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Editorial

Tal com vam explicar a l’anterior número1, hem comen-
çat a donar prioritat a la publicació de treballs presen-
tats a la jornada del Pla de salut que se celebra cada any. 
La raó és molt senzilla i al nostre entendre coherent: el 
Pla de salut, actualitzat periòdicament, és el referent de 
la planificació, activitat i avaluació sanitàries del nos-
tre país; s’hi presenten una gran diversitat de treballs 
per part d’una àmplia varietat de professionals sanita-
ris, que representen experiències i iniciatives que són 
reflex del que es fa al territori; molt sovint es tracta de 
treballs duts a terme fora de la conurbació de Barcelo-
na, els quals coneixem poc (ai!) des de la nostra talaia 
barcelonina i realitzats per companys i companyes que 
treballen a àmbits sanitaris essencials per a l’atenció sa-
nitària dels pacients i ciutadans (atenció primària, aten-
ció domiciliària, centres sociosanitaris, etc.) però que 
tanmateix ens costa donar-los veu. Per últim, com que 
ja hi ha hagut una selecció prèvia per part dels organit-
zadors d’aquella Jornada, la nostra feina es veu enor-
mement facilitada. Poques vegades com ara, doncs, és 
escaient el títol de Vidre i mirall que té la secció dels 
Annals on es publicaran tots aquests articles.

Podeu comprovar la bondat dels arguments donats 
si llegiu els articles, per força breus, que publiquem en 
aquest número. Tenen com a fil conductor l’atenció 
als pacients crònics i posen de manifest la importància 
d’aquesta estratègia i la necessària reorientació que ha 
d’anar emprenent el nostre sistema de salut per do-
nar-li resposta.

A Roda contínua de formació i consens podem llegir 
una nova entrega de la sèrie sobre seguretat del pacient, 
en aquest cas sobre la protecció radiològica dels nens. Així 
mateix, la revisió feta des de la Societat d’Infermeria sobre 
l’aplicació del mètode cangur a Neonatologia i un docu-

mentat i deliciós article lexicogràfic de l’Elena Guardiola. 
D’ella i del Josep-E. Baños és també, com sempre, el Sense 
amnèsia dedicat als epònims de Miquel Bernades i Claris.

Finalment, és molt recomanable la lectura de l’article 
de Clàssics del pensament i humanitats mèdiques so-
bre l’exploració dels malalts, publicat l’any 2000 per CKL 
Phoon i traduït per Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer. 
L’autor reflexiona sobre els pros i contres de l’exploració 
física, analitzant la seva perspectiva històrica i en el con-
text d’una progressiva disponibilitat tecnològica.
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Vidre i mirall: selecció d’iniciatives presentades a la 3a jornada del Pla de salut de Catalunya (2)

Resum 
L’atenció a la cronicitat ha d’ocupar una posició rellevant 
en el model sanitari i el consens terminològic pot ser una 
eina útil per articular la nova realitat assistencial i pro-
moure l’entesa entre els agents implicats. L’acord de base 
assolit en l’elaboració de la Terminologia de la cronicitat 
ha comprès la delimitació conceptual de les nocions prò-
pies del camp així com la fixació de les denominacions 
més adequades. El consens s’ha dut a terme a través de 
l’abordatge pluridisciplinari i el treball col·laboratiu d’un 
ampli ventall de representants dels entorns involucrats en 
l’atenció al pacient crònic.

La cronicitat com a paradigma emergent i el 
paper de la terminologia en la transformació 
del model assistencial
Els problemes de salut relacionats amb la cronicitat pre-
senten una expectativa de creixement i un impacte elevat 
en els indicadors de salut i, en gran mesura, són fruit de 
l’envelliment de la població produït per l’augment de l’es-
perança de vida i dels bons resultats de l’acció sanitària 
en els països desenvolupats. La gestió del pacient crònic i 
l’atenció integral i integrada d’aquests problemes de salut 
emergents han de ser centrals en el nou model sanitari.

El Pla de Salut del Govern català per al període 2011-2015 
ha definit la prevenció i l’atenció a la cronicitat com un dels 
pilars del model sanitari. Així, el Departament de Salut, con-
juntament amb el Departament de Benestar Social i Família, 
ha creat el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat 
(PPAC), que recull experiències d’altres àmbits geogràfics i 
assistencials i les adapta a la realitat del territori català.

