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Editorial

L’impacte sanitari de les desigualtats socioeconòmiques
Xavier Bonfill
Director
Annals de Medicina

Que el nivell socioeconòmic és un dels determinants més
importants de la salut de les persones és ben conegut i
estudiat. Entre nosaltres existeixen grups de recerca punters que han fet importants contribucions en aquest sentit, principalment centrant les seves anàlisis a la ciutat de
Barcelona. Això ha permès prioritzar millor les inversions
i equipaments amb què dotar els barris més desfavorits,
com una manera d’incidir en aquells determinants.
El treball de l’AQuAS que publiquem a Proves i evidències és interessant per diversos aspectes. Primer, pel
propi mètode emprat, ja que han tingut en compte tant la
situació laboral de la persona com el seu nivell de renda, la
qual cosa permet afinar millor la categoria socioeconòmica
resultant. Segon, perquè l’estudi es focalitza en un vessant
complementari als més estudiats, com és la utilització de
serveis sanitaris públics en la població de Catalunya. Finalment, perquè les conclusions confirmen el mateix patró: a menor nivell socioeconòmic, pitjor estat de salut i
major utilització de serveis.
A Vidre i mirall continuem amb la descripció de les
línies estratègiques del Pla de salut de Catalunya 20162020, en aquest cas les que analitzen i proposen el referent
a l’atenció sanitària, la política farmacèutica, l’atenció integrada i cronicitat i la recerca i innovació en salut.
A Roda contínua, dintre de l’àmbit de seguretat del pacient, publiquem el resultat d’una intervenció per millorar
la prescripció d’antibiòtic realitzada a l’Hospital Germans
Trias i Pujol. I també difonem la valoració històrica que
amb motiu del 150è aniversari de l’Acadèmia han redactat

dues de les societats més actives i nombroses, com són la
de Pediatria i la d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
A Sense amnèsia, J. E. Baños i E. Guardiola ens fan
conèixer la tècnica quirúrgica de Prats per tractar la fistulització periareolar recidivant. I en els Clàssics, la traducció de G. Permanyer i Joan M. V. Pons s’ha centrat en
l’article de Richard Horton, director de The Lancet, “El
naixement de la McCiència”! Es tracta d’un estimulant article que l’autor va escriure a partir de les denúncies de
Joan Pau II sobre la comercialització de la ciència i l’impacte negatiu dels conflictes d’interès.
A Fent de..., recollim el discurs de recepció del premi
Jordi Gol i Gurina 2017, Josep Antoni Bombí, en el qual
es pot constatar la seva llarga i fecunda trajectòria en tots
els camps de l’activitat mèdica. I així mateix, trobarem el
discurs de la Montserrat Artigas, flamant premi Carolina
Meléndez 2017, qui, en haver ocupat tants i importants
càrrecs de responsabilitat al llarg de la seva vida professional, pot parlar amb propietat de la professió infermera.
Per acabar, no pot faltar un missatge de bons desitjos
per les festes de Nadal i per l’any 2018. Sens dubte, les circumstàncies per les quals passa el nostre país són extraordinàriament complexes i, almenys en aquests moments,
no s’albira una solució satisfactòria a curt termini. Només
podem fer vots per tal que tot allò que representa l’Acadèmia i els propis Annals —identificació amb el país, defensa
de la nostra llengua, lloc d’encontre, diàleg constructiu i
plural— s’escampi i s’arreli per arreu.

Correspondència: Dr. Xavier Bonfill
Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 537 810
Fax 935 537 809
Adreça electrònica: xbonfill@santpau.cat
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Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (3)

Línia 4. Atenció sanitària accessible, resolutiva i integral
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Introducció
Al llarg del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, amb
dues línies d’actuació específiques, ja s’han desenvolupat nombroses iniciatives relacionades amb els models
d’atenció de les patologies més prevalents i de més interacció entre l’atenció primària i l’especialitzada: l’atenció d’alta especialització i l’atenció continuada i urgent.
Amb vista als propers anys, per tal de continuar impulsant aquests tres àmbits cabdals per a tot sistema
sanitari que vulgui progressar en la integració de serveis, la resolució i l’excel·lència en resultats clínics, cal
consolidar el gruix de les iniciatives empreses —fent-ne
el seguiment en l’aplicació als territoris i avaluant-ne
els resultats—, però també cal incorporar-ne algunes de
noves.
A més a més, trenta anys després de l’aprovació del
Decret de reforma de l’atenció primària, aquesta peça clau
i porta d’accés als serveis de salut serà objecte d’un nou
exercici de reformulació estratègica. És un element nuclear per a la integració, la coordinació i el seguiment de les
accions sanitàries i socials realitzades sobre les persones
i la forta vinculació que té amb l’atenció especialitzada
i amb els restants dispositius de la xarxa que assumeixen l’atenció continuada i urgent aconsellen un abordatge conjunt, per tal de dotar de la màxima coherència les
actuacions que s’emprendran en el marc d’aquest Pla de
salut.
En essència, els àmbits d’actuació que s’han enumerat
constitueixen ni més ni menys que el nucli dur del nostre sistema de salut, i els projectes que els abordaran durant els propers quatre anys han de permetre assolir amb
garanties un repte clau: generar els canvis necessaris en
les formes d’atendre la població per tal de millorar l’accés i la resolució dels serveis de salut, i proporcionar una
atenció excel·lent i de qualitat. Les transformacions que
s’emprendran amb aquesta finalitat hauran de vetllar per
l’observança dels principis rectors del sistema, especialment l’equitat d’accés i resultats i que la persona en sigui
el centre.

Annals de Medicina 2017;100:146-149.

146

Projecte 4.1. Models d’atenció de diferents
patologies i reordenació de serveis
Al llarg del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 ja s’han
desenvolupat iniciatives, especialment en el model d’atenció de determinades necessitats de salut i patologies, però
cal continuar incorporant-ne de noves. També cal desenvolupar actuacions específiques per a segments de població més desfavorits, amb més càrrega de morbiditat o amb
una pitjor qualitat de vida. El repte clau esdevé traduir
aquestes iniciatives en actuacions que generin canvis en la
manera d’atendre les persones, transformacions orientades a millorar l’accés a l’atenció i la resolució, i que garanteixin l’equitat i uns nivells elevats de qualitat.
D’una banda, l’abordatge integrat de les patologies,
especialment de les més freqüents, comporta donar una
resposta assistencial adequada, coordinada entre nivells,
resolutiva i eficient, de manera que s’aconsegueixi maximitzar l’equilibri entre els recursos disponibles i els resultats en salut i qualitat de vida obtinguts. Més enllà d’això,
els nous models d’atenció han de permetre transformar
el paradigma d’un sistema bàsicament presencial i reactiu en un altre que cerqui que la ciutadania i els usuaris
siguin més responsables i proactius en el manteniment de
la seva salut.
De l’altra, la incorporació de novetats tecnològiques
a la cartera de serveis lligades al diagnòstic i al tractament han modificat la demanda. L’ordenació de serveis
suposa, en alguns casos, l’ampliació i la descentralització
de serveis per evitar demores innecessàries, mentre que
en altres casos és preferible concentrar-los per assegurar
l’expertesa i la qualitat. L’increment de persones d’edat
avançada, la comorbiditat i la complexitat dels pacients
menen a aproximar els serveis especialitzats a l’atenció
primària, la continuïtat assistencial només és possible
amb una bona coordinació entre nivells i la incorporació
de serveis de suport per al conjunt de les àrees bàsiques
de salut (atenció domiciliària, fisioteràpia, atenció salut
sexual i reproductiva, podologia, salut mental, pediatria,
odontologia...).
Objectius per a 2020
Reordenar els serveis sanitaris i desplegar models
d’atenció de les patologies amb una prevalença més ele-

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA - LÍNIA 4. ATENCIÓ SANITÀRIA ACCESSIBLE, RESOLUTIVA I INTEGRAL

vada o amb un impacte més negatiu sobre la qualitat de
vida del malalt, amb l’objectiu de donar una resposta
resolutiva i coordinada entre els diferents nivells assistencials.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Continuar l’elaboració de nous models d’atenció
a les necessitats de salut i a les patologies més freqüents
o aquelles amb un impacte més negatiu en la qualitat de
vida, i fer el seguiment i l’avaluació dels models d’atenció
ja implementats en el territori.
–– Posar al dia elements instrumentals de planificació
per poder desenvolupar les activitats amb una objectivitat,
rigorositat i eficiència més elevades.
–– Actualitzar els criteris de planificació de serveis sanitaris segons els nivells assistencials per incorporar els
canvis en les tendències de morbiditat, l’ús de noves tecnologies i el desenvolupament de noves formes d’atenció.
–– Adequar les projeccions de població de l’Idescat a
l’horitzó 2026 a la divisió territorial sanitària, tenint en
compte els tres escenaris de projecció i els grups de població diana. Ampliar a l’horitzó 2030 amb estimacions de
població.
–– Actualitzar i sistematitzar les dades orientades a la
planificació territorial en salut per poder adequar millor
la cartera de serveis a les necessitats de salut de la població.
Fites més destacades per al juny de 2017
–– Implantació en el territori del model d’atenció de les
persones amb síndromes de sensibilització central.
–– Reordenació dels serveis de reproducció humana
assistida amb la posada en marxa d’un nou model i actualització del protocol per tal d’incloure-hi les dones amb
parella femenina i dones sense parella.
Activitats inicials
Desplegar models d’atenció:
Continuar amb el desplegament dels models d’atenció de la
dermatologia (100%) i teledermatologia (25%), oftalmologia
(100% i estendre l’eina Arbres de decisió en oftalmologia
en dues àrees de gestió assistencial) i salut mental (100%), i
iniciar-lo en insuficiència renal crònica (100%).
Elaborar nous models d’atenció:
Model d’atenció de les persones amb síndromes de
sensibilització central (fibromiàlgia, síndrome de fatiga
crònica i sensibilitat química múltiple), i desplegar-ne el
100%.
Model d’atenció d’urologia, i desplegar-ne el 15%.
Revisar el model de malalties de l’aparell locomotor i
dissenyar el protocol d’atenció a l’artrosi de genoll.
Model d’atenció a les persones trans: integral, respectuós, no
patologitzant, amb acompanyament, atenció individualitzada
i presa de decisions consensuada.

Reordenar serveis:
Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR): revisar el
model d’atenció general, actualitzar la cartera de serveis,
adequar la compra i contractació, i revisar el model d’atenció
del part de baixa complexitat.
Unitats de cirurgia de complexitat baixa i mitjana: cirurgia
vascular i cirurgia pediàtrica.
Reproducció humana assistida: crear un banc de gàmetes,
unificar les llistes d’espera, i modificar el protocol per
incloure-hi dones lesbianes i dones sense parella masculina.

Projecte 4.2. Reordenació de l’alta
especialització
En l’àmbit de l’atenció complexa el repte continua vigent:
la recerca de la qualitat excel·lent i més equitat de resultats
en prestacions o serveis que es caracteritzen per requerir
expertesa i coneixements molt especialitzats i l’ús d’una
tecnologia complexa, canviant i costosa. L’objectiu és disposar de prestacions o serveis d’alta especialització amb
una qualitat i uns resultats clínics equiparables als estàndards internacionals, cosa que en alguns casos pot implicar la concentració de l’activitat en un nombre reduït de
centres o serveis, i garantir al mateix temps una adequada
accessibilitat dels pacients d’arreu del país mitjançant l’assignació de poblacions i/o territoris específics a centres de
referència prèviament establerts.
El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 ja recollia
aquests plantejaments en una línia d’actuació pròpia i es
van treballar àrees específiques —com ara l’atenció oncològica complexa, la cardiologia, les neurociències, la cirurgia cardíaca, la cirurgia vascular, la traumatologia, les
malalties minoritàries— i els àmbits d’atenció a les emergències —com són els codis IAM, ictus, pacient politraumàtic o sèpsia—; se’n van totalitzar unes 25 actuacions.
Cal, doncs, prosseguir aquests esforços de reordenació
en noves àrees i especialitats d’alta especialització, i assegurar que, tant en aquestes com en els processos objecte
de reordenació dels anys anteriors, es compleixin els requisits i els criteris fixats.
Objectiu per a 2020
Reordenar les prestacions o els serveis d’alta especialització per tal d’assolir un nivell de qualitat excel·lent i uns
resultats clínics equitatius i equiparables als estàndards
internacionals.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Continuar el desenvolupament de les reordenacions
en les diferents àrees i especialitats mèdiques i quirúrgiques, i abordar tant l’aplicació dels canvis organitzatius
que impliquin com l’avaluació posterior.
–– Assegurar que en els processos objecte de reordenació abordats durant el període 2011-2015 es compleixen
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els requisits i criteris fixats, especialment amb relació a
l’assignació poblacional i/o territorial dels centres experts.
–– Enfortir els elements instrumentals que han sustentat el projecte fins ara: fer participar els professionals i les
societats científiques; millorar el marc normatiu en l’àmbit
de les directives europees i xarxes europees de centres de
referencia; potenciar el sistema d’informació per al seguiment de l’activitat d’alta especialització (tipologia, procedència i fluxos).

l’atenció en aquests casos i reduir la mortalitat causada
per aquestes patologies.
Malgrat aquests bons resultats, l’atenció continuada
i urgent continua sent un àmbit prioritari d’actuació en
què hi ha encara un marge de millora important i amb
un elevat impacte sobre la salut de la població i les seves
necessitats. Per aquest motiu, cal revisar la implantació
territorial del model així com els circuits, els fluxos i els
resultats.

Fites més destacades per al juny de 2017
–– Reordenació dels procediments de cardiologia intervencionista (desfibril·ladors cardíacs automàtics implantables, DAI, i implants valvulars aòrtics transcatèter,
IVAT).
–– Actualització del tractament endovascular de l’ictus
isquèmic.
–– Reordenació de la cirurgia d’ovari (cirurgia oncològica complexa).

Objectius per a 2020
–– Definir i implantar a tot el territori el model d’urgències del futur, que tingui en compte, equitativament i
resolutivament, des de l’àmbit extrahospitalari fins a l’hospitalari.
–– Actualitzar els rols dels diferents dispositius d’atenció immediata i la seva interrelació, i homogeneïtzar els
processos urgents per tal d’adequar-los a criteris de qualitat assistencial i de satisfacció dels drets dels seus usuaris.

Activitats inicials

Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Implantar el model d’atenció de les demandes d’atenció immediata a tot el territori, en consonància amb el Pla
director d’urgències de Catalunya.
–– Consolidar els dispositius d’atenció continuada i urgent de l’atenció primària, l’atenció domiciliària i la resolució telefònica (demandes d’atenció ateses sense mobilització de recursos).
–– Potenciar el desenvolupament d’alternatives a l’hospitalització convencional (hospitalització a domicili, subaguts o hospitals de dia) i de fluxos alternatius en l’atenció
urgent de determinats grups de malalts, com ara els pacients oncològics o crònics complexos, amb l’objectiu que
les seves descompensacions se solucionin en entorns centrats en els usuaris i les seves necessitats.
–– Establir un temps màxim d’estada dels usuaris a les
urgències dels nostres hospitals i emprendre les actuacions necessàries perquè es pugui complir.
–– Implantar, si escau, nous codis d’emergències i monitorar el funcionament dels ja implantats. Incrementar el
percentatge de pacients amb IAM, ictus o altres patologies
objecte de codi que reben el millor tractament disponible
en el temps adequat.
–– Treballar en xarxa per optimitzar els llits de malalts
crítics i semicrítics.
–– Desenvolupar els sistemes d’informació de l’atenció
immediata per generar coneixement, millorar transparència i afavorir l’avaluació dels resultats.

Iniciar l’avaluació dels resultats clínics obtinguts pels
centres de referència amb relació als processos terciaris,
i comparar-los amb estàndards internacionals tenint en
compte l’accessibilitat de poblacions i/o territoris.
Iniciar la reordenació de prestacions o àrees que es
consideren prioritàries i la implantació dels canvis
organitzatius que se’n deriven:
Cirurgia d’ovari (cirurgia oncològica complexa)
Cardiologia intervencionista
Cirurgia de raquis
Actualitzar el tractament endovascular de l’ictus isquèmic
Malalties minoritàries (continuació)
Malaltia inflamatòria intestinal
Broncoscòpia complexa
Diagnòstic molecular del càncer
Trasplantament renal

Projecte 4.3. Revisió de la implantació del
model d’atenció continuada i urgent i dels seus
resultats
El Departament de Salut va definir un model d’atenció de
les demandes d’atenció immediata (atenció continuada,
urgent i d’emergències) basat en la classificació adequada
de la necessitat i la definició de circuits per atendre-la en el
dispositiu més adient, segons la necessitat assistencial de
la persona afectada i els recursos disponibles al territori.
Encara que en els darrers anys s’ha aconseguit estabilitzar
la freqüentació de les urgències hospitalàries, el desplegament territorial d’aquest model ha estat heterogeni.
A més, la implantació de diferents codis d’actuació
en cas d’emergències ha permès millorar la qualitat de
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Fites més destacades per al juny de 2017
–– Aprovació del Pla director d’urgències de Catalunya.
–– Aprovació del Pla d’ordenació de l’atenció continuada i urgent de Catalunya (en el marc del Pla integral d’urgències).
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Activitats inicials
Crear el Pla director d’urgències de Catalunya i iniciar-ne
l’elaboració.
Revisar la implantació de l’actual model d’atenció continuada
i urgent i els circuits i fluxos en tots els territoris. Ordenar
l’atenció continuada i urgent, i revisar els requisits que
determinen la planificació territorial dels dispositius
d’atenció continuada i urgent de l’atenció primària, d’acord
amb l’activitat observada i els criteris socioeconòmics.
Definir i consensuar el temps màxim que un usuari pot
estar físicament a les urgències hospitalàries i les diferents
estratègies per tal de poder implantar-lo.
Analitzar les alternatives a l’hospitalització convencional i els
fluxos alternatius en l’atenció urgent de determinats grups de
malalts.
Iniciar la definició dels criteris d’atenció domiciliària i a
residències assistides.
Definir el model en xarxa de llits de malalts crítics i
semicrítics.
Definir i iniciar la implantació del nou sistema de
monitoratge de l’atenció urgent.

Projecte 4.4. Nou model d’atenció primària i
salut comunitària
Després de trenta anys des de l’inici de la reforma de
l’atenció primària a Catalunya i malgrat que el balanç és
globalment molt positiu, tant en termes de qualitat assistencial com de resultats en salut, l’estructura que presenta
a dia d’avui aquest nivell assistencial no permet donar una
resposta plenament adaptada a les necessitats actuals de
la població ni dels professionals. Els canvis demogràfics i
l’impacte de les malalties cròniques sobre la salut de la població, juntament amb l’empitjorament de la situació econòmica general i de les condicions de vida de les persones,
demanen una nova orientació del primer nivell assistencial del nostre sistema de salut.
És per això que es jutja convenient endegar un procés
d’anàlisi i de reflexió que ajudi a identificar els elements
que cal transformar del model d’atenció primària. Aquest
nou model ha de facilitar el posicionament de les persones
i les seves necessitats socials i de salut en el centre del procés d’atenció. Tal procés de reflexió ha de conduir a l’elaboració d’un pla estratègic de transformació de l’atenció
primària i salut comunitària a Catalunya que, abastant
àmbits que ara no estan formalment integrats a l’atenció

primària, permeti una coordinació millor amb els altres
nivells assistencials, faciliti la continuïtat de l’atenció, potenciï la resolució, i millori la satisfacció dels ciutadans i
dels professionals.
Objectiu per a 2020
Implantar de forma progressiva les actuacions que proposi
el Pla estratègic de l’atenció primària i salut comunitària a
tot el territori.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Incrementar la capacitat de resolució de l’atenció
primària.
–– Apoderar l’atenció primària mitjançant més autonomia de gestió i capacitat de compra dels equips d’atenció
primària (EAP).
–– Fomentar la coordinació entre atenció primària i especialitzada, amb objectius i serveis de salut compartits.
–– Reforçar la perspectiva comunitària en l’atenció primària.
–– Avançar en la integració dels EAP amb els restants
dispositius que proporcionen atenció i serveis ambulatoris
sense internament.
–– Augmentar l’atracció dels professionals cap a l’atenció primària i salut comunitària.
Fita més destacada per al juny de 2017
–– Aprovació del Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària.
Activitats inicials
Redactar el document de recomanacions de base per a
l’elaboració del Pla estratègic d’atenció primària i salut
comunitària:
Definir consensuadament els principals àmbits que ha
d’abordar el Pla estratègic.
Executar el treball de grups focals i preparar el guió de treball
per al grup de reflexió que elaborarà les propostes del Pla
estratègic.
Realitzar els treballs del grup de reflexió.
Elaborar les recomanacions de base per a l’elaboració del Pla
estratègic.
Elaborar el Pla estratègic d’atenció primària i salut
comunitària.
Executar les primeres mesures prioritzades pel Pla.
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Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (3)

Línia 5. Política farmacèutica i del medicament
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Introducció
La política farmacèutica i del medicament s’ha d’abordar
de forma integral i integrada a la resta del sistema sanitari
i dels sectors productius, de manera que permeti millorar
els resultats en salut; fomenti l’ús racional, segur, eficaç i
eficient dels medicaments; promogui la gestió eficient de
la prestació farmacèutica, descentralitzant actuacions en
el territori (regions sanitàries) i garanteixi la sostenibilitat
i l’accés a la innovació farmacològica.
Implantar una política integral i integrada com una
línia dins del Pla de salut ha de permetre articular una visió transversal del medicament dins del sistema sanitari.
Aquesta ha de ser una visió que vagi més allà de la despesa farmacèutica, centrada en el medicament com una
inversió en resultats en salut i en un model col·laboratiu
amb tot el sector sanitari, professionals, gestors, farmàcies, distribuïdors i indústria farmacèutica en benefici de les
persones i de la seva qualitat de vida.
La política farmacèutica i del medicament pretén
englobar tota la cadena del medicament des d’una visió
assistencial i de salut, en un entorn d’equitat en l’accés i
financerament sostenible, tot buscant la mirada del medicament com a inversió en resultats en salut i no només
com a despesa. Aquesta política ha d’estar integrada en
cinc eixos, que donen lloc als projectes d’aquesta línia del
Pla de salut:
1) Accés a la innovació farmacològica
2) Polítiques de prescripció i dispensació
3) Compra i finançament dels medicaments
4) Utilització de medicaments i coresponsabilització
5) Avaluació de resultats de l’ús dels medicaments

Objectius per a 2020
Garantir l’accés als nous medicaments d’acord amb les necessitats de la població en un entorn sostenible.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Crear l’Agència Catalana del Medicament (ACMED).
–– Incorporar criteris de cost-efectivitat i la participació dels pacients en l’harmonització dels medicaments i
en els processos de presa de decisions en l’àmbit farmacoterapèutic.
–– Definir i executar un pla d’accés i pagament de la
innovació.
–– Crear el radar de la innovació farmacològica per a
l’anticipació i planificació del seu accés.
–– Desplegar polítiques d’anàlisi multicriteri per a la
presa de decisions (MCDA) per a la valoració de l’accés al
medicament.
Fita més destacada per al juny de 2017
Creació del radar de la innovació farmacològica per a
l’anticipació i planificació del seu accés.
Activitats inicials
Posar les bases per a la creació de l’ACMED.
Fer proves pilot amb la metodologia de l’anàlisi de costefectivitat en l’harmonització de medicaments.
Definir un pla per a l’accés i pagament de la innovació.
Definir el projecte del radar de la innovació farmacèutica.
Estudiar la viabilitat d’aplicar el MCDA a l’harmonització de
medicaments.

