriorment17

FIGURA 4. Pàgina 28 de l’obra d’H. Ruiz i J. A. Pavón Systema
vegetabilium florae peruvianae et chilensis (1798) on descriuen
el gènere Coccocipsilum i expliquen que aquest gènere és el
mateix que el que havien batejat com a Condalia17
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Tot i això, una edició d’aquell mateix any, que completava la Florae peruvianae, et chilensis prodromus, la Flora
peruviana, et chilensis, sive descriptiones, et icones18 , encara incloïa les diferents Condalia de Ruiz i Pavón: C. repens, C. sessilis, C. obovata i C. lanceolata. I en publicava,
a més, una magnífica il·lustració (Figura 5).
Molt aviat, el 1799, un altre destacat botànic espanyol,
A. J. Cavanilles, dedica a A. Condal un altre gènere, que
portarà el mateix nom: Condalia. Aquest nou gènere, de
la família Rhamnaceae, correspon a unes plantes cultivades al Real Jardín Botánico de Madrid, les llavors de les
quals provenien de Xile. Cavanilles ho publica a Anales de
Historia Natural2 (Figura 6) i explica: “Los autores de la
Flora del Perú y Chile dedicáron en su Prodromo un género á D. Antonio Condál, compañero de Loëfling en el
viage al Orinoco; pero habiéndolo exáminado de nuevo
dixéron en la pág. 28 de su Sistema que era un verdadero
Coccocipsilum. Para que se conserve pues la memòria de
Condál le dedico yo ahora este género nuevo”. A més, la
detallada descripció del nou gènere s’acompanya d’una
excel·lent il·lustració (Figura 7). Aquesta descripció del
nou gènere la publica Cavanilles el 1801 a la seva obra Icones et descriptiones plantarum19. Afegeix però una petita

FIGURA 5. Condalia repens. Il·lustració publicada a l’obra d’H. Ruiz i
J. A. Pavón Flora Peruviana, et Chilensis, sive, Descriptiones
et icones plantarum (1798)18, al costat de la Paltoria ovalis
(gènere Paltoria, dedicat al també metge català Benet
Paltor7)
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FIGURA 6. Primera descripció del nou gènere Condalia, dedicat per
A. Cavanilles a Antoni Condal, el 17992

Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños - Eponímia mèdica catalana.Antoni Condal i els gèneres Condalia

FIGURA 8. Condalia globosa I. M. Johnst. (Condalia Cav.)

FIGURA 7. Il·lustració que s’inclou juntament a la primera descripció
del nou gènere Condalia, dedicat per A. Cavanilles a
Antoni Condal, el 17992

nota (p. 83) en la qual reconeix (com també li faran notar
Ruiz i Pavón) que aquesta planta es correspon amb una
descrita anteriorment (Ziniphus mirtoides).
Ruiz i Pavón, en veure que Cavanilles havia dedicat un
gènere a Condal, respongueren, amb la següent nota publicada a Suplemento á la quinologia20 també el 1801: “Para
que al Sr. Cavanilles no vuelva á sucederle nueva desgracia
botànica, le hacemos sabedor, que entre los varios géneros
Nuevos que aun nos restan por publicar se halla ya la Cosmibuena, que debe ocupar el lugar que dexa libre la otra.
Tambien le noticiamos, que se halla entre dichos géneros
nuevos nuestra nueva Condalia para perpetuar la memòria
de D. Antonio Condal, á quien el Sr. Cavanilles, despues
que nosotros reduximos nuestra primera Condalia al Género Coccocipsilum de Brown, dedicó una nueva Especie
de Rhamnus de Linneo, descrita por el Dr. Ortega con el
nombre de Ziziphus myrtoides”. També el nou gènere Condalia descrit per Cavanilles havia estat ja descrit abans!
És, però, l’epònim de Cavanilles el que ha persistit i
constitueix una denominació acceptada actualment de la
qual s’han descrit moltes espècies (The International
Plant Names Index21 n’inclou 94) (Figures 8 i 9), algunes
durant les darreres dècades, com ara la Condalia thomassiana, descrita per Fernández-Alonso el 199722.

FIGURA 9. Condalia microphylla Cav. 1799

Es pot consultar una àmplia informació sobre el gènere Condalia a l’esmentat IPNI21 així com a The Plant List23.
A la Taula 1, elaborada a partir de The Plant List, es recullen les diferents denominacions acceptades de Condalia
així com els sinònims: entre elles trobem tant les Condalia de Ruiz i Pavón com la de Cavanilles.
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TAULA 1. Gènere Condalia: noms acceptats i sinònims (elaborada a partir de The Plant List23)

Noms acceptats

Sinònims

Condalia brandegeei I.M.Johnst.
Condalia buxifolia Reissek
Condalia correllii M.C.Johnst.
Condalia ericoides (A.Gray) M.C.Johnst.
Condalia fasciculata I.M.Johnst.
Condalia globosa I.M.Johnst.
Condalia globosa var. pubescens I.M.Johnst.
Condalia henriquezii Bold.
Condalia hookeri M.C.Johnst.
Condalia hookeri var. edwardsiana (Carey) M.C.Johnst.
Condalia megacarpa A.Cast.
Condalia mexicana Schltdl.
Condalia microphylla Cav.
Condalia mirandana M.C.Johnst.
Condalia montana A.Cast.
Condalia sonorae Henr.
Condalia spathulata A.Gray
Condalia thomasiana Fern.Alonso
Condalia velutina I.M.Johnst.
Condalia viridis I.M.Johnst.
Condalia warnockii M.C.Johnst.
Condalia weberbaueri G.Perkins

Condalia coriacea Rchb.
Condalia ferrea (Vahl) Griseb.
Condalia globosa subsp. pubescens (I.M.Johnst.) A.E.Murray
Condalia lanceolata Ruiz & Pav.
Condalia latifolia (Griseb.) M.Gómez
Condalia lineata A.Gray
Condalia lineata var. erythrocarpa Speg.
Condalia lineata var. melanocarpa Speg.
Condalia lineata var. xanthocarpa Speg.
Condalia maytenoides (Phil.) Miers
Condalia mexicana var. petalifera M.C.Johnst.
Condalia microphylla var. lineata (A.Gray) Chodat
Condalia mucronata (Griseb.) M.Gómez
Condalia obovata Hook.
Condalia obovata var. angustifolia Loes.
Condalia obovata var. edwardsiana Carey
Condalia obtusifolia (Hook. ex Torr. & A. Gray) Trel.
Condalia paradoxa Spreng.
Condalia repens Ruiz & Pav.
Condalia retusa (Griseb.) M.Gómez
Condalia sessilis Ruiz & Pav.
Condalia spinosa Spreng.
Condalia viridis var. reedii Cory
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Estratègies per a científics dissidents
Brian Martin
Traducció de Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer-Miralda de l’article: Martin B. Strategies for dissenting scientists. Journal of Scientific Exploration.
1998;12:605-616.

La ciència se sol presentar al públic com una empresa basada en l’escepticisme i l’obertura a noves idees, en la qual
l’evidència i l’argumentació són examinades pels seus
propis mèrits. La confiança en els nouvinguts, que presenten visions conflictives amb les idees convencionals,
s’espera que es basi en una prompta, justa i incisiva anàlisi del seu treball, que és acceptat si supera l’escrutini o, en
cas contrari, inclou un detall de les raons de refús. Quan,
pel contrari, el seu treball és ignorat, ridiculitzat o rebutjat sense explicacions, assumeixen que hi ha hagut alguna mena d’errada i sovint comencen la cerca per trobar la
“persona adequada”, algú que respongui a l’estereotip de
científic de ment oberta. Pot ser una cerca llarga!
En ciència, algunes formes d’innovació són benvingudes quan cauen dins del marc establert i no amenacen interessos creats. A banda d’aquest tipus d’innovació rutinària, la ciència té moltes semblances amb els sistemes
de dogma. Els dissidents no són benvinguts. Són ignorats,
refusats i, algunes vegades, atacats. Haver d’examinar les
seves idees amb justícia és la il·lusió de confiar en el funcionament normal del sistema d’avaluació científica. Per
tenir una oportunitat decent, els dissidents han de desenvolupar una estratègia. Han d’entendre la manera en què
la ciència opera realment, com resol els seus objectius, i
aleshores formular un pla per moure’s cap a aquestes fites,
tenint en compte els possibles suports i les seves fonts. Les
seccions següents cobreixen, successivament, les dinàmiques de la comunitat científica, els problemes que encaren
els reptadors, les respostes possibles als dissidents i les estratègies.
La meva perspectiva de la dissidència en la ciència —la
qual sols pot ser esbossada en un article més que no pas
justificada plenament— es basa en molts anys d’expe
riència com a científic i científic social, tant en la presentació d’idees dissidents com en l’estudi de la seva recepció. Inclou debats sobre avions de transport supersònics,
energia nuclear, fluoració, hivern nuclear, pesticides i
l’origen de la sida, amb un focus especial en el tractament
dels dissidents. Havent donat consells a molts desafiaments, la meva percepció és que hi ha una gran necessitat
de comprendre millor el paper del poder en la ciència, ser
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conscients de les possibles respostes als dissidents i examinar i provar conscientment estratègies.