En l’evolució i la transformació de l’entorn professio-
nal de la cronicitat hi conflueixen noves visions clíniques 

La terminologia de la cronicitat. Denominacions, conceptes  
i estratègies assistencials

Carles Blay1, Cèlia Vendrell2, M. Antònia Julià2, Marta Sabater2, Albert Ledesma3

1Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Departament de Salut. Barcelona; 2Centre de Terminologia Termcat. Barcelona;  
3Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària de Catalunya. Barcelona.

que requereixen, consegüentment, respostes assistencials 
renovades. Com en altres àmbits ràpidament emergents, 
en l’atenció a la cronicitat hi conviuen termes amb signifi-
cació confusa, equívoca o poc concreta, així com concep-
tes nous per als quals cal fixar el significat. La clarificació 
dels termes és una condició prèvia d’efectivitat i èxit en 
l’assoliment de les fites que el PPAC pretén.

La Terminologia de la cronicitat: procés de 
treball i assoliment del consens terminològic
Des del PPAC es va iniciar la tasca de concretar la termi-
nologia de la cronicitat. En primer lloc, i mitjançant un 
procés estandarditzat de consens, es van reunir els termes 
essencials i d’ús habitual en l’atenció als problemes de sa-
lut crònics a través de l’opinió d’una trentena de represen-
tants dels entorns professional, associatiu, acadèmic, ins-
titucional i cultural implicats en l’atenció a la cronicitat. 
En segon lloc, per a arribar al consens en la delimitació 
conceptual i la tria de la denominació adequada, els ser-
veis lingüístics del Departament de Salut van adreçar-se 
al Centre de Terminologia Termcat, organisme públic 
que s’encarrega de la gestió i la recerca terminològiques 
en llengua catalana.

La Terminologia de la cronicitat és el resultat d’aquesta 
col·laboració i aplega 80 termes, el nombre que els experts 
van considerar mínim i necessari per afavorir-ne l’ús i fa-
cilitar-ne la implantació. La informació es presenta en for-
mat d’article terminològic i inclou la denominació catala-
na, la indicació de la categoria lèxica, la sinonímia si escau, 
la definició, els equivalents en castellà i anglès i, eventu-
alment, notes explicatives. En l’elaboració de l’obra, fruit 
del treball col·laboratiu, s’ha aconseguit un ampli acord de 
base per als aspectes conceptuals i denominatius de la ter-
minologia de la cronicitat. L’obra ha estat publicada com 
a diccionari en línia1 i en forma de quadríptic divulgatiu2.

Una vintena dels termes inclosos en la selecció final 
presentaven algun problema denominatiu o conceptual, 
per la qual cosa van passar per un procés de normalitza-
ció terminològica, en el qual terminòlegs i especialistes de 
l’àmbit de la cronicitat van consensuar-ne les denominaci-
ons més adequades i els límits conceptuals. Primerament, 
va tenir lloc una sessió de normalització, en què els ex-
perts van debatre, en una discussió conduïda pels termi-
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nòlegs, les propostes terminològiques que els van semblar 
més adequades a partir de la lectura d’un dossier de treball 
previ. Posteriorment, el Consell Supervisor del Termcat 
va valorar les decisions acordades pels especialistes. 

Pel que fa als aspectes denominatius debatuts, el con-
sens va ser fàcil d’aconseguir i el Consell va ratificar la 
majoria de les propostes dels experts. Així, va considerar 
que eren adequades les denominacions creades a par-
tir dels recursos propis de la llengua com la derivació 
(desprescripció), la composició (autocura), la sintagma-
ció (via clínica) i l’extensió de significat (cronicitat). De 
la mateixa manera, va aprovar les denominacions mo-
tivades des d’un punt de vista semàntic, com les desig-
nacions descriptives (revisió de la medicació) o metafò-
riques (estratègia multipalanca), i les formes d’ús entre 
especialistes de l’àmbit que no es trobaven en les obres 
de referència, ni en català ni en llengües de l’entorn. El 
Consell va bandejar manlleus com ageisme, per al qual va 
proposar edatisme, calcs com condició crònica, substituït 
per problema de salut crònic, o altres formes no genuïnes 
innecessàries, per a les quals es van proposar denomina-
cions catalanes que ja tenien un cert ús.