Projecte 5.1. Accés a la innovació farmacològica
A través del Programa d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut es garanteix la utilització equitativa i eficient dels nous medicaments, la qualitat i seguretat en la
prescripció i l’optimització de recursos.
De manera paral·lela, cal la implementació d’una metodologia i posar els recursos necessaris per tal d’anticipar-se i planificar l’accés de la innovació futura.
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Projecte 5.2. Polítiques de prescripció i
dispensació
En l’àmbit de la prestació farmacèutica és prioritari garantir la seguretat del pacient en la utilització de medicaments.
Per tal d’assolir aquesta fita és necessària la implantació i
la millora dels procediments així com les eines de coordinació entre els professionals que prescriuen i dispensen
medicaments. Així mateix, cal incorporar instruments
que facilitin el compliment dels tractaments, centrats en el
pacient i adequats a les seves necessitats.

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA - LÍNIA 5. POLÍTICA FARMACÈUTICA I DEL MEDICAMENT

La recepta electrònica esdevé un element clau en la
prestació farmacèutica, ja que facilita la integració dels
diversos col·lectius professionals i l’apoderament del farmacèutic per tal de millorar l’atenció farmacèutica i aportar més capacitat resolutiva al sistema sanitari i per tant,
millors resultats en salut de la població.
Objectiu per a 2020
Aconseguir una prescripció i dispensació segura, eficient
i de qualitat.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Consolidar la recepta electrònica (RE) com a element integrador del sistema sanitari, i incorporar noves
solucions de mobilitat i seguiment domiciliari, així com
eines de suport a la dispensació segura i eficient.
–– Implantar la interoperabilitat de la recepta electrònica amb la resta de comunitats autònomes.
–– Desenvolupar polítiques d’optimització i de selecció
eficient del medicament.
–– Incorporar la prescripció de medicació hospitalària
de dispensació ambulatòria (MHDA) i de nutrició enteral
domiciliària (NED) en el sistema integral de RE.
–– Potenciar la prescripció i la indicació de medicaments i productes sanitaris per part d’altres col·lectius
professionals com ara la infermeria.
–– Consolidar la funció del farmacèutic com a educador sanitari i d’informació de medicaments, i potenciar la
cartera de serveis inclosa en el concert: activitats de sistema personalitzat de dosificació (SPD) i en matèria de medicaments, especialment en poblacions específiques, com
ara gent gran i malalts crònics.
–– Potenciar l’atenció farmacèutica en xarxa centrada
en la persona, i integrar els serveis farmacèutics d’hospital
entre si i amb la resta de serveis farmacèutics de l’atenció
primària i salut comunitària.
Fites més destacades per al juny de 2017
Consolidació de la recepta electrònica (RE) com a element
integrador del sistema sanitari incorporant noves solucions de mobilitat i seguiment domiciliari, així com d’eines
de suport a la dispensació segura i eficient.
Activitats inicials
Definir un programa pilot per a la implantació d’una atenció
farmacèutica en xarxa (serveis farmacèutics hospitalaris,
atenció primària i farmàcia comunitària).
Desenvolupar el Programa d’atenció farmacèutica al pacient
crònic complex (PCAF).
Incorporar tota la medicació en el pla terapèutic dels
pacients.
Desenvolupar els instruments necessaris perquè els
professionals d’infermeria facin la indicació de medicaments.

Projecte 5.3. Compra i finançament dels
medicaments per resultats
El CatSalut ha posat en marxa diferents mesures per millorar l’eficiència en la compra de medicaments i reduir
les tensions del sistema, com el pagament per resultats en
forma d’acords de risc compartit (ARC) entre diferents
hospitals i empreses farmacèutiques, l’establiment de tarifes farmacològiques, o el desenvolupament d’instruments
per optimitzar la compra mancomunada de medicaments
hospitalaris.
Objectius per a 2020
Optimitzar sinèrgicament la compra de medicaments i el
pagament per resultats.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Aplicar models innovadors per al finançament de la
medicació hospitalària (tarifes per procés, esquemes de
pagament per resultats, etc.).
–– Desenvolupar experiències de compra agregada de
medicaments hospitalaris mancomunadament amb tots
els hospitals.
–– Estendre a tot el territori els acords de risc compartit (ARC) basats en esquemes de pagament per resultats
(EPR).
Fites més destacades per al juny de 2017
Extensió a tot el territori dels acords de risc compartit
(ARC) basats en esquemes de pagament per resultats (EPR)
amb la inclusió dels EPR al dictamen.
Activitats inicials
Estendre els acords de risc compartit actuals a més hospitals
de Catalunya.
Crear l’òrgan coordinador de preus i compra de
medicaments del SISCAT.

Projecte 5.4. Utilització de medicaments i
coresponsabilització
S’ha observat que la manca de coneixement de la població en relació amb el seu tractament està relacionada amb
possibles errors en la utilització així com amb la manca del
compliment. En aquesta línia es potencien les actuacions
per tal de fer arribar informació clínica als professionals
de la salut i a la ciutadania, especialment pel que fa als
pacients crònics i/o pacients polimedicats. La implementació d’estratègies de formació en l’àmbit de la salut i en
l’àmbit del medicament contribuirà al fet que els pacients
participin més en la presa de decisions i que hi hagi una
coresponsabilització en l’ús adequat i segur dels medicaments.
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Objectiu per a 2020
Millorar l’efectivitat, l’ús racional i la seguretat dels tractaments.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Potenciar el desenvolupament d’eines, línies d’informació i sistemes analítics transversals de la prestació farmacèutica, sobre la base de criteris clínics.
–– Establir un model per a la revisió de tractaments per
a pacients crònics i polimedicats i implantar eines per a la
millora de la conciliació en la prescripció, dispensació i
compliment dels tractaments.
–– Establir plans d’actuacions per a la detecció de problemes de seguretat clínica en matèria de medicaments,
per tal d’implementar línies de seguiment d’ús segur dels
medicaments i l’estimació de l’impacte sobre els usuaris
potencials, d’acord amb els sistemes d’informació de la
prestació farmacèutica.
–– Implantar un model de Pla de medicació per pacient
individual i integrat, amb la incorporació de tots els tractaments instaurats en l’àmbit sanitari públic, i garantir-ne
l’accessibilitat.
–– Potenciar eines per tal d’informar, formar i oferir
educació sanitària sobre ús dels medicaments i l’ús racional a professionals i ciutadans: Canal Medicaments i
Farmàcia, CedimCat i Butlletí d’Informació Terapèutica
(BIT), La Meva Salut, programes d’actualització terapèutica i jornades monogràfiques.
–– Generar i difondre coneixement a través de la plataforma GeCoFarma (Generant Coneixement sobre la Prestació Farmacèutica).
Fita més destacada per al juny de 2017
Generació i difusió de coneixement a través de la plataforma GeCoFarma.
Activitats inicials
Establir una política estructurada de revisió i conciliació dels
tractaments farmacològics per a tot el SISCAT.
Desenvolupar instruments analítics de gestió de la
informació per a la millora de la gestió farmacèutica.
Crear canals i eines que apropin el coneixement del fàrmac
als pacients.
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Projecte 5.5. Avaluació de resultats de l’ús dels
medicaments
Es disposa d’informació àmplia i detallada del consum i de
la prescripció de medicaments i és possible interrelacionar
els diferents registres sanitaris amb les dades de prescripció i consum. Això permet avaluar la indicació dels tractaments, l’acompliment de les guies terapèutiques, l’efectivitat
de les diferents alternatives de tractament, associar els diferents graus de morbiditat i gravetat amb les diferents línies
de tractament, i comparar la variabilitat de pràctica clínica.
A més, la creació i l’establiment del registre de dades
clíniques (registre de pacients i tractaments, RPT) permet
mesurar els resultats en salut mitjançant la recollida sistemàtica de dades sobre l’efectivitat i la seguretat en condicions de la pràctica clínica habitual. Així mateix, les dades
obtingudes a través del registre s’utilitzen per a retroalimentar el sistema d’informació i millorar els estàndards
de qualitat i eficiència de les prestacions farmacèutiques.
Objectiu per a 2020
Millorar l’efectivitat dels tractaments mitjançant l’avaluació de resultats en salut.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Avaluar els resultats en salut enregistrats en el registre de pacients i tractaments (RPT) en el marc del Programa d’harmonització, i donar suport als ARC (acords
de risc compartit), a la política de compra i finançament.
–– Millorar l’efectivitat dels tractaments a través del
benchmarking.
–– Incorporar indicadors de resultats en els sistemes
analítics de farmàcia.
Fita més destacada per al juny de 2017
Avaluació dels resultats en salut enregistrats en el registre
de pacients i tractaments (RPT) en el marc del Programa
d’harmonització donant suport als ARC (acords de risc
compartit).
Activitats inicials
Implantar un sistema de seguiment sistemàtic dels resultats
en salut relacionats amb l’ús dels medicaments.
Dissenyar un model de benchmarking sobre resultats en salut.

Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (3)

Línia 6. Atenció integrada i cronicitat
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Introducció

sistencial adequada a les necessitats i preferències de les
persones, que garanteixi les condicions òptimes d’equitat
i justícia social que permetin minimitzar condicions de
desigualtat, és un objectiu principal del sistema sanitari,
i també del social.
Hi ha un ampli consens internacional en el fet que
l’atenció integral, integrada i centrada en la persona és el
millor enfocament en aquest context i, per aquest motiu,
Catalunya opta per convertir-se en un país referent de
bones pràctiques a través del desplegament dels projectes
que conformen aquesta línia estratègica.
L’abordatge de les necessitats complexes de salut es fa
en un contínuum en què l’enfocament social i sanitari pren
diferents graus de protagonisme, tal com s’observa en la
Figura 1. Per aquest motiu, els projectes d’aquesta línia
tenen continuïtat amb els del PIAISS de la línia 12 “Polítiques interdepartamentals i intersectorials” i, idealment,
també haurien de ser compartits amb els del Pla estratègic
de serveis socials 2016-2020 del Departament de Treball,
Afers Socials i Família.

Els propers anys, Catalunya estarà sotmesa a la pressió
progressiva de grans reptes en els entorns demogràfic, epidemiològic, sociològic i econòmic. En aquest context nou,
que posa en tensió les garanties dels sistemes d’atenció a
les persones a mitjà termini, la resposta assistencial ha de
ser encara més eficaç, solvent i equitativa.
Els enfocaments basats en una atenció integrada i centrada en les persones, on aquestes assumeixin un nou rol
apoderat i on la resposta a les necessitats a les quals no
puguin fer front es doni des d’un enfocament assistencial
compartit i col·laboratiu, han demostrat ser la millor opció per superar els reptes esmentats.
Aproximadament el 5% de la població presenta necessitats complexes de salut, majoritàriament relacionades amb càrregues rellevants de morbiditat crònica.
L’impacte d’aquest grup poblacional en el model convencional d’atenció, en els resultats en salut esperables
així com en el perfil i el cost de l’ús de recursos, és molt
important. Per aquest motiu, assegurar una resposta as-
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INTENSITAT EN L’ENFOCAMENT SANITARI
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NIVELL D’INTEGRACIÓ SANITÀRIA I SOCIAL
FIGURA 1. Grau d’enfocament de l’abordatge de les necessitats complexes de salut
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Projecte 6.1. Implementació d’un model d’aten
ció integral i centrat en les persones amb malalties cròniques i amb necessitats complexes, des
d’una òptica poblacional
La progressió conceptual i operativa de l’estratègia catalana d’atenció a la cronicitat posa de manifest que el perfil
de necessitats de les persones és molt ampli i que, quan
comporta l’aplicació d’un model d’atenció fragmentat, es
produeix una pèrdua en l’eficàcia i en l’equitat del procés
assistencial. Acceptar això implica un replantejament de
les lògiques assistencials dels professionals, en què la visió
integral i centrada en la persona és predominant i porta a
abandonar la tradició paternalista i la visió clínica compartimentada.
Per aquest motiu, es fa necessari implementar un
model d’atenció integral capaç de copsar les necessitats i
preferències de les persones i donar-los resposta, especialment quan hi ha complexitat, des d’un enfocament de
país que garanteixi l’equitat, l’eficàcia i l’eficiència de l’acció
assistencial.
Objectius per a 2020
Implementar i generalitzar un model d’atenció integral
centrat en les persones amb malalties cròniques i necessitats complexes.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Implementar models d’atenció centrada en la persona i de presa de decisions compartides (en coordinació
amb el projecte 1.3 de la línia 1 “Les persones, la seva salut
i el sistema sanitari”).
–– Conceptualitzar i identificar la complexitat.
–– Definir entre professionals de l’àmbit sanitari i el social l’estratègia comuna de valoració integral de la complexitat.
–– Establir criteris unificats quant a la planificació
avançada de l’atenció i les decisions anticipades.
–– Adequar els plans d’atenció i la gestió de casos al
model d’atenció integral.
Fita més destacada per al juny de 2017
Consens i implementació del model català d’atenció a la
complexitat.
Activitats inicials
Definir i iniciar la implementació de l’instrument
de planificació proactiva de la resposta assistencial
a les persones que presenten situacions de
complexitat.
Consensuar una proposta d’abordatge de les pràctiques
compartides entre professionals, i entre professionals i
persones ateses, incloent-hi la gestió de casos i els referents
professionals.
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Establir una epidemiologia de la complexitat clínica.
Arribar a una identificació del 50% de prevalença
poblacional de pacients crònics complexos i amb malaltia
crònica avançada, i amb pla d’intervenció individualitzat i
compartit (PIIC) de qualitat.
Dissenyar una versió 3.0 del PIIC, incloent-hi accions
col·laboratives, referències addicionals a les de l’atenció
primària de dimensió social.
Formar en línia el 50% de professionals sanitaris en matèria
de planificació de decisions anticipades, i el 50% dels
referents territorials de manera presencial.
Iniciar la valoració integral del catàleg de funcionalitats
tecnològiques i-SISS.cat, d’informació assistencial
compartida pel territori.

Projecte 6.2. Implementació del model
d’atenció integrada en els territoris i els equips
assistencials
L’antic paradigma assistencial, basat en l’excel·lència de les
pràctiques individuals, no és capaç de fer front a la creixent complexitat de les necessitats de les persones. Els àmbits de millora en l’impacte de l’acció integrada deriven,
sobretot, de la reformulació funcional dels equips assistencials i de noves maneres d’organització i interacció en
el context territorial.
Aquest procés de reconfiguració ha d’interpel·lar tots
els recursos i tots els territoris naturals del sistema, sota
l’aixopluc d’unes propostes genèriques comunes que són,
alhora, aplicades respectant les singularitats de cada context.
Objectiu per a 2020
Implementar, arreu del sistema sanitari, iniciatives d’atenció integrada amb enfocament territorial que incorporin
elements de redisseny dels equips assistencials.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Estendre els processos clínics integrats i les rutes
assistencials per a les malalties cròniques més prevalents,
iniciats en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015.
–– Implementar de manera generalitzada les rutes o els
pactes territorials d’atenció integrada a les condicions de
complexitat.
–– Redissenyar els equips i els dispositius assistencials
des d’un enfocament territorial i poblacional.
Fita més destacada per al juny de 2017
Avaluació de les rutes assistencials iniciades, actualització
de la ruta assistencial d’atenció a la complexitat i desenvolupament d’experiències de redisseny d’equips assistencials
amb perspectiva territorial.
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Activitats inicials
Notificar els resultats d’impacte de les sis rutes clàssiques de
malaltia crònica ja implementades amb un esquema comú i
poblacional d’avaluació proposat pel CatSalut.
Publicar una versió actualitzada de la ruta assistencial de la
complexitat (RAC) en cada àrea de gestió assistencial (AGA)
amb criteris de qualitat respecte a l’atenció 7×24, l’atenció a
les transicions i el pacte funcional amb serveis socials bàsics.
Presentar almenys dues experiències de redisseny d’equips
assistencials (una d’atenció primària i una d’atenció
especialitzada) en cada regió sanitària.

Projecte 6.3. Desenvolupament d’instruments
transversals facilitadors del model d’atenció
integrada
El model d’atenció a les persones exigeix el disseny i el
desplegament de polítiques i instruments facilitadors i
promotors de l’atenció integral i integrada, que s’expressa
finalment en un conjunt d’objectius i pràctiques compartides.
Aquests elements facilitadors es refereixen tant a la
implementació necessària de factors tranversals com a
la identificació i el progrés d’implementació de contextos
assistencials o grups poblacionals específics en els quals el
desenvolupament d’enfocaments d’integració assistencial
resulta particularment significativa en termes poblacionals.
Objectius per a 2020
Desenvolupar els instruments i els contextos que facin
possible la implementació del model d’atenció integral i
integrada centrada en les persones.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Integrar els sistemes d’informació i comunicació
(entre professionals i entre professionals i persones usuàries).
–– Modelitzar l’atenció integrada en entorns i condicions singulars.
–– Elaborar plans de formació de professionals i líders.
–– Potenciar la generació de coneixement i posicionament en contextos externs.
Fites més destacades per al juny de 2017
Definició dels objectius amb altres projectes del Pla de salut que tinguin a veure amb l’atenció a les malalties cròniques.
Activitats inicials
Definir i desenvolupar un objectiu comú sobre la consulta
electrònica entre la persona atesa i el professional i la
interconsulta electrònica remota entre professionals dels
diferents àmbits assistencials (en coordinació amb la línia 10
“Salut digital”).

Definir i desenvolupar un objectiu comú sobre avenços en
la implementació de La Meva Salut (en coordinació amb
el projecte 1.5 de la línia 1 “Les persones, la seva salut i els
sistema sanitari”).
Desenvolupar el model d’atenció a la complexitat pediàtrica,
adaptat del model general, amb coherència amb el projecte
6.4.
Desenvolupar el model d’atenció a la fragilitat subclínica i de
prevenció de la discapacitat, amb visió operativa i orientació
social i comunitària (en coordinació amb el projecte singular
7 “pla de prevenció de la discapacitat en persones grans
fràgils”).
Definir i desenvolupar un objectiu comú sobre el
compliment, la revisió i la conciliació en polifarmàcia i
complexitat (en coordinació amb el projecte 5.3 de la línia 5
“Política farmacèutica i del medicament”).
Completar l’anàlisi epidemiològica de la desnutrició en
complexitat clínica, associada a una proposta de valoració i
actuació.
Definir i desenvolupar un objectiu comú compartit sobre
estratègies de formació en habilitats (tècniques i relacionals)
per a professionals i líders sobre atenció integrada i
competències transversals (en coordinació amb la línia 2
“Implicació dels professionals”).
Establir acords formals sobre atenció integrada amb l’OMS i
la Fundació Internacional per a l’Atenció Integrada.
Integrar en els plans de recerca departamentals els projectes
més rellevants en cronicitat i atenció integrada (en
coordinació amb la línia 7 “Recerca i innovació”).

Projecte 6.4. Model organitzatiu d’atenció
integral a la població adulta i infantil amb
necessitats pal·liatives i en situació de final de
vida
En el marc de l’atenció continuada i a la cronicitat, cal potenciar que les persones rebin atenció pal·liativa d’acord
amb les seves necessitats, en el moment adequat i adaptada a les diferents situacions i delimitacions territorials.
Per això, és necessària una reconsideració del rol de
cadascun dels nivells i recursos assistencials per tal de millorar la qualitat de l’atenció pal·liativa en termes d’accessibilitat, d’equitat, de coordinació i continuïtat assistencials
i incorporar-hi els sistemes d’informació. Cal també potenciar-ne la integració amb altres serveis, especialment
socials i educatius, fomentar-ne la recerca i la innovació, i
respectar-ne l’autonomia i els valors.
Aquest projecte proposa una definició nova del model
organitzatiu d’atenció integral a les persones amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida, en la qual s’inclogui l’atenció als infants amb necessitats pal·liatives, tant
per causa oncològica com per patologia no oncològica.
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Objectiu per a 2020
–– Definir i implantar la reordenació de l’atenció pal·liativa i al final de la vida per a la població pediàtrica (i els
seus familiars).
–– Definir i implantar el model organitzatiu integrat de
l’atenció pal·liativa i al final de la vida per a població adulta
integrant-lo en les propostes de la RAC o dels pactes funcionals d’atenció integrada al territori.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Planificar territorialment l’atenció pal·liativa i al final de la vida per a la població pediàtrica i adulta.
–– Dissenyar i implementar les rutes assistencials de
cronicitat avançada i atenció pal·liativa en tots els territoris.
Fita més destacada per al juny de 2017
Elaboració i consens de les bases i les recomanacions sobre planificació territorial de l’atenció pal·liativa i al final
de la vida per a la població pediàtrica i adulta.
Activitats inicials
Disposar d’un grup de treball per a la planificació operativa
de l’atenció a la cronicitat avançada i l’atenció pal·liativa en
població pediàtrica i adulta.
Analitzar la situació actual de l’atenció a la població
pediàtrica i adulta amb malaltia avançada i terminal que
requereix cures pal·liatives.
Elaborar les bases i les recomanacions sobre planificació
territorial de l’atenció pal·liativa i al final de la vida per a la
població pediàtrica i adulta.