La dinàmica de la comunitat científica
Hi ha diverses maneres per comprendre el funcionament
de la comunitat científica, que inclouen la cerca de la veritat, la tasca de resoldre trencaclosques dins del paradigma
i l’empresa social en la qual els científics tracten d’incorporar els altres, siguin humans o objectes, a la seva pròpia
causa. Tanmateix, per entendre la resposta als dissidents,
és més útil pensar en la comunitat científica en termes
d’“interessos”. Els propietaris d’una companyia tenen interès en obtenir guanys i els científics tenen interès en publicar els seus treballs i ser reconeguts. Els “interessos” es
poden entendre en termes d’una participació en diners,
poder, estatus, privilegi o altres avantatges.
Parlar d’interessos és posar el focus en l’organització
social de la ciència. Sovint, quan pensem en la “ciència”, la
gent pensa en el coneixement científic, concebut com una
forma d’essència per sobre i més enllà dels interessos humans. Cal recordar que el coneixement científic és creat
pels humans i, com a conseqüència, es configura inevitablement segons les preocupacions humanes. En entendre
la dinàmica social de la comunitat científica és possible
comprendre millor el procés que influencia la direcció, el
ritme i el contingut del coneixement científic. Aleshores,
l’estudi del coneixement científic porta de nou als interessos.
Alguns tipus d’interès són corporatius, altres governamentals, burocràtics, professionals, de carrera o psicològics. En cada cas poden exercir fortes pressions en la
direcció de la recerca i en la forma de respondre als desafiaments. S’ha de tenir en compte que els interessos influencien la ciència sense necessitat d’un biaix conscient,
ja que els interessos configuren la visió del món de les persones.
Les corporacions financen una gran quantitat de recerca, aquella mena de recerca que, com és natural, és
probable que doni lloc a un avantatge corporatiu. Una
gran corporació es pot considerar que té un “interès personal” en determinats tipus de recerca i de resultats, ja
que aquests s’utilitzen per a construir una posició de poder que desitja mantenir. Una companyia farmacèutica,
per exemple, té un gran interès en els seus fàrmacs més
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venuts. Finançarà la recerca en aquells fàrmacs que pot
patentar i vendre, però no en substàncies no patentables.
Té un interès contrari als tractaments que no depenen en
absolut de fàrmacs.
Els governs, finançant la recerca que serveixi als seus
interessos, s’assemblen a les corporacions. Els militars,
una part clau de l’aparell de govern, financen una gran
quantitat d’investigació en armament, però ben poca en
mètodes de lluita no violenta com ara les vagues, els boicots, les manifestacions i la no cooperació. La influència
dels governs i les corporacions en la direcció i contingut
de la recerca científica és, per tant, considerable.
Governs, corporacions i altres grans organitzacions
estan estructurades habitualment com a burocràcies,
amb la seva jerarquia i divisió del treball. Les elits burocràtiques resisteixen els desafiaments al seu poder i privilegi fins i tot quan els canvis podrien beneficiar
l’organització en el seu conjunt. Els comandaments militars, per exemple, resistiren durant dècades les innovacions militars com l’artilleria naval de precisió i la metralladora perquè trastocaven les disposicions organitzatives
normals. D’alguna manera, la recerca científica en les corporacions, els governs i les universitats està organitzada
burocràticament. Els administradors científics d’alt nivell
tenen un interès personal en mantenir el seu poder.
Professions com la medicina i el dret poden ser enteses
com a sistemes per mantenir el control sobre un ofici, la
qual cosa inclou el control de les condicions de treball i
l’accés a aquest treball. Les professions tenen un interès
personal en aquest control, que algunes vegades és protegit per lleis que eviten que els no professionals puguin
exercir.
Els científics individuals tenen interessos en les seves
pròpies carreres; els interessa, per exemple, publicar els
seus treballs, guanyar llocs de treball i promocions i rebre
premis honorífics. Poden també desenvolupar un interès
psicològic en teories i mètodes particulars. Si un reptador,
un desafiador, ve amb una alternativa simple a la teoria
sobre la qual han construït les seves carreres, no és probable que la major part de científics siguin receptius, ja que
el seu estatus seria soscavat i el seu compromís de per vida
aparentment malgastat.
Sovint, aquests interessos diferents estan interconnectats. Els governs financen recerca que porten a terme les
corporacions i les universitats. Les corporacions financen
recerca que fan els professionals mèdics. Els científics individuals fan carrera en els laboratoris del govern o de les
corporacions.
El model d’interessos de la ciència contrasta força
amb el model tradicional de la ciència com una cerca de la
veritat que és guiada per normes com l’escepticisme,
l’universalisme i el comunalisme. La utilitat d’aquestes
normes per descriure la ciència ha estat qüestionada. En
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efecte, és possible descriure igual de bé la ciència a partir
de “contranormes” com el compromís emocional i el dogmatisme organitzat. Mitjançant el model d’interessos podríem esperar que la comunitat científica respongui als
interessos més destacats.
Per exemple, si determinades empreses químiques fan
molts diners venent pesticides, finançaran molt la recerca
en pesticides, no finançaran massa la recerca en alternatives als pesticides i es veuran amenaçades per troballes
adverses sobre els pesticides. Tan importants són aquests
lligams directes entre interessos i recerca com les influències indirectes. Prioritats per camps aparentment independents poden estar influïdes pels interessos de l’empresa
química.
Un altre interès important de la comunitat científica
en el seu conjunt és l’estatus de la ciència com un mètode
superior de guanyar coneixement. Es dóna major credibilitat als experts científics perquè són vistos com si tinguessin un accés especial a la veritat sobre el món. Se suposa que les veritats científiques no estan contaminades
per interessos, raó per la qual el coneixement científic es
presenta com si estigués pel damunt de les limitacions del
sistema que el va crear. Els interessos són factors que influeixen en la manera com la ciència avança, però no la
determinen. Sempre hi ha una mica d’espai per a la resistència.
De passada direm que, dins dels estudis socials de la
ciència, l’anàlisi dels interessos s’ha posat molt de moda.
Potser això està relacionat amb el fet que aquest camp estigui cada cop més orientat per fer carrera i, per tant, sigui
menys útil per a aquells que estiguin disposats a fer públics els seus propis interessos!

Problemes que encaren els desafiadors
Si hi ha interessos importants darrera una posició o una
teoria particulars, aleshores la tasca dels reptadors, dels
desafiadors, és dificultosa. Aquesta dificultat s’agreuja si
els reptadors són estranys i no “juguen el joc”. Si ets un
científic talentós amb un bon historial, treballant en una
institució d’elit i escrius un article científic que sembla
convencional —però amb idees desafiadores— pot haver-hi algunes dificultats. Per a qualsevol altra persona, és
molt més difícil.
Si hom és un científic d’una institució de baix estatus,
això és un gran desavantatge. Encara és pitjor si no es
pertany a cap institució i s’escriu des de l’adreça de casa.
També és un desavantatge ésser un desconegut en el
camp, no tenir publicacions prèvies, ser una dona, ser
massa jove o massa vell, o ser d’un país amb un estatus
científic baix.
Tot i que la retòrica sobre la ciència és que les idees
compten, no qui les expressa, a la pràctica, les idees són
jutjades normalment pel seu origen. Les idees reben molta
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més credibilitat si venen d’una font respectable. Els estranys s’enfronten a una batalla costa amunt.
Igual d’important és presentar les pròpies idees de la
manera esperada. Un article, per a ser reconegut com a
científic, ha de seguir el motlle estàndard. Aquest motlle
varia segons el camp, però en general suposa un estil refrenat, impersonal, amb les referències adequades a treballs previs, amb l’argot apropiat al tema; tot en un paquet
concís semblant al d’altres escrits en el mateix camp.
Qualsevol persona que escrigui sobre la seva pròpia descoberta personal, que no faci esment de treballs previs i
escrigui per a una audiència general té poques probabilitats de publicar en una revista científica, fins i tot si les
idees són convencionals i serien publicables si haguessin
estat escrites en el format estàndard. Els estranys traeixen
alguns cops la seva ignorància de l’estil habitual “parlant
amb majúscules” i fent afirmacions audaces.
La retòrica sobre la ciència pot suggerir, de nou, que
les contribucions han de ser jutjades pel seu contingut i
no per la seva aparença; la situació real és una altra. Habitualment l’aprenentatge de l’estil estàndard es dóna durant el desenvolupament de la carrera convencional, que
implica anys d’estudi formal i d’aprenentatge, a més del
treball en el camp de l’especialitat per a familiaritzar-se
amb els treballs previs.
En efecte, sense ser un jugador actiu en el camp, pot
ser impossible mantenir-s’hi, ja que requereix tenir accés
a les darreres publicacions en premsa, assistir als principals congressos i conèixer les persones clau. Encara més,
sense venir pels canals convencionals sovint és impossible
tenir accés als mitjans tècnics necessaris per fer la recerca
més puntera en el camp de coneixement.
Tot i discutible, una raó que la ciència sigui tan exitosa
és el fet que sigui molt conservadora i operi de manera
aïllada. Al concentrar una enorme quantitat de recursos
per resoldre trencaclosques que estan en la frontera més
propera, els científics poden fer avenços petits constantment i, de tant en tant, avenços rupturistes (degut al
paper que hi tenen el finançament i els paradigmes,
aquests avenços acostumen a ser en àrees útils per a interessos poderosos). El cost d’aquest focus en puzles cor
rents és descurar qüestions fonamentals, anomalies i
idees no convencionals.
El científic que treballa normalment té dificultats per
mantenir-se al dia amb la recerca convencional de la seva
especialitat. Hi ha experiments per fer, sol·licituds de subvencions per escriure, articles per publicar, cal anar a seminaris i conferències i, potser, fer docència. La recerca és
molt competitiva. Un retard pot suposar que d’altres
prenguin la davantera. Pot suposar perdre publicacions,
treball, promoció, o potser una descoberta. En un context
com aquest, molts científics no volen “perdre” el seu
temps mirant l’afirmació d’un gran avenç que una altra

persona ha fet, fora que sigui una persona superior en el
camp. Què poden guanyar perdent el temps ajudant un
estrany? El més probable és que la presumpta troballa
acabi essent inútil o equivocada des del punt de vista estàndard. Si l’estrany ha fet un descoberta genuïna, això
significa que podria rebre recompenses a costa d’aquells
que també han invertit anys d’esforços en les idees convencionals en el mateix camp.