Quant als aspectes conceptuals discutits, el consens 
assolit ha estat la principal fita del treball, ja que ha tin-
gut en compte l’enfocament que es proposa per a l’aten-
ció sanitària, molt innovador i transversal, en què inter-
venen professionals de diversos àmbits. Com a resultat, 
es va aconseguir delimitar conceptualment neologismes 
que encara no es recollien en català ni en llengües pro-
peres (conciliació terapèutica), establir diferències noci-
onals entre termes relacionats (entre pacient postagut i 
pacient subagut) i actualitzar definicions de termes de 
tradició d’acord amb la concepció acceptada actualment 
(hospitalització domiciliària).

Impacte entre els experts i projecció de futur
Aquest exemple de treball col·laboratiu aplicat a la termi-
nologia ha aportat un valor afegit als seus participants i 
a la societat. D’una banda, la implicació i motivació dels 
especialistes ha permès crear una xarxa entre institucions, 
al mateix temps que ha facilitat l’acord sobre la terminolo-
gia essencial del camp. D’una altra, s’ha fet evident que els 
experts han donat valor a la terminologia com a eina indi-
cadora de la qualitat i l’eficàcia en l’exercici professional. 

El treball realitzat pot tenir un paper de referència en 
el debat internacional sobre l’atenció a la cronicitat, camp 
d’interès emergent. El coneixement generat es pot trans-
ferir a altres contextos i exportar a altres sistemes sanita-
ris, amb realitats socials i organitzatives diferents.

La dinàmica de treball amb la qual s’ha elaborat el pro-
jecte, basada en la col·laboració d’institucions i especia-
listes diversos, facilita la difusió i la implantació de la ter-
minologia. Des que la terminologia es va publicar en línia 
(maig de 2013) s’han produït una mitjana de 730 consultes 
mensuals i s’han recollit diversos suggeriments dels usua-
ris per a la inclusió de nous termes en edicions futures de 
l’obra.

Les propostes denominatives i conceptuals de la Ter-
minologia de la cronicitat representen l’estàndard de refe-
rència en l’acció del Departament de Salut i s’han convertit 
en la forma d’expressió normalitzada en el camp professi-
onal a qui es dirigeix el consens. 

Finalment, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Inte-
racció Social i Sanitària, recentment constituït pel Govern, 
conduirà el model català de gestió de les necessitats socials 
i de salut concurrents, majoritàriament de caràcter crònic 
i, en aquest sentit, menarà l’actualització i ampliació de 
l’actual consens.
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Resum
L’oxigenoteràpia crònica domiciliària (OCD) és l’ús tera-
pèutic de l’oxigen per reduir el dèficit d’oxigenació de la 
sang. L’objectiu del tractament amb OCD és corregir la hi-
poxèmia per evitar la hipòxia tissular i millorar la supervi-
vència i la qualitat de vida dels pacients amb insuficiència 
respiratòria crònica demostrada. 

Introducció
Dins dels principis que inspiren el Pla de salut de Cata-
lunya 2011-2015 podem trobar el de millorar la salut i la 
qualitat de vida dels ciutadans. Un objectiu específic de 
l’actual Pla de salut de Catalunya és disminuir en un 10% 
la taxa de mortalitat de les malalties respiratòries l’any 
20201. Millorar el contínuum assistencial, fomentar l’auto-
responsabilitat de pacients i cuidadors amb la seva pròpia 
salut i potenciar l’autocura podrien ser factors clau per as-
solir aquest objectiu. En augmentar l’esperança de vida, el 
nombre de pacients amb insuficiència respiratòria crònica 
(IRC) també augmenta. De manera que es podria deduir 
que el nombre de pacients que necessiten oxigenoteràpia 
crònica domiciliària (OCD) també està augmentant.

L’administració d’oxigen a domicili es comença a ge-
neralitzar a mitjan anys setanta2. Els anys 1980 i 1981 dos 
estudis, el NOTT3 i l’MRC4, demostren que els pacients 
tractats amb oxigenoteràpia milloren la seva supervivèn-
cia a llarg termini i estableixen la base del tractament de 
l’OCD. L’objectiu de l’oxigenoteràpia és mantenir una 
pressió parcial d’oxigen en sang arterial (PaO2) per sobre 
de 60 mm Hg o una saturació d’oxigen (SatO2) superior 
al 90%5.