Projecte 6.5. Atenció integrada al pacient crònic
complex de salut mental
El canvi de paradigma que comporta el model d’atenció
a la cronicitat complexa ha significat un pas més per fer
evolucionar el model d’atenció al trastorn mental sever
(TMS) i el trastorn mental greu (TMG), definits a principis dels anys noranta pel Pla director de salut mental
i addiccions. Les polítiques internacionals (OMS; Pla
d’acció europeu en salut mental) recomanen als governs
l’abordatge de les malalties mentals per la càrrega que
generen en termes de discapacitat i pels costos sanita-
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ris i socials que comporten. L’esperança de vida de les
persones afectades és entre quinze i vint anys inferior a
la de la població general, a causa de la comorbiditat de
problemes de salut mental, consum de tòxics i malaltia
somàtica, cosa que fa augmentar la discapacitat, la complexitat i els costos de l’atenció.
Actualment, a Catalunya, s’ha identificat que un 3,82%
de la població atesa pel sistema sanitari (prop de 300.000
persones) compleix els criteris de pacient crònic de salut
mental, més de la meitat dels quals són pacients crònics
complexos, i representen al voltant del 2% de la població
catalana.
Objectiu per a 2020
Implementar a tot Catalunya el model d’atenció a les persones amb trastorn mental de complexitat, i integrar-lo en
les propostes de la RAC o dels pactes funcionals d’atenció
integrada al territori.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
–– Desenvolupar el marc conceptual que faciliti el canvi
del concepte de TMS i TMG al de pacient crònic (PC) i
pacient crònic complex (PCC).
–– Consensuar les rutes assistencials d’atenció als pacients crònics complexos de salut mental (PCC-SM) en el
marc de les rutes assistencials a la complexitat o els pactes
funcionals d’atenció integrada als territoris.
–– Definir el procés de gestió clínica integral en el territori.
–– Generar un model de bones pràctiques compartides.
Fites més destacades per al juny de 2017
–– Identificació dels PCC-SM d’acord amb els criteris
definits.
–– Disseny del PIIC entre els serveis implicats.
Activitats inicials
Difondre el document sobre el model d’atenció definit
conjuntament entre el Pla director de salut mental i
addiccions i el Programa de Prevenció i Atenció a la
Cronicitat.
Iniciar la identificació dels pacients a través de la història
clínica compartida de Catalunya (HC3) Desenvolupar proves
pilot en territoris definits.

Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (3)

Línia 7. Recerca i innovació en salut
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document
complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

Introducció
La recerca ha de ser indestriable de la pràctica assistencial i els abordatges col·laboratius són fonamentals per
millorar-la, accelerar-ne la innovació i afavorir-ne la
incorporació.
Les estratègies en matèria de recerca i innovació en salut s’estableixen en el Pla estratègic de recerca i innovació
en salut 2016-2020 (PERIS 2016-2020) aprovat per Acord
de Govern 75/2016, de 7 de juny1, i tenen com a finalitat enfortir el lideratge del sistema de salut de Catalunya
en el conjunt del sector públic, garantint la generació de
nou coneixement gràcies a les accions instrumentals que
es desenvoluparan a través de fiançament públic. Aquest
lideratge ha de redundar principalment en la millora de la
salut dels ciutadans.
Els objectius estratègics del PERIS 2016-2020 són els
següents:
1) Promoure la participació dels pacients, i en general
dels ciutadans de Catalunya, en les polítiques de recerca i
innovació del sistema de salut de Catalunya.
2) Incrementar la qualitat de la recerca que es fa en
l’àmbit de la salut per garantir l’excel·lència del nostre sistema.
3) Intensificar les capacitats de translació del coneixement generat pels investigadors i tecnòlegs als processos
assistencials en les àrees de la prevenció, el diagnòstic i el
tractament dels processos patològics.
4) Enfortir la capacitat i el lideratge internacional dels
centres de recerca en salut de Catalunya.
5) Potenciar la formació i l’ocupabilitat de científics i
tecnòlegs en el sistema de salut i enfortir les capacitats científiques dels professionals de la salut.
6) Integrar les polítiques de recerca i innovació en salut
amb les altres existents a Catalunya.
7) Potenciar el paper del sistema de salut de Catalunya
com a agent d’innovació creant mecanismes per accelerar
la transferència de coneixement cap al sector productiu.
8) Promoure la divulgació científica i el coneixement
crític dels avenços científics en l’àmbit de la salut

Projecte 7.1. Desplegament del Pla estratègic
de recerca i innovació en salut 2016-2020
El moment de l’elaboració del Pla de salut de Catalunya
2016-2020 coincideix també amb el procés d’elaboració
del PERIS 2016-2020. Per aquest motiu, durant el període
de vigència del Pla de salut, es preveu que la línia estratègica de recerca incorpori les prioritats que el PERIS vagi
definint i en faci possible l’operativització.
El PERIS s’ha de convertir en un instrument que maximitzi el potencial de les tecnologies genòmica, proteòmica,
de les ciències robòtiques, la nanotecnologia, la biotecnologia
i la bioinformàtica i les TIC, així com la millora de la gestió
dels processos assistencials. Per fer-ne possible el desplegament, el PERIS s’estructura en programes operatius que persegueixen l’assoliment dels objectius estratègics, i cada programa es desplega en accions instrumentals específiques, que
s’executaran mitjançant convocatòries anuals d’ajuts.
Objectius per a 2020
Desplegar el PERIS 2016-2020 mitjançant un sistema anual de convocatòries.
Eixos de treball amb perspectiva 2020
El PERIS s’estructura en els programes operatius i les accions instrumentals següents:
Programes operatius

Accions instrumentals

1. Programa
d’impuls del
talent i de
l’ocupabilitat.

1) Formació de científics i tecnòlegs.
2) Incorporació de científics i
tecnòlegs.
3) Mobilitat interinstitucional.
4) Intensificació de professionals de
la salut.

2. Programa
d’enfortiment
institucional.

1) Xarxes de recerca i innovació.
2) Participació en activitats
científiques d’abast.
3) Activitats de foment de la recerca
en cooperació amb altres agents i
institucions.

3. Programa de
generació de
coneixements
d’excel·lència.

1) Projectes de recerca orientats a la
transferència a la pràctica clínica.
2) Programes estratègics de recerca
orientats per desenvolupament de
grans programes.
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Programes operatius

Accions instrumentals

4. P
 rograma de
suport a les
infraestructures
científiques i
tècniques.

1) Suport estructural als centres de
recerca en salut.
2) Dinamització institucional.
3) Suport per a la creació de
plataformes científiques i
tecnològiques.

5. P
 rograma de
foment i impuls
de la innovació en
salut.

1) E
 nfortiment de les estructures
de valorització i transferència
del coneixement dels centres en
instituts.
2) Activitats de creixement
i acceleració de projectes
innovadors.

Aquestes accions instrumentals s’han d’implementar,
tenint en compte les prioritats temàtiques, mitjançant una
convocatòria anual de subvencions, que, en règim de concurrència competitiva pública, ha d’identificar les accions i
activitats així com la selecció dels agents als quals va adreçada. L’objectiu d’aquestes convocatòries és garantir el desplegament dels objectius del PERIS amb la màxima eficiència i
eficàcia a fi de permetre accelerar la implantació de solucions
noves als problemes de salut del conjunt de la societat.
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Per mantenir la coherència estratègica al llarg de tot
el procés, la Direcció General de Recerca i Innovació en
Salut ha d’elaborar un pla anual d’activitats, que ha d’anar
acompanyat d’un pla financer per a aquelles activitats que
requereixin el finançament amb fons públics.
Fita més destacada per al juny de 2017
Resolució de la primera convocatòria d’ajuts a la recerca
i la innovació dels programes operatius i publicació de la
segona convocatòria.
Activitats inicials
Aprovar el PERIS 2016-2020.
Elaborar el pla anual d’activitats i el pla financer.
Publicar la primera convocatòria d’ajuts a la recerca i la
innovació.
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Roda contínua de formació i consens. SEGURETAT DEL PACIENT

Resultats de la primera intervenció de l’equip PROA
de l’Hospital Germans Trias i Pujol en un servei mèdic
Maria Méndez1, Josep M. Mòdol2, Montserrat Giménez3, Marlen Álvarez4
Serveis de Pediatria1, Medicina Interna2, Microbiologia3, Farmàcia4. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona.

Introducció
Com a resultat de la utilització inadequada dels antibiòtics, en les darreres dècades s’està experimentant un gran
increment dels microorganismes resistents als antibiòtics i
això està produint un problema sanitari a nivell mundial.
Una de les eines per lluitar contra aquesta situació és la
implantació als hospitals del programa d’optimització d’ús
dels antibiòtics (PROA).
El PROA és un programa de millora de la qualitat i es
defineix com l’expressió de l’esforç mantingut d’una institució per optimitzar l’ús dels antibiòtics pel que fa als
pacients atesos a l’hospital (també es pot aplicar en altres
àmbits assistencials). Els objectius del PROA són: fer una
anàlisi epidemiològica de les infeccions del centre, prendre mesures pel seu control i prevenció, millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, minimitzar els
esdeveniments adversos associats a la utilització d’antibiòtics (l’aparició i disseminació de resistències incloses) i
garantir la utilització de tractaments antibiòtics cost-efectius. Aquests programes, que han de ser específics per a
cada centre i han de tenir en compte les seves particularitats, han d’estar liderats per equips multidisciplinaris i
tenir recolzament institucional1,2.
L’objectiu d’aquest treball és presentar els primers resultats de la intervenció realitzada per l’equip PROA en un
servei mèdic de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Mètodes
Es tracta d’un estudi descriptiu pre i postintervenció. La
intervenció de l’equip PROA es va realitzar en un servei
mèdic de 40 llits entre desembre de 2016 i febrer de 2017.
Aquest servei es va triar pel volum de pacients assistits i
perquè era el sisè servei de l’hospital pel que feia al con-

Correspondència: Maria Méndez
Hospital Germans Trias i Pujol
Carretera del Canyet s/n
08916 Badalona
Tel. 934 978 908
Adreça electrònica: mariamendez24@gmail.com
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sum global d’antibiòtics durant l’any 2016, per darrera dels
serveis de medicina intensiva, medicina interna, cirurgia
general i hematologia clínica i de la unitat d’hospitalització domiciliària.
A la Figura 1 es pot observar el consum d’antibiòtics
del servei estudiat (servei intervingut) en relació amb les
estades hospitalàries, en dosis diàries definides (DDD/100
estades), comparat amb el global del consum de l’hospital i el del servei de medicina interna. El consum mitjà
de l’hospital ha estat entre 98 i 101 DDD/100 estades en
els darrers 4 anys i el del servei mèdic intervingut de 142
DDD/100 estades durant el 2016, havent-se incrementat
lleugerament els 3 darrers anys.

Intervenció al servei mèdic
Prèviament a la intervenció es va fer una anàlisi del consum d’antibiòtics durant l’any 2016 i es va realitzar una
primera reunió informativa amb el cap de servei.
Durant les dues primeres setmanes de gener de 2017
es van dur a terme 3 talls d’adequació antibiòtica no observats, a partir d’un document estàndard modificat3 (Figura 2).
En aquests talls s’analitzaven totes les prescripcions
antibiòtiques de tots els pacients ingressats al servei, mitjançant la revisió d’històries clíniques i de les prescripcions de farmàcia i es recollien les següents dades:
–– S’han cursat hemocultius abans d’iniciar el tractament antibiòtic?
–– S’han cursat cultius del focus d’infecció abans o durant les primeres 24 h de l’inici del tractament antibiòtic?
–– El tractament empíric pautat està d’acord amb les
guies del centre?
–– S’ha dirigit el tractament segons els resultats microbiològics?
–– S’ha adaptat la dosificació a la funció renal?
–– S’ha passat a via oral (VO) a les 48 h si hi ha estabilitat clínica?
–– S’han monitorat els nivells de vancomicina (si el
tractament dura més de 5 dies) o aminoglicòsids (si el trac
tament dura més de 3 dies)?
–– S’ha parat l’administració d’antibiòtic en no haver-se
confirmat infecció als 7 dies de tractament antibiòtic o segons la durada recomanada?
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FIGURA 1. Evolució del consum d’antibiòtics segons la dosi diària definida (DDD) per 100 estades a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
(HUGTP), al Servei de Medicina Interna (MI) de l’HUGTP i al servei estudiat (servei intervingut) de l’HUGTP (anys 2013-2016)*

%
90
80

Sessió 26-01-2017
82,5

80,5

77,1
68,7

70
59,3

60

52,2

50

66,7

40
30

22,6

20
% amb AB

10
0

05-13/01/2017

30/01/2017

07/02/2017

10/02/2017

Estat basal

Intervenció

Intervenció

Intervenció

% VO

FIGURA 2. Evolució del consum d’antibiòtics (AB) i percentatge d’antibiòtics per via oral (VO) durant la intervenció

Durant la tercera setmana, i posteriorment als talls, es va
preparar la intervenció al servei, es va realitzar un informe
previ i es va fer la segona reunió amb el cap del servei.
La quarta setmana es va dur a terme una reunió informativa i formativa amb els membres del servei, amb tots
els metges prescriptors.
Durant les setmanes cinquena i sisena es va realitzar
la intervenció al servei, amb el repàs diari de tots els pacients amb tractament antibiòtic, es va valorar amb el metge
prescriptor l’adequació del tractament i es van fer propostes de millora.
La setena setmana es va fer un tall postintervenció i
una enquesta de satisfacció als membres del servei mèdic.
Posteriorment es va realitzar l’informe definitiu i es
van presentar els resultats preintervenció i postintervenció a l’equip del servei mèdic analitzat.
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Resultats dels talls preintervenció
El primer dels aspectes que es van valorar va ser la presa
d’hemocultius abans del començament del tractament
amb antibiòtic. Del total, se n’havien obtingut en el 30%
dels casos. En la resta, els pacients no havien presentat
febre elevada i es va considerar que aquest punt s’estava
complint de forma adequada.
En segon lloc, es va analitzar si es prenien mostres
del focus de la infecció dins les primeres 24 h a partir del
començament del tractament antibiòtic (Figura 3a). En
aquest punt, amb el 45% de resposta afirmativa, es va considerar que s’havia de millorar, ja que pel tipus d’infecció
observada era possible obtenir mostres per cultiu.
El tercer punt a analitzar feia referència a l’adequació a
les guies locals del tractament empíric i es va observar un
elevat percentatge de compliment.

60%
18%GERMANS TRIAS I PUJOL EN UN SERVEI MÈDIC
MARIA MÉNDEZ i col.ls. - RESULTATS DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ DE L’EQUIP PROA DE L’HOSPITAL
0%
Sí
b)

a)

No

40%
b)
poc percentatge

es va observar
de casos en
60%
què s’hagués 18%
dirigit el tractament segons
els
resultats de
10%
l’anàlisi microbiològica (39%), en gran part degut a les po45%
0%
ques 55%
mostres que s’havien obtingut
(43% sense anàlisi miSí 18%No
No microbiologia
crobiològica). En el
dels casos
no es va fer
tractament
90%
dirigit tot i tenir resultats microbiològics (Figura 4a). En
aquest
a) punt es va considerar queb)calia millorar.
Sí

a)

No

10%

27%

b)
73%
39%

43%

40%
Sí

18%

90%
60%

No
0%

Sí

No

No microbiologia

FIGURA
segons els resultats de l’anàlisi
a) 4. Tractament antibiòtic dirigit b)
microbiològica (%), pre (a) i postintervenció (b)

27%

90%
Sí

a) 3. Cultius del focus a les 24 h deb)l’inici del tractament
FIGURA
antibiòtic (%), pre (a) i postintervenció (b)
39%

10%

73%

90%

43%
a)
En canvi,

b)
27%

45%

Sí

No microbiologia

a)
10%

55%

No

10%

Quant a l’adaptació de la dosificació a la funció renal,
es va realitzar en el73%
12% dels pacients, no calia
90%en el 82%
dels casos i no es va realitzar en el 6%.
Un altre dels àmbits de Sí
millora
Noobservats va ser el pas
de l’administració dels antibiòtics a VO un cop establerta
una estabilitat clínica i amb adequada tolerància a la VO:
en el 49% dels casos no es va canviar a VO, en el 9% sí i en
el 42% dels pacients no era possible.
No es va observar inadequació pel que fa al monitoratge d’aminoglicòsids i vancomicina, en no ser fàrmacs
utilitzats durant els talls.
Per últim, també es va detectar un àmbit de millora en
la durada dels tractaments antibiòtics, ja que en el 27%
dels pacients no s’havia suspès el tractament en no confirmar-se la infecció o segons la indicació de durada recomanada (Figura 5a).
En resum, en l’avaluació dels resultats dels talls preintervenció es va observar la necessitat d’incidir en el pas
d’antibiòtics de via parenteral a VO un cop assolida l’esta-

No

FIGURA 5. Aturada de l’administració d’antibiòtic per no haver-se
confirmat infecció als 7 dies de tractament antibiòtic o segons
la durada recomanada (%), pre (a) i postintervenció (b)

bilitat clínica, en l’obtenció de mostres del focus de la infecció, que permet ajustar el tractament posterior dirigit, i
en l’optimització de la durada del tractament.

Resultats en el tall postintervenció
Al finalitzar la intervenció es va fer un nou tall, també no
observat, per avaluar el seu impacte. Es va observar una
disminució del percentatge de pacients amb tractament
antibiòtic així com un increment de la via d’administració
oral (Figura 2).
Cal destacar una millora molt significativa en la presa
de mostres per cultiu del focus, l’aprofitament dels resultats de les anàlisis microbiològiques per redirigir el tractament, l’increment molt notable de l’ús d’antibiòtics per VO
i l’adequació de la durada dels tractaments.

Impacte de la intervenció
Després de la intervenció es va observar una disminució global del consum d’antibiòtics i un augment de la
proporció d’antibiòtics per VO. La presa de mostres del
focus per cultivar-les va millorar i va passar del 45% al
90% (Figura 3b). L’adequació de l’antibiòtic segons el resultat microbiològic va passar del 39% al 60% (Figura 4b).
El pas de l’administració de l’antibiòtic a VO també va
millorar àmpliament ja que abans de la intervenció es
duia a terme en el 9% dels pacients i després de la intervenció en el 70%. La durada adient de l’antibioticoteràpia va passar del 73% al 90% (Figura 5b).

Enquesta de satisfacció
Al finalitzar la intervenció es va lliurar una enquesta de
satisfacció a l’equip mèdic del servei intervingut. Els resultats van ser molt favorables; els professionals van considerar que les reunions amb l’equip PROA havien estat molt
profitoses i que els havia ajudat a resoldre dubtes de casos
clínics i a revisar guies terapèutiques. El 100% dels professionals va considerar que seria útil repetir la intervenció
anualment o bianual.
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Conclusions
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La intervenció de l’equip PROA dirigida a un servei mèdic ha ajudat a millorar la utilització dels antibiòtics tant
pel que fa a l’adequació del tractament dirigit com a la via
d’administració i a la durada del tractament.
Els metges prescriptors del servei intervingut van valorar la intervenció molt positivament i van proposar que es
realitzi de forma periòdica.
Aquest tipus d’intervenció dirigida a un servei concret, en què s’analitza les dades de consum d’antibiòtics i
es compara amb les dades després de la intervenció, és una
eina molt útil dels equips PROA per millorar la prescripció antibiòtica en els pacients hospitalitzats.
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Roda contínua de formació i consens. LES SOCIETATS DE L’ACADÈMIA

La Societat Catalana de Pediatria
Ferran A. Moraga-Llop
President de la Societat Catalana de Pediatria (2012-2016). Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona.

“Han passat prop de seixanta anys de la creació de la
Societat; les circumstàncies han canviat, la pediatria —i
tota la ciència i tot el món— ha sofert unes transformacions que l’any 26 eren impensables. Però la Societat de
Pediatria ha mantingut fidelitat als seus orígens”.
Parlament d’Oriol Casassas a la Sessió en Memòria de
Pere Calafell, 1985

Els orígens.
La història dels primers noranta anys
El 1926, tres joves pediatres de la Maternitat de Barcelona,
August Brossa, Salvador Goday i Joan Casasayas, tingueren la idea de reunir tots els pediatres de la ciutat. Brossa
va escriure una carta, datada el 5 febrer de 1926, dirigida
als dinou possibles interessats en la idea. Aquest històric
primer text diu així: “Benvolgut company: Creyent interpretar un sentiment de companyonia i un desitj que batega en el ambient, de reunir i coordinar les aspiracions de
una especialitat, tenim el gust de proposar-vos la fundació
de la Societat Catalana de Pediatria (SCP). Si esteu d’acord
amb aquest pensament, vos preguem d’assistir a la reunió
preparatòria, que tindrà lloc...”, etcètera. I acaba: “Vostres
affms companys”.
Després de diverses reunions preparatòries, va ser
nomenat un comitè organitzador que redactà uns estatuts i convocà una primera assemblea general, que es va
celebrar el 14 de maig de 1926 als locals de l’Acadèmia i
Laboratori del carrer Llúria, 7. La primera Junta va estar composta per Manuel Salvat com a president i August
Brossa com a secretari; Pere Martínez i Garcia fou designat vicepresident; Polió Buxó, tresorer; i Salvador Goday,
bibliotecari. De llavors ençà la Societat ha tingut vint-i-set
presidents (Taula 1).
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TAULA 1. Presidents de la Societat Catalana de Pediatria

Anys

President

1926 -1928

Manuel Salvat Espasa

1928 -1931

Joan Córdoba Rodríguez

1931 -1934

Claudi Bassols Iglesias

1934 -1936

Pere Martínez Garcia

1936-1937 i 1943-1944

Salvador Goday Casals

1947 - 1948

Emili Roviralta Astoul

1948 - 1951

Jeroni de Moragas Gallissà

1951 - 1954

August Brossa Bosque

1954 - 1955

Rafael Ramos Fernández

1955 - 1961

Pere Calafell i Gibert

1961 - 1963

Josep M. Sala Ginebreda

1963 - 1967

Martí Carbonell Juanico

1967 - 1971

Lluís Gubern Salisachs

1971 - 1975

Francesc Prandi Farràs

1975 - 1977

Oriol Casassas Simó

1977 - 1980

Jaume Botey Sala

1980 - 1984

Isidre Claret Corominas

1984 - 1988

Xavier Lucaya Layret

1988 - 1992

Josep M. Bosch Banyeras

1992 - 1996

Josep M. Casasa Carbó

1996 - 2000

Josep Argemí Renom

2000 - 2004

Josep M. Mauri Puig

2004 - 2006

Xavier Demestre Guasch

2006 - 2008

Jaume Iglésias Solà

2008 - 2012

Vicente Molina Morales

2012 - 2016

Ferran A. Moraga-Llop

2016-

Valentí Pineda Solas

El dia 28 de juny es va celebrar la primera reunió científica, amb un parlament del president Salvat i la conferència Consideracions sobre la diftèria i el sèrum antidiftèric, a càrrec de Ricard Zariquiey. El dia 1 de juliol tingué
lloc la primera assemblea administrativa.
La història dels primers noranta anys de l’SCP, que
acabem de commemorar (2016), es pot consultar de ma163
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FIGURA 1. Reunió de membres de juntes directives de la Societat Catalana de Pediatria el 5 de febrer de 2016. L’Acadèmia - Can Caralleu, noranta
anys després

nera molt detallada en aquests dos llibres, publicats el
1993 i el 2016, respectivament:
–– Metges de nens. Cent anys de pediatria a Catalunya, d’Oriol Casassas i Joaquim Ramis1. Se’n va iniciar la
redacció durant la Junta del doctor Bosch Banyeras i es
va publicar durant la Junta següent, corresponent al doctor Josep M. Casasa. Els seus autors, punts de referència
imprescindibles en una obra d’aquesta mena, van tenir el
gran encert de descriure la cura dels infants del nostre país
durant el darrer terç del segle xix i pràcticament tot el segle xx, amb el paper protagonista de l’SCP.
–– L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria, de Xavier Demestre2. Tot coincidint amb el 90è aniversari de l’SCP, es publicà aquest
llibre, que vaig encarregar a mitjan 2014 al doctor Xavier
Demestre, antic president de l’SCP, per tal que coordinés
el comitè de redacció que l’ha elaborat, amb un centenar
d’autors. En aquesta obra s’analitzen molts aspectes de la
història de la pediatria catalana esdevinguts en els vint-itres anys posteriors a la publicació del llibre d’Oriol Casassas i Joaquim Ramis, una obra que ens ha acompanyat fins
avui i sempre estarà amb nosaltres.