Respostes
El que probablement primer li passi a la persona que desafia el saber convencional és que sigui ignorada, acomiadada i, finalment, si les respostes són inadequades, atacada.
Per exemple, quan un estrany envia un treball a científics
establerts, molts no es molesten en respondre. Quan tot
un camp dissident estableix la seva pròpia publicació, és
ignorada pel corrent principal.
El rebuig és la resposta més comuna que rep el reptador de científics establerts quan busca reconeixement pels
canals ortodoxs. Un article enviat a una revista de prestigi
pot ser rebutjat sense enviar-lo als revisors. Sovint els editors fan una funció de cribratge i decideixen què és suficientment creïble per justificar una consideració seriosa.
Els editors també poden influir en la probabilitat
d’acceptació quan seleccionen els revisors.
Algunes vegades, però, la ignorància i el refús no poden silenciar els dissidents. Poden desenvolupar el seu
propi territori i guanyar publicitat. Per exemple, aquells
no científics que assenyalen el poder curatiu de les herbes,
a partir de les seves pròpies observacions, són habitualment ignorats pels recercadors mèdics. Alguns investigadors porten a terme estudis acurats d’herbes i els volen
publicar; el més probable és que trobin dificultats o, si el
treball es publica, siguin ignorats pel corrent principal de
la professió mèdica. Tanmateix, està florint un moviment
alternatiu de salut que és molt receptiu a qualsevol troballa sobre els beneficis de les herbes. Això amenaça les corporacions, els governs i els científics que tenen un interès
en l’aproximació convencional basada en els fàrmacs sintètics. En aquest nivell, l’única possibilitat és l’atac.
Un científic pot ser atacat de diverses maneres, entre
les que s’inclou l’ostracisme, l’assetjament mesquí,
l’escrutini excessiu, el bloqueig de publicacions, la negació d’ocupació o permanència, l’impediment a l’accés a
instal·lacions de recerca, la retirada de subvencions per la
recerca, així com amenaces, trasllats de càstig, reprimendes formals, degradació, propagació de rumors,
cancel·lació del registre/col·legiació, acomiadament, llistes negres i amenaces de qualsevol mena. Hi ha nombrosos casos en diferents camps del coneixement. Per exemple, molts científics que fan una recerca crítica sobre els
pesticides, o que en proposen alternatives, han estat objecte d’atacs, se’ls ha retirat subvencions o han rebut ame35
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naces d’acomiadament. Els dentistes crítics amb la fluoració han estat amenaçats de perdre la col·legiació.
Científics del govern crítics amb l’energia nuclear han
perdut el seu equip i han estat traslladats, com a forma
d’assetjament. Els parapsicòlegs han trobat dificultats en
les seves carreres.
El Dr. Jon Coulter, un científic de l’Institut de Ciències
Mèdiques i Veterinàries a Adelaida, Austràlia del Sud, ha
parlat obertament sobre diversos temes ambientals i de la
salut. Després d’opinar sobre els riscos dels pesticides en
una xerrada, el fabricant del pesticida va escriure una carta de queixa al director de l’Institut. Coulter va ser acomiadat després que fes un estudi sobre el potencial mutagènic d’un agent esterilitzant utilitzat a l’Institut i lliurés
els resultats als treballadors.
El Dr. George Waldbott, un al·lergòleg prominent i autor de centenars d’articles científics, era el principal opositor de la fluoració als EUA des de mitjan anys 50 fins els
70 (segle XX). Un alemany profluoració, falsejant les seves
intencions, el va visitar, va tenir accés als fitxers de Waldbott, i escriví una crítica sobre els seus mètodes. Aquesta
crítica enganyosa aparegué posteriorment en un dossier
sobre els oponents de la fluoració compilat per l’Associació
Americana de Dentistes i va ser utilitzat per boicotejar
Waldbott a qualsevol lloc on aparegués.
Aquests casos que es publiquen són la punta d’un iceberg per raons diverses. Molts dissidents no fan un problema dels atacs i prefereixen mantenir un perfil baix i
continuar amb les seves carreres. Sols alguns tipus d’atacs
són fàcilment documentats com les reprimendes i els acomiadaments. És molt difícil demostrar que el fracàs en
aconseguir un treball o una subvenció es deu a una discriminació.
D’aquesta manera, no s’admeten mai els atacs als dissidents. Sempre es justifiquen per insuficiències per part
del dissident, com ara una qualitat baixa del treball o una
conducta inapropiada. Per determinar si les accions contra algú són justificables és útil aplicar el “test del doble
estàndard”. S’empra la mateixa acció contra tothom, sigui
quina sigui la seva categoria?
Una altra prova útil és preguntar-se si la resposta està
alineada amb la conducta científica normal. Si un científic escriu un article desafiador, pot ser considerat força
legítim per algú dir o escriure al científic qüestionant el
mètode o els resultats o queixar-se del biaix. Aquest és un
procés de compromís i diàleg i no fa perillar la capacitat
del científic per seguir fent recerca. Fins i tot podria tolerar-se un llenguatge fort si aquest es dirigeix cap al científic o es publica en una revista on hi ha una bona oportunitat de rèplica. D’altra banda, quan un crític amenaça
amb un litigi o escriu la queixa al cap del científic o a la
institució, això és òbviament un intent d’intimidar o dificultar el treball o carrera del científic. La “trucada al cap”
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és molt comuna i constitueix un indicador excel·lent que
la resposta és un intent de suprimir el dissident més que
no pas d’entaular un diàleg.
Els mateixos atacs es donen contra científics que presenten idees reptadores, contra denunciants que parlen
de frau científic o corrupció corporativa o contra caps de
turc convertits en dianes sigui per la raó que sigui. La major part de científics no estan preparats per als atacs. No
s’adonen que la ciència pot ser un joc de poder implacable
en el qual es poden utilitzar els mètodes més clandestins
contra aquells que desafien els interessos creats. Creuen,
incorrectament, que els canals formals, com els procediments de queixa, les associacions professionals o els tribunals, proporcionen vies fiables per a la justícia quan,
realment, estan fortament inclinades a favor d’aquells
amb més diners i poder. Per sobreviure i prosperar com
un desafiador és necessari comprendre les actuacions del
poder així com tenir coneixements. Per damunt de tot, és
important treballar una estratègia de defensa.

Estratègies
Aquí hi ha algunes estratègies de defensa que es poden
utilitzar per encarar interessos hostils. No hi ha una única
estratègia que sigui millor; cadascuna té avantatges i inconvenients. Aquestes opcions assumeixen que hom reconeix que l’èxit és molt improbable si simplement espera
respostes sense biaixos.
Imitar la ciència ortodoxa
Ja que els científics del corrent principal esperen que les
contribucions siguin d’acord amb un format estàndard,
escriure els articles en aquest format pot millorar les probabilitats d’èxit. Com que els enviaments des d’una adreça
institucional són habitualment tractats amb més seriositat que aquells enviats des de l’adreça domiciliària, pot ser
útil establir un institut, fins i tot si sols compta amb una
persona. Pot ser possible, alternativament, mirar d’obtenir una posició honorària en una institució establerta com
ara una universitat. Hi ha alguns departaments oberts de
ment que poden estar disposats a proporcionar un refugi
a dissidents.
De forma afegida a l’aparença superficial de ser ortodox, pot ser també útil portar a terme recerca de la manera que es considera ortodoxa, per exemple, utilitzant assajos amb assignació aleatòria i amb cegament doble. La
recerca parapsicològica ha seguit aquesta via i, com a conseqüència, ha portat a terme recerca molt més “científica”
que la majoria de la ciència ortodoxa.
Algunes vegades això no és suficient: les idees són
massa amenaçants, fins i tot quan provenen dels científics
més respectables d’institucions prestigioses, i són investigades utilitzant tots els mètodes de la recerca científica
adequada. En aquest cas és d’utilitat organitzar una revis-
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ta científica especialitzada, amb els estàndards més alts,
per tal de donar credibilitat al camp de coneixement i
proporcionar un punt focal al seus treballadors. Les revistes parapsicològiques compleixen aquesta funció.
En la mesura que un camp és capaç de realitzar recerca
i produir resultats que s’assemblen a la ciència convencional, més apropiada resulta l’estratègia d’imitar la ciència:
finalment l’imitador es prendrà com la cosa real. Un inconvenient és que esprémer un camp o recerca dins d’un motlle científic pot acabar excloent els aspectes més excitants i
provocadors d’aquest camp. Encara més, si l’oposició dels
interessos hostils és poderosa, els dissidents no seran acceptats per molt que repliquin el model científic.
Apuntar a sortides de nivell inferior
Si és impossible rebre acceptació en revistes prestigioses
i congressos, pot ser possible ser escoltat en llocs menys
prestigiosos. Hi ha milers de revistes i tota mena de congressos de molts diferents estils, orientació i estatus. Si
s’escull una sortida que és menys resistent a les idees heterodoxes és possible guanyar audiència. Potser, des dels
inicis, algunes persones del camp aportaran comentaris,
crítica i suport. Això pot constituir la base per a construir
un argument millor i guanyar una credibilitat més àmplia.
Hi ha fins i tot revistes que estan especialitzades en treballs
que desafien l’ortodòxia com Speculations in Science and
Technology i Medical Hypotheses.
No hi ha res deshonrós en publicar en llocs de menor
nivell. Després de tot, la major part dels científics avancen
en les seves carreres sense haver publicat mai en les revistes més prestigioses del seu camp. Té més sentit publicar
en algun lloc que en cap. Per una altra banda, és més fàcil
que siguin ignorats els desafiaments que sols apareixen en
llocs de baix nivell.
En el cas de la fluoració, els crítics han tingut durant
molt de temps grans dificultats per publicar en les principals revistes dentals. L’investigador dental australià
Geoffrey Smith no va poder anar més enllà dels revisors
de l’Australian Dental Journal, però ho va aconseguir en
nombroses altres revistes científiques internacionals. Va
realitzar un gran avenç amb un article a Nature, una revista científica de gran prestigi no controlada per les autoritats dentals. Els científics crítics amb la fluoració també
van establir la seva pròpia revista, Fluoride.
Trobar un patrocinador, algú que recolzi
Hi ha, en algun lloc, un científic del corrent principal i
de mentalitat oberta disposat a examinar amb justícia les
idees dissidents i, si semblen prometedores, ajudar a garantir que aquestes obtenen un reconeixement apropiat?
Molts desafiadors creuen que la resposta ha de ser positiva
i esmercen molts esforços intentant trobar aquest científic
elusiu (patró o patrocinador). Desgraciadament, la major
part dels científics estan massa ocupats, no són suficient-