Per poder obtenir tots els beneficis de l’oxigenoterà-
pia cal que es compleixin tres condicions: una indicació 
adequada, un bon compliment i una adequada correcció 
de la hipoxèmia6. Nombrosos articles ens indiquen que 
l’incompliment terapèutic de l’OCD varia entre el 10% i 
el 51%6-8.

L’OCD es prescriu a l’hospital i les fonts de subminis-
trament les controlen empreses externes, però les infer-
meres dels equips d’atenció primària (EAP) són les pro-
fessionals idònies per realitzar educació sanitària sobre 
OCD. La bibliografia apunta que l’educació no s’està rea-
litzant. Diversos estudis reflecteixen la necessitat de fer se-
guiments periòdics als pacients usuaris d’OCD al domicili 
per verificar el grau de compliment i realitzar una educa-
ció sanitària adequada6-12.

Estudi ATDOM-O2

L’estudi ATDOM-O2 és una intervenció educativa en pa-
cients amb OCD per millorar la utilització i adherència 
d’aquesta prescripció.

L’objectiu principal de l’estudi és avaluar l’impacte en 
el nivell de coneixements, habilitats i adherència de l’ús 
de l’OCD en pacients/cuidadors després d’un seguiment 
protocol·litzat per part dels professionals d’atenció primà-
ria (AP).

Alguns dels objectius secundaris són: avaluar els can-
vis en la qualitat de vida relacionada amb la salut dels pa-
cients amb OCD abans i després del seguiment per part 
dels professionals d’AP; comparar el nombre d’ingressos 
hospitalaris, visites a urgències i exacerbacions durant 
l’any anterior i posterior a l’aplicació del protocol; i dis-
minuir els accidents derivats de l’ús de l’oxigenoteràpia 
domiciliària.

Prova de coneixements
Es considera que les infermeres són les professionals idò-
nies per realitzar la intervenció educativa. Es va explorar 
quina era la situació basal de coneixements d’aquest col-
lectiu. La primera fase de l’estudi ATDOM-O2 va consistir 
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ELISABET CARRERA i col·ls. - ESTUDI ATDOM-O
2
: FASE I. ESTAN FORMADES LES PROFESSIONALS D’INFERMERIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA EN OXIGENOTERÀPIA CRÒNICA DOMICILIÀRIA?

en descriure el nivell de coneixements que tenen les pro-
fessionals d’infermeria d’AP en OCD. Les infermeres de 
quatre EAP del Servei d’Atenció Primària Litoral de Bar-
celona de l’Institut Català de la Salut (ICS), que pertanyien 
al grup intervenció de l’estudi ATDOM-O2, van contestar 
un qüestionari de coneixements sobre OCD abans d’una 
sessió formativa sobre la matèria. El qüestionari estava 
constituït per 19 ítems amb respostes tancades agrupades 
en: indicació d’OCD, objectius de l’OCD, adherència, pe-
rills de l’ús dels dispositius, neteja dels equips i preguntes 
tècniques.

Per a l’anàlisi estadística es va assignar un punt per 
cada resposta correcta i es va calcular una puntuació to-
tal entre 0 i 19 (de nul a màxim coneixement). Les dades 
es van analitzar mitjançant medianes i percentatges de la 
puntuació total i de les subpuntuacions per categories. Es 
va comparar el nivell de coneixement segons l’edat i el 
centre de treball mitjançant proves no paramètriques. 

Resultats
Van respondre el qüestionari 49 infermeres de les 79 con-
vidades a participar (62%). No hi va haver diferències sig-
nificatives per edat i centre segons la participació. 

La mediana de punts va ser de 7 (amplitud interquar-
tílica: 4-9). Només el 12,2% va obtenir una puntuació per 

sobre de la meitat dels punts, essent 13 la nota més alta 
(valors extrems: 0 a 19 punts). A la Figura 1 es mostra la 
distribució de respostes correctes i incorrectes.