Objectius i estatuts
L’SCP és una entitat amb personalitat jurídica pròpia reconeguda, de caràcter científic i cultural en l’àmbit de les ci164

ències de la salut aplicades a la infància. Agrupa la majoria
de pediatres i cirurgians pediàtrics de Catalunya. Es tracta
d’una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu,
que té com a objectiu primordial fomentar activitats de
gestió del coneixement, posant l’accent en la docència, la
investigació i la formació continuada dels pediatres. Alhora, té cura de la formació i el reciclatge professionals,
i vetlla per la millora de les condicions de salut integral i
social de la infantesa i l’adolescència.
El 1931, l’SCP va ser la primera societat que aprovà
la seva vinculació a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques de Catalunya —l’actual Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (L’Acadèmia)—, tot mantenint plenament la personalitat i la
completa llibertat d’acció, condicions que l’Acadèmia va
acceptar el mateix any. Per la seva banda, l’SCP vehicula
la participació dels seus membres a l’Associació Espanyola de Pediatria.
L’objecte de l’SCP, segons l’article 3 dels estatuts, és:
1) Protegir i fomentar el progrés científic de la pediatria com a àrea de coneixement i àmbit professional
propis, fomentar-ne el desenvolupament en els aspectes
assistencials, preventius, curatius i rehabilitadors i en els
docents i d’investigació, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de
la pediatria.

FERRAN A. MORAGA-LLOP - LA SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA

2) Vetllar per les condicions de la salut integral i qualitat de vida, en els aspectes físics, psíquics i socials, de la
infantesa i l’adolescència.
3) Constituir un fòrum per al coneixement mutu, l’entesa i les bones relacions entre els socis i entre aquests i
altres professionals.
4) Ser un ens assessor i de referència per a l’Administració, les institucions i altres organismes oficials i la societat civil, pel que fa a l’atenció a la salut dels infants i
adolescents.
5) Organitzar les reunions, congressos, jornades i altres activitats científiques de la Societat.
6) Recollir els problemes i les inquietuds relacionats
amb l’exercici de la pediatria i representar els interessos
dels seus socis davant dels organismes de les administracions públiques sanitàries i docents i d’altres entitats.
7) Qualsevol altre objecte complementari als abans
esmentats.

Junta Directiva, socis i grups de treball
Segons l’article 18 dels estatuts, la Junta Directiva està
composta per la Presidència, la Vicepresidència de l’àrea
científica, la Vicepresidència de l’àrea professional, la Vicepresidència de l’àrea econòmica, la Secretaria, sis vocalies sectorials, tantes vocalies de vegueries com aprovi
l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, que
tindran la representació territorial, una vocalia en representació dels metges residents de pediatria i cirurgia pediàtrica, i un vocal en representació de cada secció que
sigui creada dins la Societat d’acord amb l’article 35 dels
estatuts.
Els càrrecs de la Presidència i les tres vicepresidències seran ocupats de manera indistinta per, com a mínim,
un pediatre d’atenció primària, un cirurgià pediàtric i un
pediatre d’hospital. Així mateix, la Junta Directiva podrà
en cada moment assignar a les vocalies sectorials funcions de coordinació d’àmbits de treball concrets dins la
Societat.
Pel que fa als tipus de socis, i segons els articles 5 i 6
dels estatuts, la Societat està formada per socis numeraris
i socis d’honor. Seran socis numeraris els especialistes en
pediatria (pediatres o cirurgians pediàtrics) i els metges
residents de pediatria o cirurgia pediàtrica oficialment
integrats al Programa de Formació Sanitària Especialitzada, amb domicili o exercici professional en l’àmbit de la
Societat, així com els especialistes en pediatria (pediatres
o cirurgians pediàtrics) que, tot i tenir la residència habitual i exercir fora de Catalunya, siguin mereixedors de tal
distinció per la seva col·laboració amb la Societat.
Per adquirir la condició de soci caldrà fer una sol·licitud d’admissió, que ha de ser reconeguda i acceptada
per la Junta Directiva, amb l’excepció lògica del supòsit
previst a la disposició transitòria.

Seran socis d’honor les personalitats de prestigi reconegut, qualsevol que sigui la seva nacionalitat i la seva activitat professional, que tinguin uns mereixements que els
facin creditors de tal distinció. En el cas que aquesta distinció recaigui en alguna persona que ja sigui soci numerari, mantindrà aquesta categoria amb tots els seus drets.
Aquesta és la màxima categoria que pot atorgar la Societat
i els candidats seran nomenats per la Junta Directiva.
Seran membres adherits els professionals de les ciències de la salut o altres camps professionals propers que es
facin creditors d’aquesta distinció i que no reuneixin les
condicions per ser socis numeraris. Seran nomenats per
la Junta Directiva, prèvia sol·licitud d’admissió i la presentació d’un currículum que justifiqui la petició.
En l’actualitat, l’SCP té més de 1.800 socis, i hi figuren
inscrits i estan en funcionament amb activitats programades per al proper curs 2017-2018 setze grups de treball corresponents a diferents especialitats pediàtriques (Taula 2).
TAULA 2 . Grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria (en
funcionament el curs 2017-2018)

Activitat física i esport

Malalties infeccioses

Al·lèrgia

Mort sobtada

Cures intensives

Neonatologia

Cures pal·liatives i cronicitat

Neurologia

Endocrinologia

Pediatria social

Gastroenterologia

Pneumologia

Hematologia

Trastorns d’aprenentatge

Immunodeficiències

Urgències

La revista: des del Butlletí de la Societat
Catalana de Pediatria fins a Pediatria Catalana
El mes de gener del 1928, l’SCP va començar a publicar el
seu Butlletí, i ja la seva “Presentació”, com diuen Oriol Casassas i Joaquim Ramis, era també expressió de la senzillesa,
l’obertura, la inquietud i el desig de les coses ben fetes que
ha caracteritzat la Societat al llarg dels anys. En aquesta presentació s’afirma que “La Societat Catalana de Pediatria ha
reunit els especialistes de Barcelona en una mateixa tasca
de laboriositat i estudi. En la nostra Acadèmia tenen lloc
preferit els pediatres catalans que se senten impulsats per
l’anhel de perfecció i que treballen dintre un ambient de
cordialitat i progrés científic. Aquest Butlletí no es presenta
com una revista més, sinó com una part del cercle habitual
dels nostres treballs, i per això les seves planes són per a
nosaltres el portaveu de les nostres reunions científiques.
En presentar-nos en el terreny científic amb aquest Butlletí,
rebin totes les societats i revistes científiques el nostre Déuvos-guard i la nostra consideració i simpatia”. Des d’aleshores s’ha publicat ininterrompudament fins a l’actualitat,
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excepte del 1937 al 1946, pel final de la guerra civil, el 1950 i
1951, pels efectes de la postguerra, i l’any 1976.
Els noms de la revista al llarg dels seus gairebé noranta
anys d’existència han estat els següents: Butlletí de la Societat Catalana de Pediatría (1928-1936), Boletín de la Asociación de Pediatras de Cataluña (1947), Boletín de la Sociedad
Catalana de Pediatría (1948-1949), Pediatría. Suplemento
de Anales de Medicina. Boletín de la Sociedad Catalana de
Pediatría (1952-1958), Boletín de la Sociedad Catalana de Pediatría (1959-1975), Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria (1977-1995), Pediatria Catalana (1996-actualitat).
El primer director de la revista va ser el doctor Joan
Córdoba i Rodríguez; de llavors ençà hi ha hagut disset
directors (Taula 3). La revista, que l’any proper complirà
noranta anys, està digitalitzada des del número 1 i es pot
consultar al web de la Societat.
TAULA 3. Directors de la revista Pediatria Catalana

Anys

Director

1928

Joan Córdoba Rodríguez

1929 -1932

Polió Buxó Izaguirre

1932 -1934

Miquel Torelló Cendra

1934-1936

Josep M. Girona Cuyàs

1947

Lluís Esteve Terrades Vià

1948-1949

Josep Gaspà Basora

1952- 1959

Andreu Olivé Badosa

1960-1966

Oriol Casassas Simó

1966-1975

Josep Llorens Terol

1977-1978

Comitè de Redacció

1979-1980

Josep M. Bosch Banyeras

1980-1987

Joan Nadal Amat

1987-1996

Josep Argemí Renom

1996-2000

Ferran A. Moraga Llop

2001-2006

Vicente Molina Morales

2007-2015

Antoni Martínez Roig

2015 -

Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria

Algunes activitats rellevants de la Societat
Catalana de Pediatria
Curs de Divulgació Pediàtrica
Entre les activitats de formació continuada que s’organitzen, vull destacar el Curs de Divulgació Pediàtrica, que se
celebra des del curs 1961-1962, que en el curs actual ha
arribat a la seva edició número 56 i que forma part del
programa de formació continuada.
Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria
Des de 1992 se celebra aquesta reunió que és “el nostre
congrés” ja que, com ens recorda el seu impulsor, Josep M.
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Bosch Banyeras, “les associacions professionals, i especialment les científiques, d’un país com el nostre celebrin
una reunió anual en què s’evidencia no tan sols la qualitat
i el volum de l’activitat duta a terme —en el nostre cas,
assistencial i de recerca—, sinó també la seva manera de
fer i de ser. El propòsit d’aquesta trobada festiva i laboral alhora es va fonamentar en el treball, la companyonia i el gaudi dels pediatres que acull l’SCP”. La reunió té
cada any una seu diferent i això permet acostar en sentit
recíproc pediatres i territori. El proper curs 2017-2018
se celebrarà a Terrassa, el mes de maig, l’edició número
24 (Taula 4). Cal destacar la presència massiva de joves
pediatres en les últimes reunions, on presenten els seus
treballs científics.
El Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria (CIAP)
Al principi de 1998, Romà Baraibar, tresorer de l’SCP, va
exposar a la Junta, llavors presidida per Josep Argemí, l’esborrany d’un projecte de formació continuada per a pediatres postgraduats en el si de la nostra Societat. Va proposar crear, i es va aprovar fer-ho, un instrument de formació
continuada de postgrau, de periodicitat semestral o anual,
que aprofités la categoria científica i la capacitat comunicativa d’alguns membres de l’SCP, que vèiem regularment
en els diferents grups de treball.
Havia de ser un curs que servís, de manera intensiva
(concisa, esquemàtica, pràctica i ràpida), per actualitzar
els coneixements més recents, els principals avenços diagnòstics i terapèutics i els canvis conceptuals més significatius, en temes que incloguessin totes les especialitats o
blocs temàtics pediàtrics o relacionats amb l’exercici de la
pediatria, i el vàrem anomenar CIAP.
Havia de ser un curs que hauria de tenir unes característiques diferencials: presencial, intensiu, d’actualització, participatiu, científicament seriós, aprofitable, no
comercial i controlable. A hores d’ara s’han celebrat 21
cursos, en els quals han col·laborat més de 350 professors
i han comptat amb l’assistència de més de 2.000 alumnes,
amb un nombre d’assistents que ha oscil·lat entre 90 i 161
alumnes cada any.
Al llarg d’aquests anys han participat en l’organització del CIAP: Jordi Anton, Romà Baraibar, Xavier Bruna,
Josep Caritg, Montserrat Carrera, Rocío Cebrian, Natàlia Corominas, Mireia del Toro, Lluís Delgado, Iolanda
Jordan, Josep Lloret, Claudia Marhuenda, Josep Marès,
Josep Maria Mauri, Lluís Mayol i Antonio Moreno.
Programa de reanimació cardiopulmonar de la Societat
Catalana de Pediatria
L’1 de juliol de 1997, i després de ser aprovat per la Junta Directiva de l’SCP —que en aquells moments presidia
Josep Argemí—, es va constituir el Grup d’Intensius Pediàtrics (GIP). Va ser en aquell moment que es va gestar
l’inici del futur programa d’ensenyament i difusió de la
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TAULA 4. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Reunió

Lloc

Dates

President/s del Comitè Organitzador

I

Lloret

6 i 7 de maig de 1992

Peius Pascual

II

Roses

7 i 8 de maig de 1993

Josep M. Bosch Banyeras
Jordi Prats i Josep M. Mauri

III

Seva

2 i 3 de juny de 1995

IV

Tortosa

31 de maig i 1 de juny de 1996 Emili Marquès

V

Lleida

6 i 7 de juny de 1997

Francesc Prandi i Anton R. Gomà

VI

Sabadell

15 i 16 de maig de 1998

Josefa Rivera

VII

Sitges

28 i 29 de maig de 1999

Xavier Demestre

VIII

Reus

2 i 3 de juny de 2000

Carles Martí Henneberg

Girona

12 i 13 de maig de 2001

Jaume Macià

X

Perpinyà

6, 7 i 8 de juny de 2002

Josep Argemí

XI

Seva

23 i 24 de maig de 2003

Antoni Natal

IX

XII

Port Aventura

4 i 5 de juny de 2004

Josep Cubells

XIII

Platja d’Aro

10 i 11 de juny de 2005

Jordi Pou

XIV

Sitges

25 i 26 de maig de 2007

Josepa Torregrossa

XV

Berga

16 i 17 de maig de 2008

Xavier Giné

XVI

Val d’Aran

15 i 16 de maig de 2009

Imma Caubet

XVII

Tarragona

13 i 14 de maig de 2011

Xavier Batlle

XVIII

Figueres

12 de maig de 2012

Mar Calvo

XIX

Vilafranca del Penedès

10 i 11 de maig de 2013

Vicente Morales

XX

La Seu d’Urgell

9 i 10 de maig de 2014

Jordi Fàbrega

XXI

Manresa

8 i 9 de maig de 2015

Santiago Nevot

XXII

Tortosa

6 i 7 de maig de 2016

Pere Genaró

XXIII

Blanes

12 i 13 de maig de 2017

Josep Marès

reanimació cardiopulmonar (RCP) pediàtrica a Catalunya. Els membres del GIP van tenir clar des d’un primer
moment que calia tenir, com un dels seus projectes principals, el desenvolupament d’un programa de formació
en reanimació cardiopulmonar pediàtrica per als socis
de l’SCP.
En aquest context favorable, el mes d’octubre de l’any
1997 el GIP va plantejar aquest projecte de programa de
formació en RCP per als socis de l’SCP i ho va sol·licitar
oficialment a la Junta Directiva el mes de desembre. Tots
els membres de l’SCP ho van considerar molt positivament i es va decidir invertir en accions d’RCP com una
clara estratègia de futur.
En un primer moment, l’objectiu fonamental del programa va ser possibilitar als socis de l’SCP la formació en
l’assistència a l’aturada cardiorespiratòria, en el nivell de
reanimació cardiopulmonar tant bàsica com avançada,
i fer-ho ajustant-se a les seves necessitats i facilitant-los
l’accés en el seu entorn geogràfic natural, sense haver de
recórrer a desplaçaments fora de Catalunya, que era el
procediment habitual en aquell moment. El projecte iniciat pel GIP pretenia ser ambiciós i va voler incorporar

immediatament altres col·lectius rellevants relacionats
amb l’RCP, com els pediatres d’urgències, els neonatòlegs
o els incipients metges prehospitalaris, però sense oblidar
altres objectius secundaris, com la formació en RCP de la
població general i de col·lectius particulars (pares i educadors d’infants amb risc, assistents sanitaris, cossos de
seguretat, etc.) i la investigació epidemiològica i clínica,
a més de l’assessorament institucional en matèria d’RCP
pediàtrica a altres entitats.
Pedro Domínguez, Josefa Rivera Luján, Ricard Carpena, Álvaro Díaz i Abel Martínez han estat els directors
del programa d’RCP durant aquests vint anys, als quals
han acompanyat fins a vint-i-quatre membres del Comitè
d’RCP, un gran nombre de col·laboradors i un impressionant nombre d’alumnes: més de 10.000.
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
1. Casassas O, Ramis J. Metges de nens. Cent anys de pediatria a Catalunya. Barcelona: Edicions de la Magrana; 1993.
2. Demestre X. L’atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria. Sabadell: CODIPRE, Arts gràfiques, S.L.;
2016.
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Roda contínua de formació i consens. LES SOCIETATS DE L’ACADÈMIA

Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del
Dolor (SCARTD). Dels orígens a l’actualitat
M. Àngels Gil de Bernabé1, Rosa M. Villalonga2, M. Carmen Deiros3, Jaume Roigé4, Xavier Sala5, Carme Colilles6,
Xavier Garcia Eroles7, Marc Bausili1, Pia Asun8
Serveis d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. 1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona; 2Hospital Universitari de Bellvitge.
Hospitalet de Llobregat. 3Consorci Sanitari Integral. Hospitalet de Llobregat; 4Hospital de Viladecans; 5Hospital Clínic. Barcelona; 6Hospital Parc Taulí.
Sabadell; 7Hospital de Terrassa; 8Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducció
La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor1 (SCARTD) promou la salut dels pacients en el pre, intra i postoperatori —el que es coneix
actualment com a medicina perioperatòria— i la formació continuada en la pràctica de l’anestesiologia tant dels
metges residents com dels especialistes. També participa
i col·labora amb altres societats científiques i amb l’administració sanitària de Catalunya2 i realitza estudis multicèntrics i d’investigació, a tot Catalunya, per avaluar els
factors de risc que presenten els pacients amb diferents
patologies i que han de ser sotmesos a un procediment
anestèsic-quirúrgic.
La SCARTD és una societat científica, membre de
l’Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i acull com a socis tots els facultatius
que acreditin tenir el títol d’especialista en anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor, tinguin el títol de
llicenciat/graduat en medicina i cirurgia o disposin d’un
títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica relacionada amb l’anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor i siguin membres de l’Acadèmia. La
Junta Directiva és qui aprova la seva admissió.