ment intel·ligents o de mentalitat prou oberta per captar
la nova idea, estan esbiaixats per prejudicis o interessos
propis o tenen massa a perdre si defensen alguna cosa heterodoxa. El patrocinador més desitjable d’un reptador és
algú que està en una posició bastant alta, amb credencials i
historial dins el corrent principal, amb molt de temps lliure i disposat a assumir riscos en el seu propi nom. És força
probable que no hi hagi ningú amb aquestes característiques. Però a vegades hi és; per això paga la pena investigar.
Si es pregunta algunes universitats que recomanin alguns
científics de mentalitat oberta en un camp determinat, un
pot ser dirigit cap a un o dos candidats.
Els científics que tenen un perfil públic, especialment
aquells que comuniquen a audiències generals, són dianes
òbvies. Són exemples David Suzuki, Paul Davies i el desaparegut Carl Sagan. És probable que ells es trobin aclaparats per les persones que busquen la seva ajuda. Probablement és millor buscar algú que sigui conegut en una àrea
d’especialitat però menys conegut en altres.
Un patrocinador pot ser de gran ajuda. El problema és
que es poden malbaratar molts esforços buscant-ne un
quan, en realitat, no n’hi ha cap disponible.
Buscar una audiència diferent
Una altra opció pot ser, més que mirar d’obtenir credibilitat entre els científics ortodoxos, buscar una audiència
diferent. Poden ser metges assistencials o que treballen
en un camp diferent, o el públic general. Per exemple, alguns investigadors dedicats a la “salut alternativa” distribueixen fulletons a nutricionistes i terapeutes alternatius,
publiquen articles en revistes de salut populars i donen
xerrades a grups comunitaris. Alguns parapsicòlegs han
obtingut suport de la indústria que és menys hostil cap a
allò paranormal que els científics purs.
El major avantatge d’aquesta estratègia és que fa possible evitar els interessos més hostils. Si les “autoritats en
càncer” s’oposen a un tractament basat en una substància
comuna, hi ha nombrosos grups que poden ser més receptius, inclosos alguns pacients i familiars, terapeutes
alternatius i botigues de menjar sa. L’estratègia pot tenir
moltes ramificacions: crear revistes, butlletins i conferències, establir protocols i procediments de certificació o
buscar la cobertura dels mitjans de comunicació generals.
Buscar una audiència diferent també té els seus riscos.
Pot donar lloc a una comunitat alternativa aïllada incapaç
de reconèixer les seves limitacions degut als seus propis
interessos. Pot donar lloc a associacions amb aliats estranys que serveixen per a desacreditar el que és sensat.
Pot fer més dificultosa l’acceptació per part del corrent
principal.
Qualsevol grup desafiador que aconsegueix una audiència significativa és una diana potencial per atacar. Els
dissidents que no tenen seguidors són habitualment ignorats. Els que tenen una audiència de masses són una amenaça
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al corrent principal. Això suggereix que és convenient
desenvolupar una fonamentació sòlida d’experiències i resultats, organitzacions i xarxes, així com habilitats d’acti
vista abans de guanyar un perfil públic massa ampli.
Exposar la supressió de la dissidència
Quan es realitzen atacs als dissidents i als seus treballs,
la millor resposta és l’exposició dels atacs i utilitzar-los
per guanyar una més amplia atenció del treball original.
S’hauria de mantenir una documentació detallada de
tots els atacs i un compte acurat, conservador i exacte escrupolosament preparat i que es fes servir per revelar les
tàctiques dels atacants. És un error, tanmateix, arribar a
preocupar-se per la injustícia dels atacs mitjançant litigis.
En lloc d’això, el focus s’hauria de mantenir sempre cap al
treball en qüestió i en la necessitat d’una avaluació equilibrada.
Els dissidents necessiten estar preparats per a qualsevol cosa. Durant els assetjaments, reprimendes, canvis de
lloc de treball, acomiadaments o altres accions d’aquesta
mena, els opositors poden participar en conductes sense
escrúpols, inclosa la difusió de mentides, la destrucció de
documents, el xantatge a potencials recolzadors i altres
muntatges. La major part de persones amb prou feines
poden creure el que els passa als delators i, de fet, gairebé
mai s’ho poden creure quan els passa a ells. És saludable
llegir alguna història de confidents i estudiar els consells
de persones que s’han ocupat de casos de denunciants.
Fer un moviment social
Si els interessos personals bloquegen l’expressió o acceptació de certes idees, l’única cosa que en darrer lloc ho pot
canviar és un canvi en la societat, que inclogui el procés
de presa de decisions i les actituds. Una manera d’ajudar
a portar això a terme és mitjançant un moviment social,
que es pot veure com una aliança d’individus i grups que
impulsen un canvi en la forma de fer les coses. Exemples
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ben coneguts són els moviments ambientalistes, feministes, pacifistes i contra l’avortament. Els moviments socials
habitualment desafien els interessos establerts; un moviment exitós es pot convertir en un interès creat, com és el
cas del neoliberalisme. Alguns moviments no són tan obvis. Per exemple, els ordinadors no van aparèixer per ells
mateixos: hi havia una forta empenta per introduir-los, el
que pot ser anomenat “moviment d’informatització”. La
ciència va ser certament un moviment social en els seus
primers anys, quan desafià l’autoritat religiosa.
Els dissidents aïllats poden ser suprimits amb facilitat;
és el destí de la major part de denunciants. Un moviment,
al contrari, té més probabilitat d’obtenir audiència, ja que
combina les habilitats i recursos de persones afins compromeses per la causa i que poden donar-se suport els uns
als altres. Pels dissidents val la pena contactar amb organitzacions d’activistes relacionats amb la seva àrea. Molts
activistes tenen grans habilitats per analitzar les estructures locals de poder, mobilitzar suport i fer campanyes.
Construir un moviment social no proporciona una via
ràpida d’èxit, sinó que pot oferir la millor perspectiva a la
llarga.
El sistema social de la ciència ha forjat lligams extraordinàriament forts amb governs i corporacions i també ha
desenvolupat interessos creats en els sistemes educatius,
en les estructures de carrera professional i amb altres organitzacions. La ciència, en efecte, pot ser vista com un
problema social. Molts aspectes en la pràctica de la ciència no estan a l’altura dels alts ideals de la “ciència” com
ara la cerca desapassionada de la veritat. Si hi ha alguna
esperança de reforma, el paper crucial l’han de tenir els
dissidents. Per tal de ser efectius, aquests han de comprendre que la ciència és tant un sistema de poder com de
coneixement i, conseqüentment, han d’estar preparats
per una lluita de poder així com per una lluita d’idees.
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Durant 2016 la Direcció editorial del projecte ha estat formada per Oriol Ramis (OR) i Odette Viñas (OV) com a codirectors, Fèlix Bosch (FB), M. Antònia
Julià (MAJ) com a coordinadora terminològica, Miquel Porta (MP), Joan Sala (JS), Judith Usall (JU), i Lídia Vàzquez (LV) com a coordinadora general.

Introducció
La terminologia mèdica en català té una llarga tradició
que es remunta a l’edat mitjana. Tot i que, com la llengua
catalana en general, s’ha vist obstaculitzada per les circumstàncies polítiques, s’ha mantingut viva en tota ocasió
que ha estat possible. En els oasis de llibertat i, de manera
especial, en el període democràtic actual, l’esforç per assignar a la terminologia científica en ciències de la salut el paper que li correspon ha estat cabdal per mantenir la nostra
llengua plenament actualitzada i implicada en el desenvolupament i el progrés. Tot i així, un primer missatge que
voldríem transmetre, i del qual probablement no tothom
és conscient, és que la terminologia mèdica en català, tal
com estan les coses actualment, pot perdre una oportunitat, una excel·lent oportunitat de consolidar la bona feina
feta fins els nostres dies i de completar la modernització
del llenguatge de la medicina en català. Si no l’aprofitem hi
ha el risc, fins i tot, de perdre força i retrocedir. I per això
caldrà actuar amb la participació i l’ajut de tothom.
El títol d’aquest article destaca dos temes centrals: una
responsabilitat històrica i una necessitat bàsica, actual i
de futur. Quant al primer, la responsabilitat és el fil conductor que vertebra aquest article. En relació amb el segon, la necessitat de disposar de terminologia mèdica en
català, és clarament contrastable que a Catalunya, malgrat les moltes dificultats actuals, l’assistència i la recerca
biomèdiques despunten en la majoria d’indicadors disponibles1. Centres assistencials, docents i de recerca catalans
encapçalen posicions destacades en les classificacions na-

Correspondència: Fèlix Bosch
Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Adreça electrònica: noudemcat@gmail.com

Annals de Medicina 2017;100:39-47.

cionals i internacionals2. A més, en el territori català es
concentren de manera preferent parcs científics i empreses de recerca biomèdica, ja siguin farmacèutiques, biotecnològiques o d’altres àmbits afins. Com que en totes
aquestes institucions es produeix activitat biomèdica d’alt
nivell, es necessiten eines molt diverses per desenvoluparla i, indubtablement, una de les primordials és la llengua,
que molt sovint és la catalana. Una llengua que s’empra en
el dia a dia, en la pràctica clínica, en reunions i congressos
científics i per a redactar els diferents documents i publicacions científiques, que també és molt necessària als mitjans de comunicació.
En aquesta realitat, la pregunta és: disposem d’una
terminologia catalana adequada, actualitzada i accessible
per a desenvolupar les nostres activitats professionals en
aquest entorn assistencial i científic biomèdic? Des del
nostre punt de vista, sí; però és un ‘sí’ condicionat. Ningú
dubta de les exemplars iniciatives que van donar-se durant el segle passat fruit de la voluntarietat d’il·lustres
metges com Corachan, Casassas, Alsina, Foz, Ramis i
tants altres; gràcies a ells avui disposem del Diccionari enciclopèdic de medicina, conegut popularment amb
l’acrònim DEM. D’una manera força variable, aquestes
iniciatives van disposar del suport d’institucions com el
Col·legi de Metges, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB), l’Enciclopè
dia Catalana o l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)3. I a
partir de 1985 s’hi ha de sumar la tasca feta pel Centre de
Terminologia TERMCAT en la normalització dels termes
catalans de la medicina i altres ciències de la salut.
Fins aquí, doncs, estaria justificada la necessitat d’un
diccionari mèdic català, si bé caldria afegir que aquesta
necessitat no ho és tot. Els autors i autores d’aquest article
assumim també la responsabilitat històrica de donar continuïtat a la tasca altruista dels professionals que ens han
precedit i creiem que és una obligació de molts compartir
aquesta responsabilitat, que es reclama al títol de l’article.
De tota manera, la situació actual del DEM mereix
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una profunda reflexió. Pensem que aquesta reflexió està
condicionada per l’entorn de la terminologia mèdica catalana, que molt probablement cal imprimir un nou plantejament al DEM i, a més, cal una molt forta empenta al
projecte que el sustenta avui dia. La influència d’altres
llengües, principalment l’anglès i el castellà, i els paradigmes canviants de la tecnologia creen una situació compromesa per a la nostra llengua, relegant-la a perdre pistonada i deixant-la en certa mesura als hàbits d’ús per
grups reduïts de persones. Les persones que durant
aquests darrers anys ens hem implicat en la iniciativa que
descriu aquest article ens adonem que cal cercar la manera de revertir aquesta situació de risc per al futur de la
terminologia mèdica en català. I la manera de fer-ho proposem que sigui a través del projecte DEMCAT, dedicat a
l’actualització i posada al dia del DEM, que vam presentar molt recentment4 i del qual donarem les dades actuals
a continuació. Farem també referència al profitós debat
que va tenir lloc en la 1a Jornada de Reflexió Estratègica,
el juny de 2016.
Abans de continuar, convé aclarir que quan en aquest
text es parla de terminologia mèdica es fa en el sentit més
ampli, que inclou tots els termes de l’entorn biomèdic i sanitari que abasten l’assistència, la recerca, l’acadèmia i la
gestió. Per tant, el DEMCAT no sols conté termes estrictament mèdics, sinó que pretén incorporar també termes
d’altres àmbits entorn de les ciències de la salut i de la vida.