En dividir les preguntes per temes, es van obtenir els 
següents resultats:

 – El 6,1% de les infermeres coneixia la indicació cor-
recta de prescripció de l’OCD (1 pregunta). 

 – El 44,9% de les infermeres va contestar correctament 
a la pregunta relacionada amb els objectius de l’OCD (1 
pregunta). 

 – El 44,2% de les infermeres va respondre correcta-
ment a les 3 preguntes relacionades amb l’adherència de 
l’OCD (hores mínimes d’ús d’OCD/dia, moments impres-
cindibles en l’ús de l’OCD i període de temps màxim en la 
interrupció de l’OCD). 

 – El subgrup de preguntes relacionades amb els pe-
rills de l’ús de l’OCD va ser el que va obtenir els millors 
resultats, 57,15% de respostes correctes (tabac, saturació 
d’oxigen que s’ha d’obtenir, precaucions en l’ús de concen-
tradors i normes bàsiques per evitar incendis). 

 – El 42,9% de les infermeres va contestar correctament 
les tres preguntes relacionades amb la neteja dels equips 
(periodicitat en la neteja dels filtres dels concentradors, 
periodicitat en la neteja de les ulleres nasals i periodicitat 
en el canvi d’ulleres nasals per altres noves). 

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

FIGURA 1.  Distribució de respostes correctes i incorrectes 
Tema de les preguntes: Indicació d’OCD (pregunta 1), objectius de l’OCD (pregunta 3), adherència a l’OCD (Preguntes 5, 6 i 7), perills 
de l’OCD (preguntes 2, 4, 9 i 16), neteja de les fonts de subministrament (preguntes 11, 17 i 18) i preguntes tècniques (preguntes 8, 10, 
12, 13, 14, 15 i 19).
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 – El 17,5% de les infermeres va respondre correcta-
ment les 7 preguntes relacionades amb aspectes tècnics de 
les fonts de subministrament d’OCD (per exemple: espai 
entre el concentrador i la paret/moble o llargada màxima 
recomanada dels tubs conductors). 

Conclusió
El nivell de coneixements de les infermeres sobre OCD 
és millorable. L’àrea en què estan millor formades és la de 
perills de l’OCD (57,1% varen respondre correctament).

Donades les característiques de les infermeres partici-
pants, es pot pensar que la situació de la resta del col·lectiu 
en l’àmbit analitzat és similar. És per això que es planteja 
una formació generalitzada i en cascada ja que conside-
rem que les mancances formatives detectades són oportu-
nitats de millora i que una formació específica en la matè-
ria podria millorar els resultats de salut d’aquests usuaris. 
Per això continuem treballant en l’estudi ATDOM-O2, ja 
que, per poder transmetre els coneixements necessaris als 
pacients usuaris d’OCD, primer cal formar les professio-
nals encarregades de realitzar l’educació.

NOTA
L’estudi ATDOM-O2 compta amb l’ajut de 120 hores del 
Mòdul de recerca per a professionals d’atenció primària 
de Barcelona (Ajuts XB).
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Vidre i mirall: selecció d’iniciatives presentades a la 3a jornada del Pla de salut de Catalunya (2)

Resum
La fragilitat és una síndrome geriàtrica, amb una definició 
no consensuada encara, que disminueix la capacitat d’adap-
tació dels individus i els posa en risc de perdre la indepen-
dència per viure a la comunitat. En aquest projecte es va 
dissenyar un cribratge de fragilitat per a ser utilitzat en ma-
jors de 70 anys a l’atenció primària de salut i es va realitzar 
un procés de validació, concurrent amb una valoració geri-
àtrica integral i predictiva envers l’aparició dels resultats, 
inclusió en un programa d’atenció domiciliària, instituci-
onalització o mort, mitjançant un seguiment de set anys.

Introducció
L’envelliment de la població i els avenços mèdics estan do-
nant lloc a què hi ha més persones que viuen més temps 
en la comunitat amb múltiples comorbiditats i necessitats 
complexes. A mesura que les persones envelleixen es tor-
nen més fràgils i amb predisposició a la disminució fun-
cional i a un major risc d’esdeveniments adversos (EA). 
Factors com viure sol, l’aïllament, les males xarxes socials 
i el declivi econòmic tenen el potencial d’augmentar el 
risc de fragilitat, el deteriorament funcional i els EA. La 
vigilància de la salut i l’avaluació de la fragilitat de la gent 
gran en la comunitat és essencial per identificar els grups 
de risc. 