Recull històric
Ara fa 64 anys, el 24 de febrer de 1953, un grup de quinze
anestesiòlegs catalans van fundar l’Asociación de Anestesio
logía3, que va ser acollida com a filial de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques, actualment anomenada Acadèmia de
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Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Mas Casanovas, 90
08025 Barcelona
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Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
El mateix dia es va celebrar la primera reunió científica
com a testimoni de la seva vida social. Aquesta primera
sessió, Fisiología de la respiración, la va impartir el Dr. José
Miguel Martínez i, des d’aleshores, es realitzen les sessions mensualment durant els cursos acadèmics d’octubre
a juny.
Des del primer dia, tots els membres de la Societat van
rebre la citació en suport paper en què s’anunciaven les
sessions científiques (Figura 1), posteriorment a això es
va fer amb targetons. A partir del curs 1975-1976 es van
començar a enviar en català i avui es realitza de manera
electrònica.
Des dels seus inicis, l’Asociación de Anestesiología, i
posteriorment la SCARTD, ha estat sempre integrada a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i ha col·laborat tant
amb la pròpia Acadèmia com amb altres societats filials,
participant en reunions, taules, ponències, tribunals, beques i altres activitats que l’Acadèmia ha anat organitzant.
A partir del curs acadèmic 1968-1969, l’Asociación
de Anestesiología va passar a anomenar-se Asociación de
Anestesiología y Reanimación. Aquell mateix any es va
començar a atorgar el premi Raventós, que es va crear en
homenatge al professor Jaume Raventós, farmacòleg català, resident al Regne Unit i descobridor de l’anestèsic
general halotà. És el primer premi anual, que inicialment
es va donar a la millor comunicació presentada a l’Asociación de Anestesiología durant el curs acadèmic i que
actualment es dona a la millor tesi doctoral publicada
durant el curs acadèmic. El primer premi Raventós, que
aquest any 2017 complirà el seu cinquantè aniversari, va
ser lliurat al Dr. Jaume Mas Marfany, de mans del professor Jaume Raventós.
L’Asociación de Anestesiología ja va tenir un paper
important en la preparació de les oposicions dels metges
especialistes en anestesiologia; els propis membres desenvolupaven uns cursos que servien per preparar el temari
que l’Instituto Nacional de Previsión havia proposat per
als anestesiòlegs opositors.
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FIGURA 1. Reunió científica de l’Asociación de Anestesiología. Primera convocatòria de què tenim constància impresa; 27 de gener de 1955

L’any 1965 es van començar a fer cursos de formació
continuada dels especialistes, essent el primer el de Ventilación automática, que va tenir lloc del 9 al 12 de juny i
que va ser impartit pel professor M. Cará.
L’any 1967, el professor J. Bonica va donar el primer
curs sobre el tractament del dolor durant els dies 26 i 27
de juny.
Durant aquells anys, qualsevol novetat d’aparició
mundial (fàrmac, tècnica anestèsica, etc.) va anar essent introduïda a la pràctica clínica pels anestesiòlegs i
els resultats obtinguts van ser difosos per l’Asociación de
Anestesiología amb la finalitat d’ensenyar-los i donar-los
a conèixer a la resta d’anestesiòlegs.
Durant el curs acadèmic de 1974, es catalanitzà el
nom de totes les filials de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i l’Asociación va passar a dir-se Associació Catalana
d’Anestesiologia i Reanimació.
El dia 24 de febrer de 1978 es va celebrar el XXV aniversari de l’Associació Catalana d’Anestesiologia i Reanimació, celebració realitzada conjuntament amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. L’acte va tenir un caràcter
científic, històric i social al mateix temps.
En el curs acadèmic de 1985 es creà el Premi Miguel,
dedicat específicament als residents per premiar la presentació de la millor comunicació de casos clínics; el primer treball premiat fou Problemática de la anestesia en la

distrofia miotónica: a propósito de dos casos de la enfermedad de Steinert del Dr. Juan Carlos Barruero Izquierdo.
L’entrega del premi la va fer el Dr. José Miguel Martínez.
Actualment poden optar al premi els treballs presentats
per residents o adjunts joves sobre casos clínics publicats
en revistes indexades, en format paper o en línia, d’anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor, durant l’any
anterior a l’entrega del premi.
Els primers estatuts de la Societat són de l’any 1989,
quan l’Associació Catalana d’Anestèsia i Reanimació es
registrà com a Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, nom que continua vigent.
També el logotip de la Societat ha anat canviant des de
l’inici. L’emblema, l’any 1953, era ovalat i hi constava la
inscripció Asociación de Anestesiología (Figura 2). L’any
1969 va passar a ser rodó i amb la inscripció Asociación
de Anestesiología y Reanimación (Figura 3). L’any 1970 va
canviar el nom a Asociación Catalana de Anestesiologia y
Reanimación i, des de l’any 1989, després de registrar els
primers estatuts, l’emblema és rodó i hi consta el nom de
“Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica el Dolor” (Figura 4).
Aquell mateix any (1970) s’inicià la docència pels residents amb la unificació de l’ensenyament teòric de l’especialitat per totes les unitats docents acreditades, metodologia docent que actualment es manté.
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FIGURA 2. Logotip fundacional. Any 1953

FIGURA 3. Logotip modificat. Any 1969

L’any 2003, amb motiu de la celebració del cinquantè
aniversari de la Societat, es va fer el primer Congrés de la
SCARTD, dedicat especialment al resident i l’adjunt joves.
Aquest congrés inicialment se celebrava anualment però
actualment es fa cada dos anys. L’any 2016 es va celebrar
el XIII Congrés de la Societat i, actualment, l’any que no
hi ha congrés se celebra una jornada dedicada a un tema
d’interès per a la formació continuada dels especialistes.
Durant el congrés de la SCARTD s’atorguen tres premis a les millors comunicacions orals presentades. A la
millor comunicació oral, a més, li correspon el premi de
la Federació Europea per a l’Estudi de l’Anestesiologia
(FEEA). També s’atorguen premis a les tres millors comunicacions tipus pòster i s’atorga el Premi Juan Castaño
al millor pòster presentat al Congrés.

Organització i objectius
La SCARTD està regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la
Societat; pot tenir caràcter ordinari o extraordinari i està
constituïda per la totalitat dels socis.
L’Assemblea Ordinària se celebra un cop l’any amb
la finalitat d’aprovar el pressupost i la liquidació anual,
adoptar acords i mesures de finançament de l’aportació
per a les despeses de la Societat i aprovar la gestió anual
de la Junta Directiva. També tracta la memòria de les activitats realitzades, projectes de futur, renovació parcial de
la Junta Directiva i propostes i precs dels membres que hi
assisteixen. La Junta Directiva està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un vocal
primer, un vocal segon, un vocal web, un vocal de docència i un vocal en representació dels residents. El mandat de cada càrrec és de quatre anys, sense possibilitat de
reelecció consecutiva pel mateix càrrec. La renovació es
fa per la meitat dels membres de la Junta i es realitza, de
manera alterna, cada dos anys (Taula 1).
La SCARTD és una societat científica, no lucrativa,
que té com a objectius agrupar tots el llicenciats en medicina i cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’es170

FIGURA 4. Logotip actual, des de l’any 1989

TAULA 1. Relació de presidents de la Societat Catalana d’Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) (1953-2017)

Anys
1953-1956
1956-1958
1958-1960
1960-1962
1962-1964
1964-1967
1967-1969
1969-1971
1971-1973
1973-1976
1976-1977
1977-1979
1979-1981
1981-1983
1983-1987
1987-1991
1991-1993
1993-1997
1997-2001
2001-2005
2005-2009
2009-2013
2013-2017

President
J. Miguel Martínez
E. Bruguera Talleda
D. Montón Raspall
J. Miguel Martínez
J. Pons Mayoral
D. Tornos Solano
F. Puigdollers Colás
J. Noguera Muñoz
L. Miranda Pitchot
J. Cochs Cristià
E. Cabarrocas Garafot
J. Mas Marfany
M. C. Octavio de Toledo
V. Gancedo Rodríguez
V. Planella Riera
J. Castaño Santa
F. Vidal López
J. M. Villar Landeira
A. Montero Matamala
C. Hervàs Puyal
J. Canet Capeta
D. Sintes Mateu
M. A. Gil de Bernabé Sala

pecialitat d’anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor i
els llicenciats/graduats o diplomats universitaris en altres
àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i siguin
admesos, així com el de contribuir a la milloria científica dels seus associats, promoure el desenvolupament de
l’anestesia, reanimació i terapèutica del dolor, assessorar els organismes públics i entitats privades en matèria
d’anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor, establir els mitjans per a l’ampliació dels estudis de l’espe
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cialitat, col·laborar amb les universitats per al desenvolupament científic i tècnic i fomentar la col·laboració amb
altres societats estatals i internacionals.

Formació continuada
La formació continuada ha estat un dels eixos centrals d’actuació d’aquesta Societat. L’any 1988 es va iniciar la docència
per a residents i a data d’avui s’ofereixen tot tipus d’activitats formatives als socis. Dins del catàleg, s’ofereixen cursos d’actualització anuals en ciències bàsiques en anestèsia,
anestèsia en especialitats quirúrgiques, reanimació i dolor,
així com també cursos monogràfics sobre maneig de la via
aèria, habilitats comunicatives, simulació avançada en escenaris crítics en anestesiologia, iniciació en l’anestesia locorregional ecoguiada i metodologia del procés científic.
Aquesta oferta formativa es complementa amb les sessions
de formació continuada mensuals, on es tracten temes d’actualitat en les diferents vessants de l’especialitat, l’organització del congrés cada dos anys de l’especialitat, l’organització
d’una jornada monogràfica sobre un tema d’interès i la jornada de residents, també cada dos anys.
Per poder dur a terme tota aquesta activitat formativa
es compta amb més de 80 professors especialitzats, 59 tutors de residents, la Junta de la SCARTD i els membres de
la Comissió de Docència de la SCARTD, que pertanyen a
les 21 unitats docents que actualment estan acreditades
per a la formació especialitzada a Catalunya. El nombre
total d’alumnes que passen pels cursos anuals i monogràfics anualment oscil·la entre els 360 i 380 alumnes, essent
el grau de satisfacció en la formació rebuda d’excel·lent en
tots els cursos oferts.

Relacions institucionals
La SCARTD, a part de la seva col·laboració amb l’Acadèmia, les seves diferents filials i l’administració sanitària de
Catalunya, és una de les societats fundadores del Consell
Català de Ressuscitació, que en l’actualitat forma part de la
comunitat educativa de l’European Resuscitacion Council.
També és membre de la Federación Española de Sociedades
de Ultrasonidos en Medicina y Biología (FESUMB) i membre de l’European Federation of Societies for Ultrasound in
Medicine and Biology (EFSUMB). També col·labora amb
la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) i l’European Society of Anaesthesiology (ESA) i participa en cursos, docència, estudis
multicèntrics i d’altres, tant a nivell estatal com europeu.

Activitat científica
La SCARTD promou activament la recerca, tal i com demostren els estudis epidemiològics realitzats a Catalunya:
–– ANESCAT4: estudi epidemiològic de l’activitat anestèsica a Catalunya, basat en 23.136 qüestionaris recollits
en 131 centres tant públics com privats.

–– ARISCAT5: estudi sobre la malaltia respiratòria crònica en malalts quirúrgics de Catalunya; perfil epidemiològic,
factors de risc de complicacions respiratòries, qualitat de vida
i supervivència amb 3.000 pacients reclutats en 50 centres.
–– QUAVA6: estudi sobre la prevenció d’incidents relacionats amb la via aèria, que són una de les causes principals
de morbiditat i mortalitat relacionades amb l’anestèsia.
–– ANESCARDIOCAT7: estudi sobre la detecció dels
accidents cardíacs perioperatoris durant la pràctica de
l’anestesia, un problema amb una alta taxa de mortalitat i
opcions terapèutiques limitades.
–– GENDOLCAT8: estudi multicèntric per a la detecció
dels factors de risc genètics i clínics de la cronificació del
dolor postquirúrgic.
Dins de la SCARTD existeixen diferents grups de treball amb temes d’interès per a l’especialitat com són la Secció d’Avaluació Preoperatòria (SAP) i la Secció de Via Aèria (SEVA), que actualitzen conceptes i són referents per
als socis a mesura que avança i evoluciona l’especialitat.
La SCARTD continua essent una Societat activa, participativa, col·laboradora, que vol continuar promovent
l’excel·lència científica i formativa i seguir com a referent
de creixement i innovacions en la pràctica diària de l’anestesiologia.
Agraïment: volem donar les gràcies al Dr. C. Hervàs
per la informació històrica de la SCARTD, que ha anat recollint durant molts anys i ha compartit amb nosaltres per
a la realització d’aquest article.
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Aquest article es basa en el document: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització de
serveis sanitaris públics en la població de Catalunya. Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població. Barcelona: Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2017.

Resum

Antecedents

La crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un impacte important sobre els determinants socials de la salut; ha limitat la renda disponible de la ciutadania i ha
afectat les seves condicions de vida, treball i habitatge.
En aquest context, les desigualtats socials en salut segueixen essent una assignatura pendent del nostre sistema de salut.
En aquest estudi s’analitzen les diferències en la salut,
la utilització de serveis sanitaris públics i el consum de
fàrmacs de la població de Catalunya segons nivells socioeconòmics, que tenen en compte tant la situació laboral de
la persona com el seu nivell de renda, estratificant alhora
per sexe i grups d’edat i prestant especial atenció als grups
més vulnerables.
Hi ha importants desigualtats socioeconòmiques en la
salut i la utilització de serveis sanitaris de la població de
Catalunya. A banda que hi ha desigualtats en tots els indicadors analitzats, per als dos sexes i tots els grups d’edat,
alguns temes mereixen especial menció, com ara el gradient observat en les nenes i els nens en funció del nivell
socioeconòmic dels seus progenitors, el gradient existent
en l’ús dels serveis de salut mental (centres de salut mental, hospitalització psiquiàtrica i consum d’antipsicòtics)
i el gradient en la salut (mortalitat i complexitat). En tots
ells, el gradient segueix el mateix patró: a menor nivell
socioeconòmic, pitjor estat de salut i major utilització de
serveis.

La crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un impacte important sobre els determinants de la salut; ha limitat
la renda disponible de la ciutadania, ha afectat les condicions de vida, treball i habitatge i ha suposat, també, un
repte per al sistema sanitari, que ha sofert una greu pressió
sobre els pressupostos que es destinen a promoure, protegir i atendre la salut de les persones.
L’any 2013, el Govern va acordar la creació de l’Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població1,
en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya2, per fer el seguiment dels principals indicadors relacionats amb els determinants de la salut. L’any 2014 es va
publicar el primer informe de l’Observatori3. Els resultats
no evidenciaven un impacte de la crisi a curt termini sobre
la salut de la població general, però sí un empitjorament
de la salut percebuda i un augment del risc de patir problemes de salut mental entre persones en situació d’atur,
especialment en homes.
També, durant el 2014, l’Observatori va publicar un
informe monogràfic4 centrat en la població infantil, que
destacava un empitjorament dels indicadors socioeconòmics, més pronunciat en els menors que en la resta de la
població, i alertava que els infants de famílies vulnerables
presentaven pitjors resultats en tots els indicadors de salut
i d’utilització de serveis.
El segon informe sobre els efectes de la crisi, elaborat el
20155, desenvolupava l’anàlisi endegada en el primer informe i introduïa l’eix territorial. Entre els resultats destacava,
en primer lloc, la pitjor salut entre les persones aturades
de llarga durada i la modificació del perfil de les persones
que viuen per sota del llindar de pobresa, passant a ser el
grup de persones menors de 16 anys (en primer lloc) i el
grup de 16 a 64 anys (en segon lloc) els que presentaven
més risc, mentre que abans de la crisi el grup amb més risc
era el de 65 anys o més. També destacava l’augment de la
mortalitat per suïcidi, que es va situar l’any 2013 en valors
similars als de principis de la dècada dels 2000, tot i que la
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taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya continua essent
baixa en relació amb d’altres països europeus. Per últim,
l’estudi de grups vulnerables va posar de manifest que la
població exempta de copagament farmacèutic, que inclou
algun dels grups socials més pobres, tenia més probabilitat
de ser ingressada en un hospital, feia més visites a l’atenció
primària i a centres de salut mental i consumia més psicofàrmacs, en relació amb la població general.
La novetat de l’informe de 20176 és que per primera
vegada s’analitzen les desigualtats socioeconòmiques en
l’estat de salut i la utilització de serveis sanitaris segons el
nivell socioeconòmic de la població, utilitzant informació
individual de la totalitat dels habitants de Catalunya. Per
a aquest propòsit s’ha construït una classificació que té en
compte tant la situació laboral de la persona com el seu
nivell de renda, a partir de la informació sobre el nivell de
copagament farmacèutic de les persones (basat en el nivell
de renda) i la informació de les prestacions econòmiques
del sistema de la Seguretat Social. Aquesta informació s’ha
pogut relacionar, per a cada ciutadana i ciutadà de Catalunya, amb la informació sobre el seu estat de salut, la seva
utilització de serveis i el seu consum de fàrmacs.

Metodologia
Es tracta d’un estudi transversal de la població resident a
Catalunya l’any 2015 en el qual es van utilitzar diverses
fonts d’informació (el registre central de persones assegurades [RCA], els registres del conjunt mínim bàsic de
dades, la base de dades de morbiditat, la base de dades de
facturació de farmàcia i el registre de mortalitat).
A l’informe es van analitzar 20 indicadors relacionats
amb la salut, la utilització de serveis sanitaris i el consum
de fàrmacs de les persones residents a Catalunya l’any
2015, tenint en compte el seu nivell socioeconòmic i estratificant en cada cas per tres grups d’edat (menors de 15
anys, de 15 a 64 anys i 65 anys o més) i per sexe.
La reforma del copagament farmacèutic de l’any 2012
va implicar la inclusió d’informació sobre trams de renda i
situació laboral i social de la població resident a Catalunya
en els sistemes d’informació sanitaris. Aquesta informació
està disponible en els talls oficials de l’RCA des de l’any
2014, així com també estan disponibles les prestacions
econòmiques del sistema de la Seguretat Social. Aquestes
dues variables van permetre l’estratificació de la població
catalana en nivells socioeconòmics que tenen en compte
tant la situació laboral de la persona com el seu nivell de
renda.
La població activa (aquella que està en edat de treballar, ho faci o no) i la seva població beneficiària (cònjuges
o descendents menors de 26 anys que depenen econòmicament d’una persona activa) es va classificar en 7 nivells
socioeconòmics, mentre que la població pensionista, i la
seva població beneficiària, es va classificar en 4 grups.

Es van obtenir taxes, freqüències i mitjanes per les diferents variables de salut, utilització de serveis sanitaris i
consum de fàrmacs, estratificant per grups d’edat i sexe i
donant els resultats pels diferents nivells socioeconòmics.
Per tal d’assegurar la comparabilitat entre nivells socioeconòmics que tenen estructures d’edat molt diferents, fins i
tot dins d’un mateix grup d’edat, tots els resultats es presenten estandarditzats per edat.

Resultats
Els resultats principals d’aquest informe poden resumir-se
en 10 idees claus:
1) Primer estudi que analitza desigualtats socioeconòmiques amb dades individuals de tota la població de
Catalunya
La preocupació per les desigualtats en salut és un tema recurrent des dels anys 80 als sistemes de salut europeus. La
majoria dels estudis han utilitzat dades agregades, dades de
col·lectius poblacionals específics, conjunts més petits de
dades individuals o informació provinent d’enquestes. La
potencialitat de l’estudi actual és l’anàlisi de dades individuals del conjunt de la ciutadania de Catalunya, relacionant la
informació sobre el seu nivell de copagament farmacèutic
i les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat
Social amb la informació sobre la seva salut, la utilització de
serveis sanitaris públics i el consum de fàrmacs.
2) Existeix gradient socioeconòmic en tots els indicadors analitzats
Existeix gradient socioeconòmic en tots els indicadors
analitzats, tant en els de salut com en els d’utilització de
serveis i en els de consum de fàrmacs, i en la majoria de
combinacions de grups d’edat i sexe.
Aquest gradient és petit en l’atenció primària i en
l’atenció urgent, més gran en el consum de fàrmacs (sobretot antipsicòtics) i molt més gran en els serveis de salut
mental i les hospitalitzacions (especialment les psiquiàtriques i les evitables). També és elevat el gradient en la mortalitat i la complexitat.
3) Les persones amb menor nivell socioeconòmic tenen
una probabilitat quatre vegades major de morir abans
dels 65 anys
La taxa de mortalitat presenta un gradient destacable en
les persones menors de 65 anys (Figura 1). Les dones i els
homes de menor nivell socioeconòmic tenen una taxa de
mortalitat 4 vegades superior que els que tenen rendes
superiors a 100.000 €. En les persones majors de 65 anys,
el gradient és menor. La taxa de mortalitat de les dones de
menor nivell socioeconòmic és 1,5 vegades superior a la
de les de major nivell; en els homes és 2 vegades superior.
4) Les persones de menor nivell socioeconòmic tenen
una major proporció de població amb complexitat elevada, també entre les menors de 15 anys
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En el grup de població de 15 a 64 anys, la proporció de
persones en situació de complexitat elevada és 8 vegades
superior en el grup de menor nivell socioeconòmic comparat amb el de major nivell socioeconòmic, i en les nenes
i els nens aquesta diferència és de més del doble. Tot i que
la distància entre grups socials es redueix a mesura que
avança l’edat, els pensionistes amb rendes més baixes presenten un percentatge major de població de complexitat
elevada respecte als grups de rendes més altes.

La salut de les nenes i els nens depèn del nivell socioeconòmic dels seus progenitors. La morbiditat, la utilització
dels centres de salut mental, la taxa d’hospitalització i la
probabilitat de consumir fàrmacs de les nenes i els nens
amb menor nivell socioeconòmic multiplica per valors
entre 3 i 5 els de les nenes i els nens amb major nivell socioeconòmic, i fins a 7 en el cas de la taxa d’hospitalització
psiquiàtrica (Figura 2).
6) La salut i la utilització de serveis de les persones de
65 anys i més grans està fortament relacionada amb la
quantia de les seves pensions

5) Les nenes i els nens presenten un gradient molt fort
en funció del nivell socioeconòmic dels seus progenitors
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FIGURA 1. Taxa de mortalitat (per 1.000 habitants) en persones menors de 65 anys segons sexe i nivell socioeconòmic. Catalunya, 2015
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FIGURA 2. Percentatge de nenes i nens amb elevada complexitat segons sexe i nivell socioeconòmic dels seus progenitors. Catalunya, 2015
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Les persones amb una pensió no contributiva (PNC) són
sistemàticament les que presenten pitjors resultats de salut
i més utilització de serveis, tot i que també s’observa un
gradient socioeconòmic entre les persones amb pensions
contributives.
7) Les persones pensionistes de 55 a 64 anys tenen pitjor
salut, utilitzen més els serveis sanitaris i consumeixen
més fàrmacs que les actives de la mateixa edat
En general, les persones de 55 a 64 anys amb la condició
de pensionista presenten uns pitjors resultats de salut, una
major utilització de serveis i un major consum de fàrmacs,
tant les dones com els homes, respecte a les persones de
la mateixa edat en situació activa. Alhora, tant el grup de
persones pensionistes com el d’actives segueixen mantenint
internament diferències remarcables segons les categories
de nivell socioeconòmic, essent les persones amb una PNC
el grup més vulnerable entre les persones pensionistes i les
persones que han esgotat el subsidi d’atur o perceben una
renda mínima d’inserció (RMI) i/o una renda activa d’inserció (RAI) el grup més vulnerable entre les actives.
8) L’àmbit d’atenció a la salut mental és el que presenta
més gradient socioeconòmic
Els indicadors relacionats amb problemes de salut mental
(i especialment l’hospitalització psiquiàtrica i el consum de
psicofàrmacs) són els que presenten un gradient socioeconòmic més consistent per a tots els trams d’edat i en ambdós
sexes. El gradient socioeconòmic en el consum de fàrmacs
pel trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) segueix la tendència descrita per a la resta de variables en les
nenes i els nens de 6 a 11 anys, però s’inverteix als grups de
12-15 anys i 16-24 anys, per ambdós sexes.
9) L’atenció primària i les urgències són els serveis que
menys gradient socioeconòmic mostren
El recurs sanitari públic més utilitzat per la ciutadania és
l’atenció primària: el 79,5% de les dones i el 73,2% dels
homes van anar a l’atenció primària durant l’any 2015. En
aquest cas, les diferències entre nivells socioeconòmics
són petites, com també passa en el servei d’urgències.
10)Les desigualtats de gènere són presents a totes les
edats i a tots els nivells socioeconòmics
Al llarg dels resultats de l’informe es fa palès que, a més
de les desigualtats per nivell socioeconòmic, observades
consistentment a tots els indicadors, hi ha també marcades diferències entre dones i homes tant en la utilització de
serveis i consum de fàrmacs com en els resultats de salut
analitzats; això succeeix per a tots els grups d’edat i a gairebé totes les categories socioeconòmiques analitzades. Es
posa de manifest, per tant, com les desigualtats de gènere
es perpetuen al llarg del cicle vital i afecten les persones de
tots els nivells socioeconòmics.