Origen del projecte
Del DEM se’n van publicar dues edicions impreses, una el
1990 i l’altra el 2000. Just entremig, el 1995, es va llançar
una edició digital en CD-ROM que va donar lloc el 2003
a la primera edició en línia. I posteriorment, després de
negociacions i gestions liderades pels doctors Joaquim Ramis i Màrius Foz, el 2013 se’n va publicar una actualització
posterior gràcies a la col·laboració de noves institucions
que es van incorporar al projecte3-6.
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Les gestions d’aquest nou projecte de remodelació del
DEM, iniciades el 2007, van culminar finalment el 2015
amb la signatura d’un conveni conjunt entre l’ACMSCB,
l’IEC, la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Centre de
Terminologia TERMCAT, amb la voluntat de replantejar
quin hauria de ser el nou DEM, adaptat a la realitat del
segle XXI. En les tasques d’actualització i revisió de les
dades es va comptar amb la col·laboració continuada i la
implicació del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya3.
En aquest llarg procés, la iniciativa de renovació, convertida en projecte, passa a denominar-se DEMCAT (Diccionari Enciclopèdic de Medicina en Català), amb el lideratge de dos dels autors d’aquest escrit (OR i OV). D’una
manera resumida, entre el 2011 i el 2012 es van dur a terme tres actuacions globals: la migració de les dades digitals, l’adaptació de la informació per a adequar-la a una
estructura de base de dades terminològica i la classificació temàtica dels termes del diccionari3. La Figura 1 representa l’evolució cronològica dels diccionaris mèdics
catalans a través de la història, des del primer Diccionari
de medicina del Dr. Manuel Corachan fins l’actual diccionari DEMCAT. Serà a partir del 2014 quan el projecte
DEMCAT es consolida amb una direcció editorial formada per tots els signants d’aquest article que, a més de les
institucions ja esmentades, rep també el suport de la Fundació Dr. Antoni Esteve.
A l’article precedent publicat a Annals de Medicina4 es
poden trobar més detalls sobre l’origen i l’evolució del projecte DEMCAT. Aquí només s’afegiran els avenços principals assolits entre 2015 i 2016. La Taula 1 resumeix els principals esdeveniments durant aquest període, als quals cal
afegir-hi tot el treball terminològic de base, que ha continuat posant al dia el DEMCAT. Entre aquesta tasca terminològica caldria destacar una primera fase durant l’any
2015, en què es va iniciar la revisió de la terminologia cor
responent a tres àmbits de les ciències de la salut: immuno-
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DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina.
DEMCAT: nou diccionari en línia i nou projecte del DEM en català.
FIGURA 1. Evolució cronològica i característiques dels diccionaris mèdics en català a través de la història
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TAULA 1. Principals esdevenimentsa del projecte DEMCAT durant 2015 i 2016

Data

Esdeveniment

Comentaris

5 de gener de 2015

Creació de la Societat Catalana del
DEMCAT (SocDemcat) dins l’ACMSCB

Es crea la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de
Medicina com una entitat jurídica pròpia de suport i gestió
del DEMCAT i integrada dins de l’ACMSCB7

5 de gener de 2015

Desenvolupament d’un corrector ortogràfic sobre termes mèdics

Aquest corrector dóna aplicabilitat als principals termes
mèdics que puguin ser emprats en els centres assistencials, i
és adaptable a programaris per a l’edició de textos

19 de maig de 2015

Presentació oficial pública del DEMCAT OV i OR presenten per primera vegada i de manera pública
a la sessió de cloenda del curs 2014-2015 el projecte DEMCAT a tots els assistents a l’acte8
de l’ACMSCB

20 de maig de 2015

Llançament de la primera edició del
DEMCAT en línia
Posada en marxa del portal DEMCAT

15 de juliol de 2015

Constitució del Comitè Científic de
Farmacologia

Primera reunió amb 20 professionals per a establir la classificació de treball i l’arbre de camp de les fitxes de farmacologia11

16 de setembre de 2015

Publicació del treball sobre estandardització de les entrades relatives a fàrmacs
en el marc del nou diccionari mèdic
català

Meritxell Guardiola, desenvolupa el seu TFG12 que també
presenta al 36º Congreso de la Sociedad Española de Farmacología, a València13

15 d’octubre de 2015

Constitució del Consell Científic del
DEMCAT

Es van aplegar 35 persones representants de 27 societats
científiques, la filial de l’Anoia, l’IULATERM i un representant del País Valencià14

4 de gener de 2016

Primera publicació sobre el projecte
DEMCAT

A la revista Annals de Medicina es publica per primera
vegada un article detallat sobre el DEMCAT, diccionari i
projecte4

3 de febrer de 2016

Actualització del DEMCAT en línia

Primera actualització semestral programada del diccionari
en línia DEMCAT15

18 de juny de 2016

Organització de la 1a Jornada de Reflexió Estratègica del projecte DEMCAT

Amb la participació de 26 professionals representants de
diverses institucions16 (vegeu la llista de participants a la
Taula 2)

27 de juliol de 2016

Actualització del DEMCAT en línia

Segona actualització semestral programada del diccionari
en línia DEMCAT22

Llançament del twitter del projecte

Després que el 2013 aparegués la segona edició en línia del
DEM, tres anys després es posa en marxa la primera edició
del DEMCAT en línia9 i s’inaugura el nou portal DEMCAT10
Amb el nom d’usuari @noudemcat

Entre aquests esdeveniments no s’especifica la important tasca de treball terminològic ininterromput que des de 2009 s’ha desenvolupat amb totes les entrades del DEMCAT.
a

logia, farmacologia i cirurgia general. L’abast d’aquesta revisió s’estén a la pertinència i l’actualització de les
denominacions, els sinònims i les sigles, dels equivalents en
altres llengües (castellà, anglès i francès), de les definicions
i de les notes complementàries considerades rellevants17.
L’existència de precedents de diccionaris específics en dos
d’aquests àmbits va ser un factor decisiu per a la tria18-20. A
la Taula 1 tampoc s’inclouen els contactes informatius molt
diversos que han tingut lloc a hospitals, societats científiques, col·legis professionals i a altres institucions, que han
servit per donar a conèixer el projecte DEMCAT —per a
més informació, podeu consultar l’apartat de notícies al
web del portal DEMCAT21.

Canvi de paradigma
No és cap exageració que en el títol d’aquest article s’adverteixi
que tenim la responsabilitat d’aprofitar l’oportunitat que té al
davant la terminologia mèdica en català. En revisar els antecedents històrics del diccionari mèdic s’ha pogut constatar
el pes decisiu de les accions individuals: la bona voluntat i la
dedicació de molts professionals ha estat l’ànima dels primers
diccionaris. Afortunadament, algunes institucions s’han afegit al projecte i hi han donat suport i continuïtat fins ara. Però
els riscs continuen assetjant el nou DEM, en una etapa històrica en què el mateix concepte, la naturalesa, els formats i
els usos dels diccionaris –en totes les llengües i societats del
món– estan canviant significativament23.
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Tenint en compte els nous paradigmes de diccionaris
mèdics del segle XXI, proposem que el nou diccionari
hauria de caracteritzar-se per:
1) Estar fonamentat en una versió en línia d’accés
obert. Actualment, el concepte de diccionari en paper no
és abastable ni eficient. No descartem però, la possibilitat
d’editar, imprimir i distribuir blocs temàtics del diccionari en determinades circumstàncies (el paper seguirà tenint el seu paper, valgui la redundància).
2) Afavorir que la versió en línia disposi de mecanismes de revisió i actualització regulars, constants i potser
fins i tot continus; per exemple, quan el finançament ho
permeti, a través d’un sistema pràctic de tramesa de consultes, respostes, validació (cientificomèdica i lingüística)
i incorporació dels canvis al diccionari. Aquestes aportacions dels professionals podrien tenir un reconeixement
immaterial.
3) Estar adaptat periòdicament als patrons –actuals,
canviants– de les plataformes i dispositius electrònics i a
les necessitats i hàbits dels usuaris, seguint uns criteris
d’homogeneïtzació tant en la forma com en el contingut i
ajustats als estàndards de les classificacions documentals
mèdiques internacionals.
4) Ser de fàcil accés, de manera que se’n pugui potenciar l’ús no només entre professionals de la biomedicina,
sinó també entre molts altres perfils: docents, periodistes
i comunicadors, documentalistes, traductors, estudiants,
així com els sectors més interessats de la població general.
Aquestes serien algunes de les característiques estructurals i funcionals del nou diccionari de medicina. Tanmateix, considerem que el DEM s’ha d’inserir en tot un
projecte que vagi molt més enllà i sigui més ambiciós que
el diccionari mateix. És per això que proposem integrarlo en una entitat més àmplia, que denominem el “projecte
DEMCAT”. I és precisament aquest projecte el que ha de
mantenir viu el DEM, convertint-lo en un diccionari en
creixement continu, pràctic i fiable, entenedor i rigorós,
en una font de consulta i d’aprenentatge que s’utilitzi
arreu, que sigui sostenible i influent, que generi subprojectes i que es complementi amb altres eines i tecnologies
d’informació i coneixement. El canvi de paradigma significa, doncs, crear un nou DEM sostingut en el projecte
DEMCAT. Hi ha moltes idees i propostes al voltant
d’aquest projecte; el repte és aprofitar l’expertesa del
màxim nombre de professionals per donar-hi la consistència i viabilitat adequades. És bàsicament per tot el que
hem exposat que vam decidir organitzar una primera jornada de reflexió, que es detalla tot seguit.