Discussió
Aquest estudi ha permès veure que hi ha importants des
igualtats socioeconòmiques en la salut i en la utilització
de serveis sanitaris de la població de Catalunya. A banda
que hi ha desigualtats en tots els indicadors analitzats, per
als dos sexes i tots els grups d’edat, alguns temes mereixen
una menció especial, com ara el gradient observat en les
nenes i els nens en funció del nivell socioeconòmic dels
seus progenitors, el gradient existent en l’ús dels serveis de
salut mental (centres de salut mental, hospitalització psiquiàtrica i consum d’antipsicòtics) i el gradient en la salut
(mortalitat i complexitat).
Ara bé, les diferències en la utilització de serveis sanitaris no tenen perquè ser dolentes si hi ha desigualtats en
salut. És a dir, seria preocupant veure diferències entre nivells socioeconòmics en la taxa de mortalitat i no observar
diferències en la utilització de serveis sanitaris. D’alguna
manera, el sistema sanitari públic està donant resposta a
les diferències en l’estat de salut de la ciutadania. Malgrat
això, hi ha dos aspectes rellevants a tenir en compte. En
primer lloc, no ha estat possible ajustar pel grau de necessitat de cada persona, que hagués permès conèixer quin
és el gradient d’utilització de serveis a igual necessitat. En
segon lloc, no coneixem com es comporta la utilització de
serveis privats; per tant, no podem assegurar que el gradient observat en els serveis públics es mantingui pel global
de serveis sanitaris (públics i privats). De totes maneres, es
posa de manifest la necessitat de donar resposta a aquesta
situació per part de les polítiques de salut i la resta de polítiques públiques.
Aquest és el primer estudi que analitza les desigualtats
en la salut, la utilització de serveis sanitaris públics i el
consum de fàrmacs segons el nivell socioeconòmic de la
població general, utilitzant informació individual de tota
la població de Catalunya. És destacable, també, la classificació en nivells socioeconòmics que s’ha pogut realitzar a
partir dels trams de renda del copagament farmacèutic i la
informació disponible de les prestacions econòmiques de
la Seguretat Social.
Per últim, aquest estudi és un clar exemple dels beneficis que pot aportar la reutilització de dades ja existents
que poden aprofitar-se més enllà de l’objectiu amb què
es va dissenyar originàriament el seu registre. L’aplicació
d’aquesta metodologia suposa un potencial important per
a la millora del coneixement de la salut de la població catalana amb relació al seu nivell socioeconòmic i les desigualtats socioeconòmiques existents, així com també en
altres àmbits.
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Sense amnèsia

Eponímia mèdica catalana.
La tècnica de Prats
Josep-Eladi Baños, Elena Guardiola
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

L’epònim
“Tècnica de Prats”. Tècnica d’elecció per a tractar la fistulització periareolar recidivant, consistent a extirpar totalment el trajecte fistulós i a tancar la ferida amb tècniques
de reconstrucció1.

Miquel Prats i Esteve, l’home
Miquel Prats i Esteve (Figura 1) va néixer a Barcelona el 17
de juliol de 1943. Estudià Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar amb premi extraordinari (1967),
i es va doctorar (1973) amb la tesi “Estudio morfo-radiológico de la mama por el sistema de los cortes seriados:
su aplicación al diagnóstico, pronóstico y tratamiento del
cáncer de mama”, dirigida per Ramon Arandes i Adán.
Prats es va especialitzar en cirurgia general i digestiva i en
radiologia diagnòstica, un fet inusual per l’època.
La seva vida professional ha estat vinculada especialment a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i al seu Hospital Clínic. Va ser cap de secció del Servei
de Cirurgia i impulsor de la Unitat de Patologia Mamària
fins l’any 1999. A més, va guanyar per oposició la plaça
de professor adjunt numerari de Patologia i Clínica Quirúrgiques l’any 1975 i, més tard, la de professor titular de
Cirurgia, dins del Departament de Cirurgia i Especialitats
Quirúrgiques de la Universitat de Barcelona. També ha
estat subdirector i professor de l’Escola Internacional de
Sinologia de la Universitat de Montpeller.
En l’àmbit privat, l’any 1973 Prats va fundar el Centre
de Diagnòstic de les Afeccions Mamàries de Barcelona,
del qual ha estat director des d’aleshores i on encara treballa. També fou director de la Unitat de Patologia Mamària/
Sinologia de la Clínica Planas des de 1998.
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FIGURA 1. Miquel Prats i Esteve

Prats és considerat com un dels impulsors i creadors
de la patologia mamària/sinologia com a nova branca de
la medicina. Va ser fundador de l’Asociación Española de
Senología y Patología Mamaria l’any 1980 i en va ser president fins l’any 1989. Va fundar la Revista de Senología y
Patología Mamaria, de la qual en fou director entre 1987
i 2000. Fou director dels cursos de postgrau de Patologia
Mamària de la Universitat de Barcelona (1989-2002) i
del Màster en Patologia Mamària (1992-2014), on es van
formar nombrosos especialistes espanyols, portuguesos i
llatinoamericans. Va ser secretari de la Senologic International Society i president del II International Congress of
Senology (1981). Prats ocupa o ha ocupat diversos càrrecs vinculats a la seva especialització com, per exemple,
membre de la Comissió EEC/ESO (European School of
Oncology) pel cribratge del càncer de mama a Europa,
vicepresident de MANOMED (Associació Europea per
al Control de Qualitat en Ensenyament i Diagnòstic del
Càncer de Mama), President Honorari de la Senologic In177
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ternational Society (1998), membre del Consell Directiu
de la International Association of Breast Cancer Research
i membre del Board de la Senologic International Society
(2002).
L’any 1995 va ser un dels impulsors de la creació de la
Secció de Sinologia al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. La primera Junta Directiva d’aquesta secció va estar
presidida per Adelaida Fandos i Miquel Prats hi va formar
part com a primer vocal.
Prats pot ser considerat com un dels principals protagonistes del canvi en l’abordatge de la patologia mamària. Com ell ha recordat2, fa cinquanta anys el tractament
del càncer de mama seguia encara un abordatge basat en
l’aproximació de Halsted i Meyer, proposada el 1881. Es
basava, en resum, en un diagnòstic clínic, una biòpsia intraoperatòria, la mastectomia radical i la radioteràpia estàndard. Aquesta visió del tractament del càncer de mama

no es va qüestionar fins que Patey, l’any 1948, i Madden, el
1965, van començar a proposar una reducció de l’agressivitat quirúrgica i suggeriren que un tractament més conservador podria tenir resultats similars; tot i això, va caldre esperar fins el 1981, quan Veronesi i Fisher van establir
aquestes assumpcions amb assaigs clínics aleatoritzats2.
És en aquest escenari on Prats participà en el canvi de
model terapèutic. Va viure l’aparició de la mamografia,
coneixement afavorit per la seva especialització en radio
diagnòstic, així com tota una sèrie d’avenços diagnòstics
i de canvi d’actitud respecte a la patologia mamària.
Prats va fer una estada a Estrasburg on va aprendre del
professor Charles Marie Gros, fundador de la Senologic
International Society (1976), un nou abordatge per a les
patologies mamàries, que passava per una aproximació
multidisciplinària que tingués, al mateix temps, una visió global i integradora de la mama normal i patològica

FIGURA 2. Primera pàgina de la publicació original on es va descriure la tècnica de Prats6
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amb una orientació humanista, un aspecte que Prats ha
defensat moltes vegades3. Aquest nou paradigma en el
tractament de les malalties mamàries no va estar exempt
de polèmiques, però finalment es va imposar. Prats fugia
del fet que només una especialitat tingués el protagonisme
exclusiu i aconsellà que cirurgians, ginecòlegs, radiòlegs i
altres especialistes treballessin plegats en benefici dels/de
les pacients. Els autors recomanen la lectura d’una revisió
publicada pel propi Prats per entendre com va ser de llarg
el camí i les reticències generades per la nova orientació3.
En aquesta direcció realitzà nombroses accions, entre les
que destacaren l’organització de cursos d’especialització,
en els quals es formaren centenars de metges, així com la
fundació de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria i de la seva revista: tot per tal de permetre el
diàleg i el treball conjunt dels diferents especialistes implicats4. Després de la seva sortida de l’Hospital Clínic i de
la seva jubilació de la Universitat de Barcelona, Prats ha
seguit treballant de forma activa al Centre Diagnòstic de
les Afeccions Mamàries de Barcelona.

La tècnica de Prats
L’any 1951, Zuska i col·ls.5 van descriure una afecció que
van anomenar ‘fístules dels conductes galactòfors’; reconeixien així una entitat clínica poc freqüent on coexistien diverses característiques clíniques: fistulització de la
mama, caràcter recidivant durant llarg temps i dificultat per ser tractada quirúrgicament de forma adequada.
Van proposar com a mecanisme fisiopatològic l’existència
d’una metaplàsia escamosa en el galactòfor5. L’entitat rebé
poca atenció en els anys següents i les alternatives terapèutiques proposades no tingueren massa èxit.5

L’any 1977, Prats i col·ls.6 publicaren un treball (Figura 2)
en el qual rebatejaren l’entitat com a ‘fistulització periareolar recidivant’, nom que explicava molt millor les seves
característiques en una denominació que recollia la seva
principal manifestació clínica (fistulització), la localització
(periareolar) i el curs clínic (recidivant). En aquell article,
els autors revisaven la seva experiència amb sis pacients
i aportaven les seves dades mèdiques; destacaven especialment el llarg temps d’evolució (fins a 9 anys), els repetits tractaments quirúrgics previs (fins a 6) i el nombre
de metges consultats per les malaltes per aquesta dolència
(fins a 13)6. També revisaven la fisiopatologia, el diagnòstic diferencial i l’interès dels exàmens complementaris.
Però potser l’aspecte més important de l’article fou la revisió dels tractaments emprats fins aleshores i, especialment, la descripció del procediment que els autors havien
utilitzat en la seva sèrie de pacients. A més del poc èxit de
les tècniques quirúrgiques anteriors, destacaven l’agressivitat d’algunes d’elles i la repercussió que tenien a la vida
de les afectades. En les seves paraules6: “La intervención
que proponemos y que hemos practicado en el resto de
nuestras pacientes es sencilla y de buen resultado. Consiste en la extirpación del trayecto fistuloso y del galactóforo
afecto, así como la eversión del pezón en un tiempo. Para
ello pasamos un instrumento desde el pezón a la fístula,
lo que nos ha resultado siempre fácil, y extirpamos un
huso cutáneo, con un vértice en el extremo del orificio del
pezón y el otro por fuera de la fístula. Se extirpa en profundidad hasta tejido sano. Con ello se ha eliminado un
sector triangular del pezón que va a permitir su eversión y
la posterior sutura reconstruyéndolo. La operación puede
completarse con la confección de una ‘pinza’ en la base del

FIGURA 3. Esquema de la tècnica de Prats6 inclòs a la publicació on es va
descriure per primera vegada (vegeu els detalls al text)
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pezón en el borde opuesto a la cicatriz, para obtener un
mejor ángulo pezón-areola lo cual es importante para la
estética”. La Figura 3 reprodueix l’esquema que els autors
van utilitzar per il·lustrar el procediment. Encara que els
autors no li van donar nom, la intervenció va ser coneguda
aviat com a tècnica de Prats7.
El procediment va ser utilitzat per diversos autors en el
anys següents amb bons resultats. El mateix grup de Prats
va publicar deu anys després una revisió de les malalties inflamatòries de la mama on descrivien l’aplicació d’aquesta
tècnica a 40 dones amb fistulització periareolar recidivant
sense que observessin recidives en cap d’elles8. En la mateixa direcció, Ribera i col·ls.7 l’aplicaren a quatre pacients,
fet que permeté la seva curació i l’absència de reaparició de
la malaltia en el seguiment realitzat molts mesos després.
Una sèrie més llarga descrita per Cózar i col·ls.9 va incloure
18 pacients, 15 tractats amb la tècnica de Prats i 3 amb la
fistulectomia simple. Observaren recidives només en una
pacient tractada amb la primera tècnica i en les tres tractades amb la segona. Els autors recomanaren la tècnica de
Prats en pacients joves amb eversió del mugró i afectació
d’un sol galactòfor, deixant les intervencions més agressives
per quan hi havia una afectació múltiple. Per la seva part,
Aguilar i col·ls.10 l’aplicaren amb èxit a 12 pacients i no observaren recidives després d’un seguiment mitjà de prop de
dos anys. Aquests autors destacaren que la tècnica de Prats
es podia realitzar amb anestèsia local i amb règim ambulatori, tenia una taxa molt baixa d’infeccions postoperatòries
i era una tècnica senzilla i fàcilment reproduïble per part
de qualsevol cirurgià. Publicacions més recents la segueixen
considerant tècnica d’elecció pel tractament de les fistulitzacions periareolars recidivants11,12.
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Agraïments: els autors volen expressar el seu agraïment al professor Miquel Prats per la revisió del manuscrit i l’autorització per reproduir les imatges emprades en
aquest article.
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El naixement de la “McCiència”
Richard Horton
Traducció de Gaietà Permanyer Miralda i Joan M. V. Pons de l’article: Richard Horton. The dawn of McScience. The New York Review of Books,
11/3/20041.

Un dels aspectes més cridaners del guiatge del papa Joan
Pau II ha estat les seves incursions freqüents i explícites en
la ciència, especialment en les ciències de la vida. Les seves
posicions sobre l’avortament, la sexualitat o l’anticoncepció l’han enemistat amb gran nombre de catòlics i de no
catòlics. Moltes persones havien vist el seu pontificat com
una oportunitat de lideratge progressista en qüestions que
abastaven des de la sida a l’Àfrica fins als drets de reproducció de la dona, i han estat decebudes. Però la rígida
ortodòxia del pontífex ha tingut una conseqüència inesperada i, segons alguns dirien, beneficiosa: una oposició
decidida a l’explotació comercial de la ciència.
En una carta del 25 de març de 2002 al nunci apostòlic
a Polònia, Joan Pau II condemnava els “interessos financers dominants” que actuaven a la indústria biomèdica i
farmacèutica. Segons escrivia, aquestes forces promovien
“decisions i productes contraris als veritables valors humans i a les demandes de la justícia”. La seva diana particular era la “medicina dels desitjos”, és a dir, els fàrmacs i
procediments que són “contraris al bé moral” per tal com
efectivament contribueixen a la cerca del plaer més que a
l’erradicació de la pobresa. En un passatge especialment
reflexiu, va escriure que “la preeminència del guany com
a motiu per dur a terme la recerca científica representa,
en últim terme, que la ciència es desproveeix del seu caràcter epistemològic, en virtut del qual té el descobriment
de la veritat com a objectiu primari. El risc és que quan la
recerca adopta una orientació utilitària, la seva dimensió
especulativa, que és la dinàmica interna de la trajectòria
intel·lectual de l’home, en resultarà esmorteïda o ofegada”.
Sheldon Krimsky, un físic, filòsof i analista polític que
ara ensenya a la Facultat de Medicina de la Tufts University, ho diu encara més cruament. En el seu llibre Science
in the private interest, un atac enèrgicament argumentat
contra les condicions en què actualment es desenvolupa
la recerca científica, mostra de quina manera les universitats han esdevingut poca cosa més que instruments per
produir riquesa. Krimsky manté que aquest canvi de rumb
en la missió de l’acadèmia és contrari a l’interès públic. Les
universitats han sacrificat les seves responsabilitats socials
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de major abast per adaptar-se a un nou objectiu, la privatització del coneixement, mitjançant contractes multimilionaris amb indústries que exigeixen els drets de negociar
les llicències de qualsevol descobriment futur (com va fer
Novartis, segons Krimsky, en un contracte per 25 milions
de dòlars amb la Universitat de Califòrnia a Berkeley). La
ciència està madura per a la colonització industrial des
de fa molt de temps. Les normes tradicionals de recerca
desinteressada i lliure expressió d’opinions han estat abandonades per tal d’obtenir nous rendiments econòmics que
es necessitaven molt. Quan el conegut metge David Healy
va fer palesa la preocupació del risc de suïcidi en les persones que prenien un tipus d’antidepressiu, el seu recent
lloc de treball com a director clínic del Centre d’Addicció i
Salut Mental a la Universitat de Toronto va ser revocat immediatament. Les universitats s’han reinventat elles mateixes com a corporacions. Els científics estan acceptant,
i moltes vegades amb gust, el seu millorat estatus com a
emprenedors. Però aquests canvis, subtils però insidiosos,
que tenen lloc entre les regles dels compromisos entre la
ciència i el comerç estan produint, en l’opinió de Krimsky,
un dany incalculable a la societat i també a la ciència.
Aquesta escalada en la corrosió de valors prové d’un
canvi acusat en el clima polític que tingué lloc en els anys
70. Aleshores, els gerents universitaris es varen adonar que
les seves facultats eren un recurs infravalorat. Per tal de
contrarestar el que es veia com una cultura de passivitat
financera, la Patent and Trademark Amendments Act (llei
Bayh-Dole), de 1980, permetia que les universitats poguessin exigir legalment la patent dels invents fets amb el
suport de fons federals. De sobte, els degans universitaris
es trobaren asseguts sobre una muntanya d’ingressos potencials. Els científics es dedicaren a la seva nova missió
comercial amb delectança. Les enquestes revelen que una
alta proporció d’investigadors tenen lligams amb les indústries els productes de les quals estan investigant. Molts
han defensat, i sens dubte alguns ho creuen, que els diners
no podrien mai influir en la seva independència científica.
Però Krimsky fa una eloqüent comparació amb els periodistes i els funcionaris públics, dues professions per a les
quals els conflictes monetaris d’interès, que ara són endèmics en la ciència, són anatema per a la seva ètica professional. En canvi, i això amb seguretat és un doble estàndard,
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els científics s’absolen ells mateixos del perill de conflictes sovint profunds (com són la direcció de companyies,
participació en la possessió d’accions, beques de recerca,
pagaments i despeses de viatge) amb el simple mètode de
declarar-los. Declarar un pagament, un regal o altres interessos s’ha convertit en una panacea, especialment en les
revistes mèdiques, que permet als científics rentar-se les
mans davant la crítica.
Aquesta situació no és justificable. Krimsky escriu: “La
relació entre el conflicte d’interès i el biaix ha estat minimitzada en la comunitat científica per tal de protegir
l’esperit emprenedor en l’acadèmia”. Però el dany que la
influència del benefici econòmic ha infligit en la finalitat
de la ciència s’ha escampat molt més enllà de la universitat. Els comitès assessors federals que distribueixen fons
actualment donen prioritat als interessos privats sobre els
públics. Si els membres del comitè reben pagaments d’indústries, això en principi els hauria de desqualificar per
a prendre decisions que afectin aquestes indústries. Per
exemple, en el cas de la política de vacunacions, Krimsky
cita un Comitè per a la Reforma del Govern de la Cambra
de Representants dels EUA de 1999, on es va concloure
que les regles sobre conflicte d’interès per als comitès assessors de la Food and Drug Administration i els Centers
for Disease Control “havien estat laxes, i membres del comitè que tenien substancials lligams amb les companyies
farmacèutiques n’havien estat eximits per participar en les
sessions del comitè”.
Fins i tot les revistes científiques, que suposadament
són àrbitres neutrals de qualitat en virtut del seu tan pregonat procés de revisió per consemblants (o avaluació d’ex
perts), són propietat d’empreses editorials i societats científiques que obtenen (i demanen) enormes guanys dels
anuncis de les companyies farmacèutiques i de la venda de
continguts comercialment valuosos. La pressió que reben
els directors de les publicacions per adoptar posicions favorables a aquestes indústries és tot just un altre exemple
del biaix que s’ha infiltrat en la comunicació acadèmica.
En la meva qualitat de director de The Lancet he participat en congressos mèdics on se m’ha insistit que publiqués
punts de vista més favorables a la indústria farmacèutica. Diu Krimsky: “La idea que el risc públic (és a dir, la
recerca finançada públicament) hauria de convertir-se en
riquesa privada és una perversió de l’ètica capitalista”. Probablement el Papa hi estaria d’acord.

1.
Podria ser que l’idealisme de Krimsky i del Papa —alguns
en dirien candidesa— fos una mala guia en qüestions de
valor científic. La noció que alguna vegada hi hagi hagut
una mena d’edat d’or amb una ciència universal, comunal,
desinteressada i perfectament escèptica, per utilitzar els
famosos pressupòsits tàcits de Robert Merton sobre les
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cultures científiques, és una ximpleria. Bertrand Russell
tenia raó en postular que des que els éssers humans s’han
embarcat en la iniciativa que anomenem ciència, les seves investigacions han tingut sempre les finalitats bessones d’ajudar-nos a fer tant com ajudar-nos a saber. Com el
propi Merton admeté, “La disposició a acceptar l’autoritat
de la ciència es fonamenta, en gran mesura, en la seva demostració diària de poder”.
I no obstant, aquesta connexió, suposadament inevitable, entre la ciència i la tecnologia ha estat posada en
qüestió per un corrent de pensament històric, que precisament Krimsky omet, que observa una divisió clara entre
la recerca científica i les seves aplicacions més pràctiques.
Per exemple, l’historiador americà Steven Shapin, en la
seva potent anàlisi de les bases del coneixement científic
al segle disset, relaciona els orígens de la filosofia experimental anglesa amb la importància cultural de la veracitat,
en termes de Shapin, amb “la constitució cavallerosa de la
veritat científica”. Shapin argumenta que la nostra concepció personal del món depèn en bona mesura d’allò que els
altres ens en diuen. Per tant, el nostre coneixement té un
caràcter moral, basat en la confiança, tal com ha de ser. Les
persones veraces són crucials en la construcció d’un cos
de coneixement individual fiable. Al segle disset el concepte de “cavaller” encarnava aquestes nocions de confiança. “L’honor” era la clau per creure el testimoni d’algú.
La mentida era vista com incompatible amb una societat
civilitzada. D’aquesta suposició se’n derivaven un seguit de
convencions socials: la importància de la conversa cara a
cara i la centralitat del “decòrum epistemològic”.
A la vista d’aquestes condicions de la veritat, era obligat
que sorgís una oposició entre els cavallers i les classes comerciants. Els mercaders cercaven beneficis privats i això
donava motius sòlids per mentir. La mentida era habitual
en les activitats mercantils. Shapin cita Erasme: “per tot
arreu es troben les seves mentides, perjuris, lladronicis,
fraus i enganys”. I Robert Boyle, el descobridor de lleis
fonamentals de la dinàmica dels gasos “va comprovar per
experiència llarga i desplaent que ben pocs comerciants
volen i poden donar a un home una exposició plena de
llur pràctica; en part per malícia i en part per manca de la
capacitat de donar una relació de manera intel·ligible”. Per
tant, el coneixement científic secret i l’explotació comercial dels descobriments tenen una llarga història d’animadversió en la ciència, diguin el que diguin avui els científics
per justificar-se.
I és que fins i tot la majoria de científics i de líders acadèmics rebutjaran aquesta actitud negativa de la col·laboració entre la ciència i la indústria. Els arguments en favor
de la cooperació semblen totalment raonables. La ciència
aspira a adquirir coneixement però necessita diners per
invertir-los en recerca. La indústria vol desenvolupar productes per al seu benefici, però necessita una base de co-
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neixement sòlida per fer-ho. En altres paraules, cadascuna
d’aquestes activitats necessita l’altra. Els seus interessos
són complementaris. Tal com els costos de la ciència
bàsica i de la recerca clínica han anat enfilant-se, en bona
part a causa de la complexitat tècnica i organitzativa de la
ciència moderna, així també les universitats s’han fet més
dependents que mai de la gran butxaca de la indústria. El
concepte general que esgrimeixen els líders de les corporacions és que aquestes col·laboracions han estat crucials
per als principals avenços recents en el diagnòstic i el tractament de les malalties.
Però al començament dels anys 80 alguna cosa canvià
espectacularment i empenyé l’acadèmia i la indústria més
a prop l’una de l’altra. Aquestes forces no varen ser accidentals, i defensi què defensi la retòrica actual de complementarietat i sinergia, les seves conseqüències no són
benignes. L’emergent indústria biotecnològica, basada
com estava en noves tècniques desenvolupades a partir de
la biologia molecular i genètica, esdevingué la força motriu d’aquest maridatge d’oportunitats. El govern federal
elaborà una llista de reglaments que obligaven els National Institutes of Health (NIH) a col·laborar amb el sector
privat. Ja fa molt temps, alguns acadèmics expressaren la
seva preocupació davant aquest panorama canviant de la
ciència. El 1991, William Raub, aleshores director en actiu dels NIH, escrivia que “tradicionalment, els organismes polítics americans han explotat d’indignació quan les
activitats finançades públicament produeixen un guany
privat indegut, quan la informació concebuda per a molts
es converteix en la propietat exclusiva de pocs, quan els
objectius personals passen al davant dels nacionals o quan
la perspectiva de benefici genera tractes deshonestos”.
Una dècada més tard, aquestes prediccions s’han fet realitat. Quan els científics demanen a col·legues que comparteixin les seves dades —per exemple, descobriments
genètics— sovint aquesta petició és refusada. Aquesta actitud de propietari dels nous resultats de recerca és una
tendència creixent, especialment en disciplines amb possible explotació comercial. La falta de col·laboració amb
altres científics impedeix que els investigadors confirmin
i ampliïn els nous descobriments. També els acords contractuals entre les facultats de medicina i els patrocinadors
industrials de noves recerques són vulnerables en aquesta
cultura d’investigació encoberta. Els acords no asseguren
que els assajos clínics segueixin els hàbits ètics àmpliament
acceptats tals com la plena protecció dels pacients inclosos
als estudis. Sovint, els contractes no contenen exigències
que hi hagi comitès independents que supervisin la recerca i la seva seguretat. També sovint, no es garanteix l’accés
d’un investigador a les dades de l’assaig. I habitualment no
s’acorda que els resultats de l’estudi es publicaran. Aquests
criteris de baix nivell representen una negació de la inte-

gritat del conjunt de la recerca biomèdica. I posen en risc
el benestar dels pacients.
Un cas, actualment ben conegut, que Krimsky detalla,
mostra amb prou claredat aquestes dificultats. Durant els
anys 90, Nancy Olivieri treballava a la Universitat de Toronto i al Hospital for Sick Children de la ciutat en un fàrmac per al tractament d’una malaltia rara, la talassèmia. El
seu treball estava finançat pel Canadian Medical Research
Council i una companyia farmacèutica anomenada Apotex. Olivieri va descobrir que el fàrmac no era tan efectiu
com la companyia esperava inicialment. I encara pitjor,
aparentment el fàrmac tenia també efectes indesitjables
molt importants. Quan Olivieri va manifestar el seu desig
de publicar les troballes i informar els pacients que ella
atenia dels perills potencials del fàrmac, la companyia la
va amenaçar amb demandar-la.
Krimsky descriu com l’hospital i la universitat, que
haurien hagut de ser els primers en oferir-li protecció davant d’aquesta intimidació ultratjant, varen ser els darrers
en defensar tant la seva llibertat de comunicar les troballes
com el deure d’actuar segons el millor interès dels malalts
que atenia. De fet, l’hospital va obrir un expedient, en el
qual es privava Olivieri de fer una declaració en condicions imparcials i d’altres mesures degudes de protecció
legal. Per increïble que sembli, va ser acomiadada. Tot això
tingué lloc mentre la mateixa universitat estava en negociacions amb Apotex relatives a una donació de 12,7 milions
de dòlars de la companyia a la Universitat de Toronto. El
president de la universitat estava treballant per pressionar sobre el govern canadenc en favor d’Apotex. Tal com
remarca Krimsky, davant d’un regal d’aquesta magnitud
“qualsevol universitat es tornaria exquisidament sensible
als interessos del donant”.
Després d’un procés d’investigació llarg i agre, es va
reconèixer que en la conducta de la Dra. Olivieri no hi
havia cap de les males accions que se li imputaven. Es va
rehabilitar la seva reputació i va retornar al seu lloc de treball. Però el seu cas va encendre un debat furiós dins de la
medicina sobre les responsabilitats morals dels investigadors, la seva llibertat acadèmica i la importància vital de
mecanismes institucionals forts per tal de resistir les forces comercials que posen el valor de les accions de borsa
per davant de l’ètica professional.
Actualment, aquests mecanismes institucionals són
fràgils. Els objectius de les universitats que mantenen
grans programes de recerca canvien —i alguns dels seus
analistes més prominents diuen que de manera inexorable i inevitable— per tal d’afrontar una necessitat cada
cop més gran de diners. Es necessiten més recursos per
assegurar un professorat de nivell, construir nous edificis
i finançar beques. Els administradors universitaris senten
que no tenen elecció: han d’apartar-se d’una missió basada en l’ensenyament dels estudiants per fer-ne ciutadans
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democràtics ben informats i competents; en canvi, s’han
de concentrar més en produir persones que puguin contribuir a una “economia del coneixement”.

2.
El problema no és només de les institucions. Actualment,
existeix en el món de la recerca científica una extraordinària cultura del regal; una cultura que ha alterat la manera
en què es comparteixen i debaten els nous descobriments.
Prengueu pràcticament qualsevol congrés mèdic important: per exemple, les tres reunions anuals de cardiòlegs
promogudes per separat per l’American College of Cardiology, l’American Heart Association i l’European Society
of Cardiology. Actualment és completament habitual, entre els milers de participants, que les despeses d’avió, costos d’hotel, quotes d’inscripció i entreteniment nocturn
(sopar, teatre, música) vagin a càrrec de corporacions patrocinadores, habitualment la indústria farmacèutica. En
correspondència amb aquesta generositat, els organitzadors del congrés lloguen l’espai per a una immensa exposició comercial en la qual als patrocinadors els és permès
exposar els seus productes, serveis i material de promoció,
i alhora oferir encara més regals a la seva audiència captiva, com pilotes de golf, plomes, bosses, material d’ordinador, jocs, joguines i roba.
Normalment, aquests congressos s’anuncien com reunions científiques. És cert que les conferències magistrals junt amb simposis en sessions plenàries i reunions
paral·leles formen una part substancial del programa.
Però és impossible que el visitant no quedi impactat per
l’escandalosa transacció que ha tingut lloc entre les societats professionals i la indústria; és a dir, que per tal que es
comuniqui i discuteixi la ciència entre els membres d’una
societat professional, els patrocinadors tindran via lliure
per mercadejar els seus productes amb els metges assistents. La venalitat dels qui prenen part en aquest pacte
corrupte és difícil d’encaixar amb una professió que xiscla
immediatament davant d’una simple insinuació que el govern intervé en la pràctica sanitària. Qualsevol afirmació
que la ciència i la pràctica de la medicina són desinteressades manca completament de fonament.
Aproximadament una quarta part dels científics que
treballen en recerca mèdica tenen alguna classe de relació
financera amb la indústria. I no és gens sorprenent que hi
hagi una forta associació entre el patrocini comercial i les
conclusions que els científics treuen de les seves troballes.
És molt més probable que els científics que argumenten
a favor d’un producte determinat tinguin una participació financera amb la companyia que finança la recerca o
aquell producte que no pas aquells que en són crítics o
neutrals. I, majoritàriament, aquests conflictes d’interès
no es declaren quan la recerca és presentada a congressos
científics o publicada en revistes mèdiques.
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De fet, les revistes mèdiques han esdevingut un obstacle important, però poc reconegut, per a una comunicació
científica veraç. Han degenerat, convertint-se en operacions de blanqueig d’informació de la indústria farmacèutica. Vegeu com funciona això: una companyia farmacèutica
finançarà una reunió científica. S’invitaran conferenciants
a parlar d’un producte i se’ls pagarà una quantitat substancial (milers de dòlars) per fer-ho. Seran escollits segons el
seu punt de vista sobre un fàrmac concret o perquè tenen
la reputació d’una actitud adaptable davant les necessitats
de la companyia que els paga honoraris. La reunió té lloc i
el conferenciant fa la seva presentació. Una companyia de
comunicacions farmacèutiques enregistra la conferència i
la converteix en un article per a publicació, habitualment
com a part d’una col·lecció d’articles procedents de la reunió. Aquesta col·lecció s’oferirà a una editorial mèdica
per un preu que pot pujar a centenars de milers de dòlars.
Aleshores, l’editorial buscarà una revista prestigiosa
que publiqui els articles derivats de la reunió, habitualment en forma de suplement de la revista principal. El
procés de revisió per consemblants serà mínim o inexistent, i hi ha vegades que fins i tot ni tan sols és responsabilitat del director en cap de la revista principal. Pel que es
veu, la publicació del suplement beneficia totes les parts.
El patrocinador obté una publicació de la qual n’ha influenciat el contingut en gran manera o totalment, però que
ara apareix sota la marca d’una revista que dona al treball
una credibilitat que la companyia ha comprat, no ha guanyat. I l’editorial rep, amb aquest tracte, uns bons ingressos
amb elevat benefici .
Per què és incorrecta i perillosa aquesta conducta? La
qualitat científica de la recerca en els milers de suplements
promoguts per la indústria que es publiquen cada any és
remarcablement inferior a la recerca publicada a revistes
amb adequada revisió per consemblants. Aquí, el procés de
publicació ha quedat reduït a màrqueting disfressat de ciència genuïna. Les companyies farmacèutiques han trobat la
manera d’esquivar les normes protectores de la revisió per
consemblants. En massa casos, estan en condicions de parasitar la literatura de recerca amb una feble ciència que poden utilitzar per promocionar els seus productes als metges.
Derek Bok, que havia estat president de la Universitat de Harvard, descriu els efectes danyosos d’aquesta comercialització invasora de la ciència en el seu important
informe sobre la universitat, Universities in the Marketplace. Argumenta que els interessos de la recerca han estat
desviats cap a respondre preguntes que són interessos de
la indústria, no del públic. El secretisme trenca el fecund
esperit de col·laboració entre col·legues existent en els científics, fet que porta als productes de rebuig i a la ineficiència per tal com els investigadors es veuen forçats a
duplicar la tasca oculta que fan altres. Les opinions són
venudes a qui les paga més. Una maligna xarxa d’incentius
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s’introdueix en la recerca. I, allò que és més preocupant de
tot, se soscava la confiança pública en la medicina, la ciència i l’acadèmia. El coneixement és tot just una mercaderia
més, un objecte de comerç.

3.
Els efectes a curt termini de la introducció d’una cultura
de negoci en l’acadèmia poden ser tan subtils que passin
per alt fins que sigui massa tard per corregir les seves conseqüències a llarg termini. Com escriu Bok, tros a tros “la
comercialització amenaça canviar el caràcter de la universitat en maneres que limitin la seva llibertat, retallin la
seva eficàcia i degradin la seva posició en la societat... Els
problemes venen de manera tan gradual i silenciosa que
fins i tot poden no ser percebuts. Per tant, igual que les
persones que experimenten amb drogues, als responsables
dels campus els pot semblar que poden tirar endavant sense perill greu”.
Està ara la ciència, i especialment la ciència biomèdica,
afectada sense esperances per la seva dependència de la
indústria? Els optimistes que neguen que sigui així tendeixen a formar part d’un de dos camps. Primer, hi ha el
creixent punt de vista que cal recuperar la ciència per a
l’interès públic. Krimsky defensa aquest punt de vista amb
vigor. Per a ell, la ciència d’interès públic és “la recerca duta
primàriament a terme per millorar el bé comú”. Cal enfortir els valors del servei públic en la ciència. Cal protegir
les veus independents de discrepància. Cal mantenir en
un mínim les limitacions de la llibertat d’un científic per
pensar, escriure i investigar. Cal domesticar els valors de
negoci de l’eficiència, la producció en sèrie i la cerca d’utilitat. Com s’ha de fer això? Krimsky i altres reformadors
creuen que tant en l’acadèmia com en la pràctica clínica
hi hauria d’haver una separació tallant entre els productors de coneixement i els creadors de riquesa. Cal declarar
tots els interessos personals. Si els investigadors tenen un
interès financer directe —com és la propietat substancial d’accions— en el resultat d’una recerca, no haurien de
participar-hi. I les institucions acadèmiques amb inversions en corporacions determinades no haurien d’acceptar
beques d’aquestes companyies. Es podria afegir a aquesta
sèrie de prescripcions que, en la ciència, la cultura del regal hauria de ser reprimida de manera substancial, o fins
i tot completament. Un regal de qualsevol tipus pot introduir un biaix no reconegut que no sigui possible corregir
ni declarant-lo ni reduint-lo.
Un punt de vista alternatiu és que la dissolució de l’associació entre la ciència i el comerç no és possible ni desitjable. En ciència no es tracta només de generar coneixement: es tracta d’innovar. Les corporacions, cada vegada
més, “externalitzen” els seus costos de recerca i desenvolupament, és a dir, els assignen a institucions de recerca, acadèmiques o d’altre tipus, amb les quals fan contractes. Des

de fa molt temps, les universitats han tingut una valuosa i
ben justificada part a jugar estimulant la recerca de nous
remeis mèdics. Aquells científics que vulguin ser emprenedors han de ser encoratjats a desenvolupar un interès en
els seus invents, no pas privats de fer-ho. El punt crucial és
que cal posar les regles al seu lloc per tal d’assegurar que
aquests investigadors amb major mentalitat comercial no
estiguin autoritzats a dur a terme recerca humana sense
un estricta supervisió independent. D’aquesta manera es
protegirien les iniciatives poderoses que guien els avenços
científics i es controlarien els seus riscos més indesitjables.
No obstant, per tal que aquesta supervisió tingui lloc,
les universitats, les organitzacions professionals i les publicacions científiques hauran de millorar molts dels seus
comportaments actuals i adoptar una actitud molt més
exigent cap a les companyies privades. No és gens clar que
sigui això el que les universitats o les organitzacions professionals desitgen fer, ni que hi haurà cap tipus de pressió
pública per fer-les canviar d’actitud.
Segons John Ziman, un respectat filòsof de la ciència,
en lloc de probablement ofegar la innovació legislant contra un desenvolupament entenimentat de la recerca científica, una millor manera d’actuar seria deixar que aquesta tasca continués sense traves, però protegint al mateix
temps les funcions “no instrumentals” de la ciència que
actualment estan amenaçades. Ziman argumenta que
l’erosió dels valors científics tradicionals —com ara que els
principis de la recerca haurien de ser guiats per la curiositat i el desig de fer avançar el coneixement científic— ha
creat una “ciència postacadèmica”, una ciència que busca
un rendiment econòmic immediat. Mantenir algun tipus
de ciència no instrumental —que en la pràctica vol dir no
aplicar per sistema la prova del nou de la creació de riquesa
a qualsevol idea o hipòtesi noves— és important: no sols
pel que fa a la recerca en qüestions teòriques fonamentals
sinó també perquè la societat necessita un model de racionalitat crítica independent per dur a terme adequadament
el debat democràtic, la investigació judicial o la protecció
dels consumidors. Però la ciència no instrumental només
pot ser protegida per organitzacions en les quals les decisions sobre finançament vinguin determinades per científics desinteressats, sigui en departaments universitaris,
fundacions filantròpiques o agències governamentals com
els NIH.
Així com la solució parcial de Ziman a l’amenaça que
planteja la ciència moguda per interès privat sembla certament més pràctica que el desig de Krimsky de capgirar
la totalitat de l’empenta comercial, planteja també els seus
propis perills. En un epíleg breu i neguitejant a la seva història social de la veritat, Stephen Shapin especula sobre
la manera en què es manipulen la confiança i la credibilitat en l’era moderna. Observa que “[avui] ens diuen coses
sobre el món persones que no coneixem i que treballen
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en llocs on no hem estat. Ja no s’atorga la confiança a les
persones individuals: s’atorga a institucions i capacitats
abstractes que se suposa que resideixen en certes institucions... Confiem en la veritat del coneixement científic esotèric sense conèixer els científics que són els autors de les
seves declaracions... El cavaller ha estat substituït per l’expert científic, la virtut personal per la possessió de coneixement especialitzat, una vocació per un lloc de treball, el
nexe d’una actuació cara a cara per institucions sense cara,
i l’acció individual lliure per la supervisió institucional”.
Si realment la virtut personal ha deixat pas a l’expertesa
impersonal, i si el caràcter moral ha esdevingut secundari
al prestigi institucional, seria erroni concloure que la connexió entre la confiança pública i la integritat del científic
individual ha quedat totalment esborrada. Però aquesta
connexió ha estat sovint sotmesa a un nou conjunt d’autoritats institucionals. I això és una de les fonts de l’ansietat
contemporània.
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Perquè si es comprova que l’expertesa ha d’estar determinada per motius de guany personal (com passa cada vegada més) i si la reputació de les institucions resulta tacada
pel benefici privat (com és el cas cada cop més sovint),
aleshores la confiança serà tan vulnerable a la corrosió
comercial com ho era a la conducta no cavallerosa en els
salons dels experimentalistes anglesos del segle disset. Si
aquestes influències no es limiten, l’admonició de Thomas
Hobbes “contra els vicis lucratius dels homes del comerç”
podria acabar essent el trist epitafi de la ciència moderna.
N dels T:
1. Article publicat a New York Review of Books com a comentari
del llibre de Sheldon Krimsky “Science in the private interest:
Has the lure of profits corrupted biomedical research?” (“Ciència per interès privat: ha estat corrompuda la recerca biomèdica
per l’esquer del guany?”) publicat l’any 2003. L’autor del comentari, Richard Horton, era ja aleshores editor en cap de la revista
The Lancet.

Fent de...

Premi Jordi Gol i Gurina 2017
Josep Antoni Bombí
Catedràtic i metge consultor sènior d’Anatomia Patològica. Hospital Clínic. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Introducció
El 23 de maig d’aquest any l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB) em
va concedir el Premi Jordi Gol i Gurina 2017. Va ser un
acte emotiu presidit per Antoni Comín, conseller de Salut,
i pel president de l’ACMSCB, el professor Àlvar Net, juntament amb representants de l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona. Quan fa uns mesos el doctor Net m’ho va
comunicar em va fer molta il·lusió, ja que per la meva trajectòria anterior conec molt bé el prestigi que té el premi
dins de la nostra societat catalana.
Com és tradicional en l’acte, la meva presentació la va
fer el president, que va fer un resum del meu currículum
professional, al qual va afegir unes afectuoses paraules
sobre el meu caràcter i personalitat, que li agraeixo molt,
però sobretot van ser fruit de l’amistat i convivència de
més de deu anys.
Al cap de pocs dies vaig rebre d’aquesta prestigiosa
revista la petició de publicar el meu discurs d’agraïment
lligat al resum de la meva activitat professional.