Primera Jornada de Reflexió Estratègica
Un any després de la presentació del projecte a l’ACMSCB8
la direcció editorial del DEMCAT va considerar oportú
organitzar la 1a Jornada de Reflexió Estratègica sobre el
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projecte9. Va tenir lloc el 18 de juny de 2016 a Barcelona
sota el títol “DEMCAT. On som. Cap on volem anar?” i
va comptar amb la participació de 26 professionals d’àrees
molt diferents (Taula 2). L’objectiu de la trobada va ser debatre sobre el present, el futur i la sostenibilitat del projecte
DEMCAT mitjançant una reunió de matí i tarda estructurada en una presentació i tres taules rodones temàtiques.
A continuació s’introdueixen aquests temes, s’inclouen les
preguntes prèviament definides que van servir per iniciar
el debat i, finalment, es fa un resum que intenta reflectir les principals opinions i suggeriments dels assistents.
Cada bloc temàtic va ser moderat per dos membres de la
direcció editorial del DEMCAT.
Presentació
En la introducció de la jornada es van revisar els antecedents històrics del diccionari, s’actualitzà el projecte
DEMCAT i es va presentar, de manera general, la tasca
terminològica desenvolupada durant els darrers anys.
S’introduí l’estructura de funcionament del DEMCAT, les
seves funcions i l’estat de comptes del projecte. Després
d’aquesta presentació es va donar pas als següents blocs
temàtics.
Taula rodona 1: model de diccionari
S’ha estat treballant el nou diccionari enciclopèdic de medicina com una eina amb un conjunt de característiques:
és rigorosa, ja que recull i defineix els termes específics
del llenguatge mèdic i sanitari; és dinàmica, ja que pot ser
posada al dia permanentment; vol anar més enllà d’un
diccionari terminològic estàndard i oferir a l’usuari informació contextual; vol ser una obra de referència, especialitzada i validada per un procés estricte de contrast amb
especialistes i professionals del sector; i, finalment, ha de
ser útil per a eines ofimàtiques, estacions clíniques, preparació de documents clínics estandarditzats i, en general,
qualsevol acció que millori l’ús de la terminologia mèdica
catalana. Tècnicament la tasca terminològica la desenvolupa un equip, liderat des del TERMCAT (3 terminòlegs
col·laboradors i MAJ com a coordinadora, durant l’any
2015), el qual compta amb assessorament científic permanent. El debat es va engegar plantejant als assistents les
preguntes següents: creieu que aquest model de diccionari
té sentit?; quines característiques hauria de tenir un producte d’aquest tipus?; com us imagineu un diccionari de
ciències de la salut per als propers 10 anys?
Els primers comentaris durant el debat van anar en la
direcció d’esmerçar molts més esforços a donar a conèixer
el projecte en tots els àmbits on el DEMCAT pugui ser útil.
Tot hauria de començar amb l’elaboració d’un pla professional de divulgació del projecte, recollint el que es pot oferir i a qui se li pot oferir. Les mateixes persones assistents a
aquesta jornada i les institucions que representen ja podríem començar a organitzar grups de pressió respecte
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TAULA 2. Assistents a la 1a Jornada de Reflexió Estratègica del
Projecte DEMCAT a

Nom i primer cognom (representació a la reunió)b
Carles Benet (Servei Català de la Salut, CATSALUT)
Núria Bort (Enciclopèdia Catalana)
Fèlix Bosch (DEMCAT)
Jordi Bover (TERMCAT)
Helena Brull (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya)
Jordi Buisan (Costaisa)
Josep Espinasa (Societat Catalana de Medicina de Família)
Rosa Estopà (IULATERM, UPF)
Jaume Francí (Consorci Sanitari de Terrassa)
Meritxell Guardiola (TERMCAT)
Margarida Jansà (Hospital Clínic. Barcelona)
Francesc Macià (Hospital del Mar. Barcelona)
Cristina Miralles (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya)
M. Antònia Julià (DEMCAT)
Ricard Molina (Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica –SOCMIC-, ACMSCB)
Àlvar Net (ACMSCB)
Kenneth Planas (SOCMIC, Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi)
Miquel Porta (DEMCAT)
Oriol Ramis (DEMCAT)
Mireia Reus (TERMCAT)
Cristina Ribas (Associació Catalana de Comunicació Científica)
Ariadna Rius (TICSalut)
Joan Sala (DEMCAT)
M. Mar Salazar (Societat Catalana de Documentació Mèdica)
Lídia Vàzquez (DEMCAT)
Odette Viñas (DEMCAT)
a
La jornada la va organitzar la direcció editorial del DEMCAT i va
tenir lloc el 18 de juny de 2016 a Barcelona sota el títol “DEMCAT:
On som. Cap on volem anar?” L’Obra Social La Caixa va cedir gratuïtament els espais del Palau Macaya on va tenir lloc la reunió i la
Fundació Dr. Antoni Esteve va col·laborar en l’organització.
b
Ordenació alfabètica segons el cognom.

aquest tema, des d’entitats públiques i privades de l’entorn
sanitari i de l’àmbit de la recerca biomèdica. No només
se’ls hauria d’informar del projecte DEMCAT, sinó que
també se’ls hauria de convèncer que el DEMCAT és el diccionari de referència. I s’hauria d’arribar als professionals
mèdics, però també als professionals de la comunicació
científica, la traducció, la documentació i la docència, als
estudiants, les escoles i el públic en general. Això implicaria contactar amb centres i associacions diverses i convèncer-los d’inserir enllaços amb el DEMCAT en els seus portals web i intranets i, sobretot, fomentar-ne l’ús.
Respecte als continguts del diccionari es va parlar que
podria ser interessant incorporar a les definicions altres
elements no estrictament terminològics, com podrien ser
aspectes històrics, imatges o gràfics i fins i tot so per

conèixer la correcta pronúncia dels diferents mots. Com
una manera d’adequar al màxim els continguts del DEMCAT als usuaris es va recomanar pensar a oferir diferents
nivells d’accés o adaptar l’accés a diferents nivells d’in
formació.
Si bé ningú va dubtar de les possibilitats de la plataforma en línia del DEMCAT, es va apuntar que no s’hauria
de descartar del tot la possibilitat d’edicions puntuals impreses del diccionari. Es va insistir molt en la necessitat
d’adaptar-lo a les millores tecnològiques, com la necessitat que sigui una eina de consulta responsiva i que es treballi en la creació d’aplicacions mòbils (d’accés al diccionari, de traducció directa, etc.), tot i que caldrà valorar-ne
els pros i contres i les possibilitats viables. Finalment es va
comentar que l’avançament de la tecnologia també obligaria a cercar la compatibilitat del DEMCAT amb sistemes automàtics de correcció i traducció, i amb els llenguatges de codificació i classificació en l’àmbit sanitari;
fins i tot es va suggerir la possibilitat d’oferir un accés a
sinònims (i antònims, si es donés el cas), en un futur.
Taula rodona 2: participació i implicació
Fins ara s’ha treballat en un projecte que serveix per al
manteniment del diccionari, on aquest actua de palanca
per impulsar la utilització correcta de la terminologia mèdica catalana. Per això, calen les persones que denominem
“usuaris/usuàries sensors”, que s’encarreguen d’informar
dels nous usos i possibles termes nous. D’altra banda,
el projecte també requereix l’existència dels “usuaris/
usuàries promotors”, que són persones actives que identifiquen errors i obsolescències i s’encarreguen de contribuir
a mantenir la qualitat del diccionari. Es pretén que amb
aquest tipus de participació es faci a tothom còmplice de
la tasca de millorar la terminologia mèdica catalana. Actualment el projecte DEMCAT articula dues vies principals de participació i implicació, encara que són molt embrionàries. D’una banda, es disposa d’un sistema de relació
regular amb les societats científiques de l’ACMSCB i, per
altra, d’un lloc web, el portal DEMCAT, per informar i estimular la participació. Ara que el projecte està iniciant la
divulgació a les xarxes socials caldria potenciar al màxim
totes aquestes eines. Tal com reclamàvem en un article
previ “necessitem l’ajut dels professionals que tenen la sort
de sentir la dignitat de la llengua pròpia i que col·laborin
amb la seva exigència ferma a reivindicar-ho en el seus
llocs de treball”4. En aquesta segona taula rodona es van
plantejar les preguntes següents: les intervencions fetes
fins ara són les millors pel projecte?; se n’haurien de fer
d’altres?; les eines actuals a les xarxes socials són adequades?; cal invertir més a través de les xarxes socials?
En aquest segon debat es va tornar a insistir que, primer, calia donar a conèixer el projecte DEMCAT i que,
aprofitant l’avinentesa, s’haurien d’oferir col·laboracions
a les diverses institucions públiques i privades. Per exem43
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ple, les universitats catalanes podrien oferir estadants per
treballar en el projecte DEMCAT, proposar treballs fi de
grau o màster sobre terminologia mèdica (TFG, TFM) o
bé altres tipus de participacions amb reconeixement universitari. Això suposaria cercar projectes conjunts de
col·laboració entre institucions. Aquestes col·laboracions
s’haurien de divulgar entre les diferents associacions
d’estudiants d’aquí i de fora. Seria també molt recomanable internacionalitzar el projecte DEMCAT i implicar-lo
en altres projectes internacionals. El pla professional de
divulgació esmentat en el primer bloc del debat hauria de
servir per convèncer de la participació de molts professionals en el projecte. I la millor manera de fer-ho és promovent-ne l’ús i també fent partícip a tothom que hi vulgui
contribuir. Aquesta aproximació hauria de discórrer
paral·lela a aconseguir que el DEMCAT s’inclogués als
concursos públics com a diccionari de referència per a la
terminologia mèdica i que es pogués vincular a les classificacions o nomenclàtors de malalties i als programaris de
les històries clíniques, per exemple. I, fins i tot, més que
pensar en subscripcions per tenir accés al DEMCAT (se’n
parlarà a l’apartat següent), es podria plantejar a hospitals
i altres institucions crear la figura del “voluntariat en terminologia” dins dels seus centres. Finalment es va suggerir la possibilitat de generar un sistema de registre al web
dels professionals quan vulguin fer ús del DEMCAT, així
com explorar sistemes de reconeixement (acreditació o
certificació) dels participants.
Taula rodona 3: sostenibilitat econòmica
El projecte DEMCAT des del punt de vista econòmic s’ha
nodrit fins ara principalment de fons públics (el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Departament del Cultura, que proveeix el pressupost del
TERMCAT), els quals s’han emprat per cobrir les despeses de l’equip terminològic i la plataforma tecnològica del
projecte. També s’han aconseguit fons privats d’algunes de
les entitats propietàries i de la Fundació Dr. Antoni Esteve, que bàsicament han sostingut la tasca de coordinació general i de difusió del projecte. Malgrat que la feina
d’especialistes i de la direcció editorial ha estat, i continua
essent, voluntària, no hem estat capaços fins ara d’assolir
el finançament necessari per garantir el pressupost anual.
Per acabar-ho d’agreujar, l’experiència dels darrers anys
(2015-2016) ha estat negativa, a causa de l’incompliment
dels compromisos de finançament públic, cosa que ens
ha abocat a una situació realment crítica per al projecte i
a un alentiment obligat de la feina en curs. En un article
anterior ja parlàvem de “la resiliència que ha conferit el
pas dels anys el procés d’elaboració del DEM, sense grans
aportacions de capital i amb molta voluntat per part dels
promotors i col·laboradors”4. Malauradament, la situació
actual no ha canviat, per la qual cosa cal fer tot el que sigui
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possible per canviar-la, perquè en cas contrari el risc de
fallida del projecte serà malauradament imminent.
Per a cercar alternatives de canvi, en aquest tercer bloc
de la jornada es van plantejar les preguntes següents: quines idees proposeu per fer sostenible el projecte DEMCAT?; només des del voluntariat, quins són els límits del
desenvolupament del projecte?; quins avantatges/inconvenients pot suposar la dependència d’aportacions majoritàries de finançament públic?
Tant pel que fa referència als recursos econòmics com al
recursos tècnics, tothom està d’acord que el projecte DEMCAT hauria de seguir un model mixt. Quant al finançament va quedar clar que hauria de ser tant públic com privat. La part pública hauria de constituir la base per
mantenir la despesa estructural del projecte, com ara els
honoraris professionals de terminòlegs contractats i de
coordinació general o despeses de funcionament del lloc
web, a banda de l’aportació de la dedicació de les persones
del TERMCAT. En el nostre entorn s’apunta lògicament a
la Generalitat de Catalunya com la institució que hauria
d’aportar recursos des de diferents àrees (cultura, salut, indústria o innovació). Es va afegir també que aquesta base
majoritària de finançament públic condiciona que l’accés al
DEMCAT hagi de ser obligatòriament obert. Això, però,
no hauria de ser obstacle per poder aconseguir certs ingressos a través de serveis paral·lels, com traducció, actualització de nomenclàtors, formació, etc. No obstant això, es
va insistir que el finançament públic tampoc no hauria de
ser l’única font de recursos econòmics, per la qual cosa
convindria fer un esforç considerable per a incrementar les
aportacions privades. En aquest apartat caldria diferenciar
les aportacions privades institucionals de les aportacions
individuals. Les primeres podrien ser en forma de mecenatge o en forma de col·laboracions com, per exemple, per
activitats específiques sobre terminologia, projectes conjunts de col·laboració o suports logístics (cessió d’espais per
a activitats del DEMCAT, divulgació o altres ajuts complementaris). Dissortadament, el finançament privat actual
del DEMCAT és pràcticament testimonial i insuficient,
cosa que obliga a esmerçar esforços en el sentit de posar en
valor el projecte i d’implicar el màxim nombre
d’institucions que creïn sinergies i que es complementin
econòmicament any rere any. Es proposa que, a més de mecenatges globals al projecte, s’obrin convocatòries de patrocini per a productes derivats com, per exemple, per a la
preparació d’un diccionari específic o d’una aplicació de
mòbil. Dins de les aportacions privades, també es va fer
referència al concepte de voluntariat. És a dir, el voluntariat
econòmic mitjançant la possibilitat de recórrer al micromecenatge, ja sigui a través de les societats científiques,
col·legis professionals o, fins i tot, entre els pacients o la ciutadania en general. Això implicaria establir xarxes
d’informació, explicant perfectament els tipus
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d’aportacions i els sistemes de compensació que implica a
nivell individual. D’altra banda, en tractar-se el DEMCAT
d’un projecte amb finançament públic es fa difícil establir
pagaments per ús, si bé es va suggerir l’interès de possibilitar aportacions voluntàries similars al sistema que fa servir
la Viquipèdia. Potser es podria cercar un sistema comú de
llicències tant públic com privat que no arribés als nivells
d’una inscripció per ús sinó que fos estrictament una aportació de suport.
Finalment, reprenent el tema del voluntariat, es va parlar d’un altre dels vessants, la necessitat de recursos tècnics.
Tots els assistents van estar d’acord que el model en recursos tècnics del DEMCAT, igual que passava amb el model
econòmic, també hauria de ser mixt. D’una banda és indubtable la imprescindible contribució de professionals remunerats per a la direcció i coordinació del projecte, sobretot pel que fa a les tasques terminològiques bàsiques, sense
descartar-ne d’altres. I, d’altra banda, es va considerar també insubstituïble i molt enriquidora la participació del “voluntariat tècnic”, on també s’inclouria la proposta formulada en el debat anterior de potenciar el càrrec del voluntari
en terminologia a les pròpies institucions. Es va comentar
com d’important ha estat i encara és el paper del voluntariat tècnic en els diccionaris mèdics. Aquest voluntariat pot
procedir de tots el nivells professionals, des de les escoles a
la universitat i altres institucions. Es va recordar que precisament el voluntariat és la millor font d’alta motivació.
Això sí, caldria cercar mecanismes per poder donar valor a
aquest voluntariat i vehicular-lo adequadament. Per acabar
aquest darrer debat es van plantejar altres possibles models
per aconseguir ingressos: explotar el lloc web del DEMCAT amb anuncis de mútues o altres institucions, acordar
subscripcions conjuntes entre societats i DEMCAT, organitzar cursos de formació per a hospitals i universitats, i
també aconseguir i oferir beques en projectes de finançament públic o privat.

Propers passos
Una vegada revisats els antecedents dels diccionaris mèdics
en català, havent introduït el projecte heretat del DEM i havent resumit la 1a Jornada de Reflexió Estratègica sobre el
projecte DEMCAT, seria el moment d’establir els propers
objectius per assolir a partir d’aquest moment i mirant el
futur. A la introducció comentàvem els riscos que representaria deixar passar les oportunitats que tenim al davant,
sobretot per manca de suports econòmics i institucionals (i
segurament també empresarials) potents i estables al llarg
dels propers anys. Sembla clar que cal un canvi d’orientació,
acompanyat per una empenta molt més decidida. El canvi
de plantejament creiem que l’estem assolint tots els actors
implicats amb la definició del projecte DEMCAT, que inclou el nou DEM i que afortunadament ja ha generat els
primers fruits: la versió en línia del DEMCAT, que es va

actualitzant semestralment des de la primera publicació9.
Però també ens cal l’empenta. L’evolució del Diccionari
enciclopèdic de medicina no pot seguir depenent només
d’iniciatives i voluntats individuals com fins ara. Cal una
estructura sòlida i estable que lideri i consolidi el projecte,
un compromís dels professionals i les institucions per participar en el DEMCAT i, sobretot, que tothom el consideri
l’eina de referència, l’utilitzi i n’aconselli la utilització en el
dia a dia. Cal revifar el foc del projecte i la millor manera de
fer-ho serà aconseguint recursos que n’assegurin la qualitat i
continuïtat. I quan parlem de les aportacions dels professionals no sols estem pensant en aquells de l’entorn biomèdic
(assistencials, investigadors i docents), sinó també en professionals de la comunicació, traductors, documentalistes,
estudiants, docents d’altres àrees, escriptors i la ciutadania
en general. Hem d’entendre el DEMCAT com una eina de
tothom i en la qual ha de participar tothom.
A la Taula 3 s’inclouen els principals objectius tant del
diccionari com del projecte DEMCAT, en el que, com
hem dit, s’engloba. Es tracta d’objectius actuals, alguns
d’ells sorgits de la Jornada de Reflexió i d’altres establerts
directament des de la direcció editorial. Podria entendre’s
com una declaració d’intencions, els possibles passos per
seguir i els punts per abordar a partir de les aportacions
de la Jornada. Per una banda, es descriuen aquells aspectes relacionats amb el diccionari, els seus continguts i forma. D’altra banda, es detallen una sèrie d’objectius orientats a la divulgació del projecte i, finalment, els objectius
orientats a afavorir la participació i la sostenibilitat. S’ha
inclòs també un setè i darrer grup d’objectius generals,
més difícils d’integrar en els apartats anteriors.
Per acabar, cal remarcar que, al marge dels grans temes polítics i socials que afecten el nostre país, individualment i col·lectivament podem fer molt més del que
estem fent pel llenguatge mèdic en català. Per assolir els
objectius del projecte DEMCAT cal l’ajut de moltes més
persones i el suport de més institucions, empreses i organitzacions socials. Quan revisàvem la història de la terminologia mèdica fins a l’actualitat concloíem que tenim
una responsabilitat molt gran, perquè –com advertíem en
la introducció–, si se segueix com fins ara, la terminologia
mèdica catalana pot deixar passar una gran oportunitat
d’avançar significativament. Si volem mantenir viva la
nostra llengua i defensar el bon ús de la terminologia mèdica en el nostre dia a dia –en un món actual tan dinàmic
i interdependent–, ens hi hem d’implicar tots plegats molt
més. Les paraules, que el Dr. Màrius Foz va pronunciar
com a President del Setzè Congrés de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana el 29 d’octubre de l’any 2000 al Palau de
la Generalitat de Catalunya, són completament vigents i
ens serveixen per esperonar el projecte DEMCAT: «El futur del Diccionari enciclopèdic de medicina depèn de tots
nosaltres, d’una gran tenacitat, d’una il·lusió col·lectiva, i
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TAULA 3. Objectius actuals relacionats amb el diccionari i el projecte DEMCATa