Un recorregut per l’àmbit professional
Començo doncs amb l’exposició de forma breu de la meva
trajectòria.
L’any 1965, en acabar el COU i decidir fer medicina,
vaig parlar amb la doctora Josefina Latorre (tia meva metgessa), sobre què podia fer aquell estiu. Ella treballava a
l’Hospital d’Infecciosos amb el professor Julio SánchezLucas, que era catedràtic d’Histologia i Anatomia Patològica, i en comentar-li li va dir que l’anés a veure. Vaig
entrar per primera vegada a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona el juliol de 1965. D’aquesta manera vaig començar a ser intern de la seva càtedra abans
de començar la carrera. I m’hi he quedat tota la meva vida!
L’any 1968 vaig passar a alumne per oposició d’anatomia
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patològica. D’aquesta època en tinc uns records molt entranyables. Els alumnes interns treballàvem molt fent
autòpsies i també preparacions histològiques, ajudant les
poques infermeres que hi havia i sovint substituint-les en
èpoques de vacances o malalties. Recordo molt especialment el carisma i la gran capacitat docent del professor
Sánchez-Lucas, d’una personalitat aclaparadora i que defensava aferrissadament els seus alumnes interns enfront
de les disputes amb altres càtedres de l’hospital. També
l’extraordinària capacitat docent i intel·ligència del professor August Moragas, que va marxar de cap de servei
i catedràtic a l’Hospital Vall d’Hebron i a la Universitat
Autònoma de Barcelona, i molt particularment el professor Antonio Palacín, bon amic i persona de coneixements
científics i tècnics extraordinaris, amb qui he conviscut
professionalment durant més de quaranta anys. L’any
1969 el doctor Sánchez-Lucas va tenir una mort sobtada i al cap de poc temps va venir per trasllat el professor
Dídac Ribas i Mujal, gran científic, amb un gran nivell
intel·lectual i amb una gran humanitat, al qual he d’agrair
la meva vocació cap a l’anatomia patològica i cap a la recerca. En acabar la llicenciatura l’any 1971 vaig marxar a
la Rhur Universität de Bochum (Alemanya) per aprendre
microscòpia electrònica i vaig començar la tesi doctoral.
El 1972 vaig tornar a l’Hospital Clínic, als principis de
la seva reorganització assistencial, i després d’un any de
resident vaig passar a metge adjunt del Servei d’Anatomia
Patològica. El 1973 vaig obtenir el títol d’especialista en
anatomia patològica. Aquest mateix any vaig presentar a
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona la
tesi doctoral “Estudio ultraestructural de la citodiferenciación del miocardio de embrión de pollo in vivo e in vitro”
sota la direcció del professor Ribas i Mujal, amb la qualificació d’excel·lent cum laude. Professionalment m’he
dedicat especialment a la patologia gastrointestinal i pancreàtica i a la patologia ultraestructural. Des del punt de
vista assistencial he ocupat les categories de cap de secció
ad personam, de consultor i de consultor sènior.
Des del punt de vista acadèmic docent, després de professor ajudant i associat, el 1977 vaig guanyar les oposicions a professor adjunt d’anatomia patològica, passant
a professor titular en canviar la denominació, i el 2001
vaig guanyar la plaça de catedràtic. Tot l’any 1978 vaig
anar contractat com a professor adjunt a la Universitat de
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Sherbrooke, al Canadà, i posteriorment he fet diverses estades a la Universitat de Ginebra i a l’Hospital Cantonal,
per fer microscòpia electrònica dermatològica, i més tard
a l’Hospital Memorial de Nova York, per fer microscòpia
electrònica neoplàstica. Igualment vaig fer una estada a
l’Hospital de La Salpetrière a París per estudiar la patologia del trasplantament cardíac.
Diplomat en gestió hospitalària per la Universitat de
Barcelona (UB), he desenvolupat molts càrrecs de gestió
acadèmica com a degà de la Facultat de Medicina de la
UB (1995-2001) havent-ne estat abans secretari de departament, secretari de facultat i vicedegà; actualment soc
director de departament des de 2008. La Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina d’Espanya em
va elegir president de 2000 a 2002. També he participat
en la gestió en diverses institucions com a vicepresident
(1999-2002) i president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (2002-2011) i president del
Consell Rector i del Comitè Executiu del Consorci BioPol de l’Hospitalet de Llobregat (2011-2013). He col·laborat en diverses comissions i comitès i he estat president
del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut
(2005-2009), de la Comissió de Ciències Bàsiques i Laboratoris Clínics del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut (2003-2009), vicepresident de la Comissió
Nacional d’Anatomia Patològica del Consejo Nacional de
Especialidades (2006-2014) i coordinador del Club de Patologia Digestiva de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica (2006-2013), entre d’altres.
També he estat president del III Intercontinental Congress of Pathology, de l’European Society of Pathology
(Barcelona, 2008) i Assistant Chairman del Comité Organizador del 17th European Congress of Pathology (Barcelona, 1999) i de l’Ultrapath XII Conference on Diagnostic
EM, with related surgical, clinical, and molecular pathology (Barcelona, 2004). Soc membre numerari de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des de 2005 i
actualment en soc el president. Tinc reconeguts 7 trams
oficials de recerca, 9 de docència i 4 de gestió, i formo
part del Grup d’Innovació Docent Consolidat (2006GIDC-UB/39) i del Grup de Recerca Consolidat (2005SGR
00870) de l’IDIBAPS. Tinc 15 projectes de recerca nacionals com a investigador principal i associat i 8 projectes
de docència de la UB. He publicat més de 200 articles en
revistes nacionals i estrangeres, entre les més prestigioses
de l’especialitat, dos llibres i 23 capítols de llibres. He presentat més de 200 comunicacions a congressos nacionals
i internacionals, i he fet més de 90 conferències de la meva
especialitat i de docència i gestió universitàries.

Vocació de servei i metge de persones
En el discurs, com és preceptiu, en primer lloc i en nom
de tots els guardonats, persones i institucions, vaig donar
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FIGURA 1. El Dr. Josep Antoni Bombí el dia de l’entrega del Premi Jordi
Gol i Gurina 2017

les gràcies pel reconeixement que ens havien fet en atorgar-nos els premis i les beques. I a més vaig afegir que ens
havia honorat i fet molta il·lusió la seva consideració. Moltes gràcies als que ens van proposar i també als consells o
comitès que ho van decidir en un exercici de gran responsabilitat, ja que tots els premis donats són molt importants,
molts d’ells lligats a grans personalitats de la història de la
medicina catalana i d’altres representen el reconeixement
dels propis professionals o especialistes.
Després vaig exposar dues raons sobre el meu agraïment pel premi. I per això em vaig referir a les dues característiques més reconegudes del doctor Jordi Gol: vocació
de servei i metge de persones.
Al doctor Jordi Gol jo no recordo haver-lo tractat personalment, però sempre n’he sentit a parlar com a exemple de dedicació i d’estímul per millorar la nostra assistència, amb una gran vocació de servei i amb participació
en moltíssimes activitats i grups de treball de millora de
l’assistència sanitària. Molt implicat en temes de política
sanitària, s’ha convertit en un dels referents per a l’assistència sanitària pública del nostre país, especialment en el
camp de la medicina primària. Sobretot va ser un metge
que pensava i parlava amb els malats però, a més, buscava
millorar la seva malaltia o la salut des del punt de vista
social. Ell deia que es considerava un metge de persones,
el que avui entenem com una visió integral de la persona
sana o malalta.
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Com va dir el doctor Laporte en rebre el mateix guardó,
“el doctor Jordi Gol ens va engrescar a tots amb la seva actuació al X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, el 1976 a Perpinyà, per la seva intervenció a la ponència
sobre la funció social de la medicina i pel seu replantejament de la definició de salut”. De fet, ell va ser el promotor
de la definició de la salut que va sortir del congrés i que té
en compte la dimensió psicobiosocial de la persona.
Personalment crec que les persones, a més de la seva
professió directa, és important que s’involucrin en activitats de servei i jo, bé o malament, ho he fet bastant.
Per això, i aquí està el meu primer agraïment, a
l’ACMSCB m’hi sento com a casa meva. Hi he viscut lligat molts anys. En soc soci des de 1968, encara estudiant, i
des de 1971 com a metge. Però amb més o menys encert hi
he dedicat moltes hores de pensar i de feina: el 1986 com a
vocal de l’Associació Catalana d’Anatomia Patològica, el
1988 com a soci fundador de la Societat Catalana d’Educació Mèdica, de 1999 a 2002 com a vicepresident, amb
el meu amic i president Joaquim Ramis, i de 2002 a 2011,
com sabeu, com a president. Van ser uns anys difícils,
com gairebé tots, però en els quals vaig passar-ho molt
bé. Vàrem treballar molt dur per posar en marxa aquesta
nova seu iniciada pel doctor Ramis, vàrem comprar els
locals de Diputació i de Sabadell i vàrem modernitzar la
institució amb un canvi d’estatuts per afegir “Salut” al seu
nom, i així ampliar el ventall, i vàrem incloure totes les
societats a la Junta de Govern. També vàrem encarrilar
el futur del Diccionari enciclopèdic de medicina, amb la
col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, i vàrem preparar el primer pla estratègic, entre moltes altres coses.
Però, sobretot, recordo el gran nivell i professionalitat
de les persones que em van acompanyar i fer confiança,
tots els membres de la Junta Permanent i de la Junta de
Govern, i dels magnífics professionals dirigits per la gerent i amiga, la senyora Mercè Balcells. A més, des del

punt de vista personal va ser una època molt enriquidora
ja que vaig poder gaudir de la seva amistat i em va permetre veure el gran nivell de la qualitat assistencial, docent
i de recerca de la major part dels grups i institucions sanitàries i universitàries del nostre país. Com m’heu sentit dir molts de vosaltres, cadascuna d’aquestes activitats
(deganat, presidències d’institucions o comissions...) són
com un màster. I us puc assegurar que vaig aprendre i
gaudir molt i ho continuo fent.
En Jordi Gol deia: “Les malalties mai no van soles a
visitar-se, sempre hi van les persones. I les persones, qui
les visita?”. Aquest és un important repte avui i sempre en
l’assistència, la relació metge-malalt, que a les facultats i
centres sanitaris intentem millorar però no ens n’acabem
de sortir.
També el meu agraïment perquè és una de les poques
vegades que el premi es dona a un metge que no té relació
amb el malalt i, per tant, com practiquem la medicina de
persones? En ella hi crec absolutament. Us preguntareu:
com pot ser que un patòleg us parli i també es consideri
un metge de persones? Doncs us puc ben assegurar que
encara que habitualment la relació directa la tenim amb
els metges que els tracten, que sovint és molt més difícil
que tractar amb els pacients, intentem sempre posar-nos
al costat del seu patiment en un treball d’equip lògicament
al costat del seu metge responsable. Sempre tenim claríssim, i això ho repetim als nostres residents: “No oblideu
mai que darrere d’una preparació histològica sempre hi
ha una persona”, i qui diu biòpsia pot dir analítica, radiografia, estudi molecular o el que sigui.
Vaig acabar dient: “Per això i per tant, i pensant en
els molts companys que fan de metge sense relació directa amb els malalts, però sí molt lligada, accepto satisfet i
orgullós aquest premi creat en homenatge a un metge de
persones”.
Moltíssimes gràcies.
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Fent de...

Premi Carolina Meléndez 2017
Montserrat Artigas
Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Introducció
Majoritàriament la gent associa sempre el treball de les infermeres al concepte de vocació. Molta gent diu que s’ha
de tenir vocació per ser infermera; doncs bé, no fa molt de
temps vaig tenir el plaer de presenciar una entrevista que
va fer Víctor Amela per a “La Contra” de La Vanguardia
a una gran infermera i millor persona, Doris Grinspon,
presidenta de l’Associació Professional d’Infermeres de
la Regió d’Ontario. En un moment de l’entrevista, Amela
li va preguntar si ella era infermera per vocació i a l’instant va respondre “jo soc infermera de professió, la vocació deixem-la per a les mares i les religioses”. M’apunto a
aquesta tesi, jo soc infermera de professió. Vaig estudiar
infermeria quasi per casualitat; encara que vaig exercir
com a infermera assistencial pocs anys de la meva vida
professional, i reconec que vaig gaudir moltíssim, les circumstàncies i potser la meva manera de ser, amb una tendència a voler organitzar-ho tot, em van portar al món de
la gestió també quasi per casualitat i molt aviat. En aquell
moment, em refereixo a l’any 1982, la gestió no estava tan
professionalitzada com ara i, possiblement, hi va haver algunes persones que potser van veure en mi, tot i la falta
d’experiència, habilitats per dur a terme aquest tipus de
feina.

La meva trajectòria professional
Podria dir que la meva experiència en gestió ha fet un
recorregut per tots els àmbits sanitaris. Un d’ells, la gestió de les cures en hospitals, ha estat molt important: li
he dedicat 20 anys de la meva vida. Gràcies a l’oportunitat de treballar amb grans professionals als meus equips
i a directius que creien en la modernització i l’avenç de
les estructures hospitalàries per donar un millor servei al
ciutadà, s’han pogut posar en marxa projectes com l’estandardització de les cures, la millora de la documentació
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infermera —i, posteriorment, la seva informatització— i
els sistemes d’informació amb resultats, que han potenciat
la investigació i també la innovació.
El meu inici en el món de la gestió va ser a l’actual
Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) com a coordinadora de l’Àrea de Patologia de Sistema Nerviós, que tenia
com a cap de servei el Dr. Fabià Isamat. Sempre ho he
comparat amb la primera vegada que vaig aparcar el cotxe, tot just acabat d’estrenar el carnet de conduir, pensant
que no podria fer-ho; suposo que també amb un grau important d’inconsciència però, això sí, amb una sobredosi
d’implicació i ganes.
La següent oportunitat me la va oferir la Nativitat
Esteve, directora infermera d’aquell hospital, i em vaig
convertir en l’adjunta de l’àrea quirúrgica, esterilització
i —posteriorment també— reanimació postquirúrgica.
En aquest període vaig tenir l’oportunitat de treballar en
la informatització de la programació quirúrgica1, convertint-nos en un hospital pioner en aquest tema. I també
l’oportunitat de treballar amb Josep Maria Capdevila,
director de l’HUB; per a mi va suposar un gran repte
professional donades les característiques que tenia com
a gestor.
En aquella època vaig treballar també en el disseny
funcional del bloc quirúrgic de l’Hospital de Barcelona
i, posteriorment, passar la selecció per a ser la seva directora infermera. Només hi vaig estar sis mesos perquè
no vaig poder refusar l’oferta que em va fer en Francesc
Moreu per tornar a l’HUB per liderar el Departament
d’Infermeria; no puc negar que la promoció era important, però també ho era el treballar a la sanitat pública.
Era molt jove, potser la directora més jove —si més no
en aquell moment en els hospitals del nostre país—, però
l’oportunitat de treballar amb en Francesc Moreu no me
la podia perdre per res del món. Va ser una època d’aprenentatge; ell va ser per a mi un gran mestre, que exercia
un lideratge carismàtic i va ser capaç —en un moment
difícil per a l’hospital— de retornar la il·lusió als que treballàvem allí.
Va ser l’època en què teníem com a llibre de capçalera
En busca de la excelencia de Peters i Waterman, l’època
de tenir sempre presents aquells decàlegs d’en Francesc
Moreu —que sovint s’acabaven al sisè punt—, l’època del
canvi del concepte del control de qualitat per la política
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FIGURA 1. Montserrat Antonín (esquerra) i Montserrat Artigas (dreta),
en l’acte d’entrega del Premi Carolina Meléndez 2017 a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears (Barcelona)

de qualitat i la millora contínua2, l’època de tornar-nos
una mica menys respectuosos amb la burocràcia (el fi justificava els mitjans), l’època del quick and dirty, l’època
de fer sentir tothom important dintre de l’hospital i de
treballar a fons el concepte de productivitat3 i l’orgull de
pertinença a una organització en aquell moment capdavantera en molts aspectes.
Vaig tenir la sort de poder conformar un gran equip a
la Direcció d’Infermeria, en poder comptar amb professionals infermers de la talla de l’Àngel Vidal, la Pilar Pérez,
la Cristina Ortega, la Cristina Matud, en Dani Rodríguez,
la Tarsila Ferro, l’Anna Barbero, l’Hortènsia Aguado, la
Lala Juve, etc., que han demostrat posteriorment la seva
vàlua ocupant llocs importants en diferents àmbits del
nostre sistema de salut. Vàrem tirar endavant bons projectes, com l’estandardització de les cures i la seva informatització, un programa de qualitat4 que va ser en aquell
moment model i referent per a Catalunya, però també per
a altres comunitat autònomes i altres sistemes de salut
amb els quals vàrem treballar i als quals vam transferir
el nostre coneixement. Vaig poder gaudir de la posada en
marxa de l’Hospital Duran i Reynals i vaig participar en
el primer trasllat, que va ser el del Servei d’Onco-Hematologia.
Després de 25 anys treballant a l’HUB, dotze dels
quals en vaig ser la directora infermera, vaig acceptar
l’oportunitat que el conseller Eduard Rius em va oferir:
anar a treballar al Servei Català de la Salut. En aquell moment, i sota el lideratge d’en Josep Prats, es va redefinir
el paper del Servei Català de la Salut com asseguradora

pública (CatSalut). Vàrem dissenyar la Divisió d’Atenció a
la Ciutadania, amb Alfons Cantero liderant l’Oficina de la
Targeta Sanitària, on vàrem desenvolupar els nivells d’assegurament, el nou format de les targetes sanitàries i el
projecte, conjuntament amb la llavors Divisió de Farmàcia que liderava Antoni Gilabert, amb la implantació de
les targetes per retirar els fàrmacs de les farmàcies. També vaig tenir sota la meva responsabilitat el disseny del
seguiment de les llistes d’espera i vaig treballar amb grans
professionals com Josefina Sánchez, Pol Pérez i Montse
Oliveras i també amb grans professionals de l’àrea tècnica, com la seva directora, Roser Artal i la cap de divisió,
Eva Sánchez, desenvolupant les aplicacions per al seu seguiment dins del nou Pla de Sistemes.
Vàrem dissenyar, dins de l’àmbit de la qualitat percebuda liderat per Hortènsia Aguado, el pla d’enquestes de
satisfacció (PLAENSA)5, fent-lo útil per a la fixació d’objectius en la part variable dels contractes amb els proveïdors. Amb aquesta responsabilitat, que vaig desenvolupar
al llarg de 7 anys, vaig poder veure la sanitat des d’una
altra òptica, la de la ciutadania, a través del contacte continuat amb associacions de pacients, i també em va permetre ser membre del Consell d’Administració de Gestió
de Serveis Sanitaris (GSS), empresa que gestiona l’atenció
especialitzada, primària, salut mental, sociosanitària i social a Lleida, i també del Comitè de Bioètica de Catalunya.
I encara que em semblava impossible, l’any 2007 i de
la mà del José Luis de Sancho, vaig tornar al que col·loquialment molts anomenem “la trinxera” a l’Hospital
Vall d’Hebron; allí vaig tornar a formar un gran equip de
gestors i vàrem viure la travessia del desert amb la crisi
que es va encetar el 2008. Han estat anys durs però també plens de satisfaccions i de bons projectes6,7. Hem des
envolupat un quadern de comandament infermer8, hem
encetat la línia de seguretat de pacients —amb un adjunt
responsable dintre l’estructura de la direcció infermera—
creant una xarxa de referents9. Es va crear una línia de
recerca en cures de salut dins el virus de la immunodeficiència humana (VIH) i es va convocar el primer premi
d’innovació infermer gràcies al llavors gerent de l’hospital, Jerónimo Navas, i a l’estructura d’innovació del Vall
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la seva responsable, Raquel Egea.
Per tot això, el meu agraïment a totes les persones
amb les que vaig treballar i, especialment, als incondicionals membres de l’equip directiu d’infermeria, Josefina
Hernández, Marina Martínez, Juan Carlos Sánchez, Ramon Sanfeliu i Rosa Martínez, als adjunts de l’staff, Pilar
Pérez, Montse Llinàs, Josep Anton i Montse Martínez, i
als adjunts i supervisors que van fer possible gestionar
la infermeria de manera solvent —com dèiem sempre—
de l’hospital més gran de Catalunya i alhora un gran
hospital.
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Finalment l’any 2016, vaig rebre una proposta que no
vaig poder rebutjar, Candela Calle, com a nova directora
gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), em va proposar liderar la infermeria de l’ICS a través de la creació
d’una Direcció de Cures. Un altre repte important i una
gran oportunitat com etapa final de la meva carrera com
a gestora. Liderar els professionals infermers, tècnics de
cures, fisioterapeutes i treballadors socials de l’atenció
primària i d’hospitals és un gran repte i un gran honor,
així com també ho és participar en els consells rectors del
Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CASPBE) i del Consorci Castelldefels Agents de Salut
(CASAP) i ser membre de dret del Comitè de Direcció i
del Comitè Executiu d’aquesta gran empresa que és l’ICS.
El món de la gestió m’ha anat posant al llarg de la
meva vida professional un seguit de reptes que he anat
assolint amb il·lusió i ganes, però sempre amb aquesta
sensació del no saber si podria aparcar aquell cotxe, que
semblava que cada cop mesurava un pam mes. En les diferents institucions on he treballat he tingut l’oportunitat
de tirar endavant projectes de tot tipus; he après de moltes
persones sàvies i això m’ha permès cada vegada anar millorant la meva pràctica professional.
També m’ha permès veure quelcom que voldria compartir amb tots vostès: les infermeres estem oferint al sistema sanitari un ventall competencial cada cop millor i
més divers i de molt més valor. Estem en un nou escenari
sociodemogràfic, on el paper professional infermer cada
cop té més rellevància. Segurament cal fer més visible la
nostra oferta i demostrar que allò que fem té resultats en
salut, que les nostres actuacions són cost-eficients i que
generen més satisfacció als nostres ciutadans; crec que en
aquest aspecte, com diuen en les avaluacions escolars, estem progressant adequadament.
Tot i salvant les distàncies, la gestió té quelcom a veure
amb les receptes de cuina; tots els xefs tenen els seus petits
o grans secrets que fan que aquells plats que tots cuinen
siguin diferents. Per això voldria compartir amb qui pugui llegir aquest article que en aquests trenta anys llargs
de cuina de gestió sempre he procurat tenir presents algunes coses en el dia a dia i en les decisions que he hagut
de prendre:
–– Ser honesta i conseqüent amb el que penso, i divertir-me i divertir-nos, treballant amb els equips.
–– Tenir en compte en tot moment que les veritats
absolutes no existeixen i que, en qualsevol situació, tothom sempre té la seva part de raó i, per tant, és fonamental escoltar i ser flexible i, sobretot, dir sempre el que es
pensa.
–– Donar espai i confiança als membres del l’equip perquè solament així s’avança i es creix.
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–– I, finalment, tractar les persones que t’envolten com
t’agradaria que et tractessin a tu si estiguessis en el seu lloc.
Voldria també fer un agraïment públic a les persones
que han treballat al llarg d’aquests anys amb mi com a
secretàries: l’Ana Artó, l’Eva Orland, l’Ana Escudero i la
Isabel Téllez, per la seva eficiència i paciència.
Finalment, voldria deixar clar que si tots els reptes i
projectes s’han anat assolint és perquè allà on he anat he
pogut compartir-los amb excel·lents equips de professionals. Professionals amb molt de talent i compromís, als
quals des d’aquí i avui, aprofitant l’oportunitat que m’ha
brindat l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut, a
través d’aquesta publicació, m’agradaria agrair públicament la seva paciència (que també l’han hagut de tenir) i
el seu suport incondicional.
Per tant, el meu agraïment als que van ser els meus
companys de l’equip directiu de Bellvitge, del CatSalut,
de l’Hospital Vall d’Hebron i, actualment, de l’equip de
l’Institut Català de la Salut: moltes persones de les quals,
com he dit abans, he après el que sé i amb les quals he
compartit més de la meitat de la meva vida.
Per últim, el meu agraïment a la persona que va presentar la meva candidatura al Premi Carolina Meléndez,
als membres de la Junta Directiva de la Societat Catalano-Balear d’Infermeria per avalar-la i a la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
que van considerar atorgar-me aquest premi (Figura 1),
jo diria que un dels reconeixements importants que en el
nostre país podem assolir les infermeres.
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