Sobre el format DEMCAT

1. Seguir optimitzant la plataforma en línia
2. Plantejar la possibilitat d’incloure-hi figures i gràfics
3. Oferir diferents nivells d’accés als continguts
4. Potenciar millores tecnològiques: possibles aplicacions per a mòbils
5. Proposar temes o subtemes susceptibles per a un format imprès

Sobre el contingut DEMCAT

6. Continuar les tres línies d’actualització terminològica: cirurgia, farmacologia i
immunologia
7. Seleccionar noves subàrees/disciplines mèdiques a desenvolupar
8. Proposar subproductes/subprojectes de futur dins del DEM
9. Explorar possibles serveis lingüístics: correcció, traducció, etc.
10. Analitzar la possibilitat d’un sistema d’accés a sinònims mèdics

Sobre les possibilitats de col·laboració

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sobre la divulgació del projecte

18. Definir un pla de divulgació
19. Definir una proposta de publicacions
20. Preparar un document informatiu que posi en valor el projecte i defineixi què
ofereix i a qui oferim el DEMCAT
21. Editar un vídeo divulgatiu
22. Contactar amb persones i institucions: presentar el projecte i potenciar l’ús del
DEMCAT
23. Comprometre més institucions: logos i enllaços DEMCAT des d’Internet

Sobre la participació en el projecte

24. Plantejar si cal mantenir o ampliar l’estructura de persones que treballen actualment en el projecte
25. Implicar el màxim nombre de col·laboradors/res
26. Implicar el màxim nombre d’institucions
27. Estimular més usuaris/usuàries “sensors”
28. Impulsar més usuaris/usuàries “promotors”
29. Potenciar i donar valor al voluntariat en general i al voluntariat d’especialistes
30. Crear la figura del voluntari en terminologia a les institucions
31. Investigar sistemes d’acreditació o de certificació
32. Replantejar i adequar l’estructura organitzativa del projecte
33. Ampliar i renovar la direcció editorial

Sobre la sostenibilitat del projecte

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Altres

40. Revisar els estatuts i consolidar la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic
de Medicina (SOCDEMCAT)
41. Programar noves jornades presencials

Concretar i engegar la proposta TicSalut
Concretar propostes de col·laboració IULATERM-UPF
Establir projectes de col·laboració amb altres universitats
Oferir línies de recerca en terminologia
Cercar col·laboracions amb altres institucions
Compartir cursos de formació en terminologia mèdica
Internacionalitzar el projecte DEMCAT

Reforçar el finançament públic actual i ampliar-lo
Reforçar el finançament privat: mecenatge i altres sistemes
Cercar i proposar altres possibilitats de finançament privat
Analitzar possibilitats de micromecenatge
Divulgar i oferir el corrector ortogràfic de termes mèdics
Dissenyar cursos de formació en terminologia mèdica i de recerca

S’han establert aquestes categories, si bé alguns dels objectius específics podrien compartir-ne més d’una. Per exemple, els cursos de formació poden interpretar-se com una forma de divulgació del DEMCAT, ser considerats projectes de col·laboració i, a més, contribuir a la sostenibilitat econòmica del projecte;
les dues primeres categories es refereixen específicament al diccionari (DEMCAT) mentre que la resta van orientades d’una manera més àmplia al projecte
DEMCAT.

a
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també del suport d’un necessari canvi generacional»3. És
el nostre desig que aconseguim la vostra implicació i suport i que aviat tots puguem gaudir dels nous avenços del
projecte DEMCAT per continuar la tasca de fer d’aquest
projecte una autèntica eina de manteniment i renovació
de la llengua científica en ciències de la salut, amb el suport necessari i suficient per servir d’estímul i de model
de posada al dia per a les noves generacions.
Agraïments. Els autors i autores volem agrair especialment la participació a totes les persones assistents a la Jornada de Reflexió Estratègica del passat 18 de juny de 2016 (llista de la Taula 2). També aprofitem l’avinentesa per donar les
gràcies a l’Obra Social La Caixa per la cessió gratuïta dels
espais del Palau Macaya i a la Fundació Dr. Antoni Esteve
per la seva contribució i col·laboració en la preparació i execució de l’esdeveniment. Igualment, expressem el nostre
reconeixement a tothom que ens ha ajudat durant aquests
inicis del projecte DEMCAT, les persones que s’han implicat en la revisió i actualització terminològica, les que han
participat en les sessions d’informació a les diferents societats científiques, als hospitals i altres institucions, així com
als membres dels comitès científics. Voldríem insistir en el
nostre agraïment a les entitats propietàries del DEM, detallades a l’inici d’aquest article, pel seu suport al projecte
DEMCAT. Finalment, i no menys important, volem fer una
menció molt especial als Drs. Joaquim Ramis i Màrius Foz
per tota la tasca portada a terme fins ara i per haver-nos cedit el relleu, el repte i la responsabilitat d’assumir les regnes
en la continuïtat del DEM.
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De llibre

L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana
de Pediatria
Comentari de Xavier Demestre
Societat Catalana de Pediatria. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona.
Demestre X, editor. L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria. Barcelona: Fundació Catalana de Pediatria; 2016.

El juny de 2016 es va presentar, a la seu de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears,
el llibre L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria.
Aquest llibre, encàrrec del Dr. Ferran Moraga-Llop,
president de la Societat, és un relat dels esdeveniments
més rellevants dels passats vint-i-quatre anys en l’atenció
a la infància des de la perspectiva de la Societat Catalana
de Pediatria. Vol ser el testimoni dels canvis en tots els
àmbits que envolten la població infantil i juvenil, les seves
famílies, els educadors i el món sanitari. Pretén ser la
continuació d’un il·lustre precedent, el llibre Metges de
nens. Cent anys de pediatria a Catalunya dels doctors
Oriol Casassas i Joaquim Ramis.
L’edició, dirigida per Xavier Demestre, ha comptat amb
un consell editorial format per Josep M. Bosch Banyeras,
Josep Bras Marquillas, Enric Mauri Clua i Joaquim Ramis
Coris. En la seva redacció hi ha participat prop d’un
centenar de coautors: pediatres, infermeres, sociòlegs,
educadors, psicòlegs. Hi ha capítols amb diversos formats i
entrevistes, a fi de fer més proper el propòsit final del llibre
que no és altre que donar fe de les innovacions tecnològiques,
de recerca i d’organització sanitària, a més de la repercussió
dels canvis socials i econòmics en l’atenció pediàtrica.
Al llarg de 450 pàgines i 17 grans capítols temàtics,
s’ha fet arribar l’opinió de personatges il·lustres arrelats a
la Societat: expresidents, exsecretaris, secretaria
administrativa i directors de la revista Pediatria Catalana,
catedràtics, caps de servei i responsables de programes
específics. S’ha donat veu a les infermeres, amb els
importants i transcendents nous rols en l’atenció a la
infància. Els psicòlegs, els sociòlegs i els educadors han
parlat dels canvis socials, familiars i econòmics que han
influït en l’entorn dels nens i els adolescents.
Correspondència: Xavier Demestre
Societat Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona
Tel. 932 030 312
Adreça electrònica: 6813xdg@comb.cat
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Hi ha un extens capítol sobre les activitats de la
Societat, a través de la visió àmplia i detallada dels que
han estat els seus secretaris en aquest període. Ells també
han donat fe de la seva visió de 360 graus de la Societat.
Es podria concloure, a partir de la majoria d’opinions,
que el més destacat en aquests 24 anys ha estat el
desenvolupament de l’atenció primària, dels hospitals de
comarques i de les especialitats pediàtriques. Tots aquests
aspectes s’analitzen en profunditat en diferents capítols.
No cal dir que no s’han oblidat els grans hospitals de
referència a Catalunya, amb el progrés que han significat
els seus esforços assistencials i de recerca. També hi han
participat els responsables de centres privats d’atenció
pediàtrica, conscients del seu pes en la xarxa sanitària. La
cirurgia pediàtrica, que forma part de la Societat des de la
seva fundació, amb membres destacats en totes les juntes
de govern i il·lustres presidents, té el seu capítol dedicat als
avenços en aquesta especialitat. Tampoc s’ha oblidat alguns
dels companys que han hagut de marxar a l’estranger, que
expliquen les seves experiències, anhels i enyorança.
En fi, un exercici de memòria col·lectiva per assolir
l’objectiu desitjat: fer perdurable la història de l’atenció
pediàtrica a Catalunya.

Assemblea General Ordinària
Dimarts, 6 de juny de 2017
HORA

20:00 h en primera convocatòria i a les 20:30 h en segona
LLOC

Sala 1 de l’Acadèmia – Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona
ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Informe de Tresoreria
Informe de Secretaria
Informe de Presidència
Torn obert de paraules

«L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’entitat, i els seus membres en formen part per dret propi
i irrenunciable. Els socis de l’Acadèmia, reunits en Assemblea General, decideixen per majoria
els assumptes que són competència de l’Assemblea inclosos en l’ordre del dia».
Estatuts de l’Acadèmia (Article 10è)

Assemblea General Extraordinària
Dimarts, 6 de juny de 2017
HORA

20:30 h en primera convocatòria i a les 21:00 h en segona
LLOC

Sala 1 de l’Acadèmia – Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona
ORDRE DEL DIA

1. Modificació dels Estatuts de l’Acadèmia
2. Torn obert de paraules
3. Redacció i aprovació de l’acta