S’han utilitzat diferents mètodes per identificar els adults 
grans en risc de resultats adversos com ara la fragilitat1. La 
majoria dels models de predicció de risc tenen una pobra 
capacitat predictiva. Això és especialment cert a nivell indi-
vidual i pot estar relacionat amb la manca d’incorporació de 
dades rellevants, tant socials com demogràfiques2.

El concepte de fragilitat és difícil de definir perquè té 
múltiples facetes i això dificulta el cribratge3. Definicions 
com la del fenotip de fragilitat de Fried4, actualment molt 
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acceptada, se centren en l’aspecte físic de la fragilitat, pot-
ser el més important, però deixen fora la dimensió de de-
clivi cognitiu i, també, els factors socials, que poden ser 
importants a l’hora de mantenir la gent gran independent 
en la comunitat. En aquest projecte, la fragilitat es con-
ceptualitza com una síndrome geriàtrica que disminueix 
la capacitat d’adaptació dels individus, un estat de major 
vulnerabilitat a diversos tipus d’estrès que els posa en risc 
de perdre la independència per viure a la comunitat. Uti-
litza el risc d’EA basat en diferents dimensions com un 
marcador substitut per a la fragilitat i incorpora també as-
pectes socials. El cribratge de fragilitat, com a mesura per 
avaluar els riscos, conduirà a una millor presa de decisions 
per part de professionals de la salut i a una millor qualitat 
de vida de les persones5. Un enfocament preventiu per a 
les intervencions de salut basat en la comunitat redueix 
l’ús dels serveis dels hospitals d’aguts, millora la gestió de 
les malalties cròniques i faculta les persones per a les cures 
personals. Si s’identifiquen i aborden els factors de risc, 
els sistemes de salut seran més eficients i sostenibles i els 
individus tindran una millor qualitat de vida.

Objectiu 
Desenvolupar un instrument per a la detecció d’ancians 
fràgils a l’atenció primària i realitzar un procés de vali-
dació, concurrent amb una valoració geriàtrica integral 
(VGI) i predictiva envers l’aparició dels EA: inclusió en 
programa d’atenció domiciliària, institucionalització o 
mort, mitjançant un seguiment de set anys.

Mètodes 
Estudi prospectiu multicèntric de seguiment als set anys 
d’una cohort de 691 persones de 70 anys o més l’any 2005, 
amb estudi de validació concurrent i prospectiva d’un 
instrument de detecció de fragilitat aplicat en la consulta 
d’atenció primària de salut.

Van participar infermeres i metges de 26 equips 
d’atenció primària de tot Catalunya. Les persones es-
tudiades eren part de la població atesa en els centres, 
vivien a la comunitat i no eren ateses en el programa 
d’atenció domiciliària ni estaven institucionalitzades 
en aquell moment. Les mesures realitzades incloïen 
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l’instrument de cribratge, dissenyat ad hoc per l’equip 
investigador a partir de la revisió de literatura cientí-
fica existent a l’època, que avaluava les dimensions: 
visió, audició, cognitiva, afectiva, incontinència, fun-
cional (activitats de la vida diària [AVD]), mobilitat 
(prova get up and go), caigudes, ingressos hospitalaris, 
suport social, polifarmàcia, nutrició i salut percebuda. 
També es mesurà la presència de comorbiditats. Per 
a la validació, es realitzà, de forma independent, una 
VGI a l’estudi basal, considerada com a estàndard de 
referència, que incloïa valoracions amb tests geriàtrics 
habituals, consensuats per geriatres (Mini Nutritional 
Assessment, escala de marxa i equilibri de Tinetti, ín-
dex de Barthel, escala de Lawton i Brody, mini exa-
men cognoscitiu de Lobo MEC-30, escala de Yesavage 
abreviada, escala de valoració sociofamiliar de Gijón i 
índex de comorbiditat de Charlson). 

Es va conformar una cohort amb tots els participants 
i es va fer un seguiment d’aquesta cohort durant set anys; 
es van avaluar els esdeveniments d’inclusió en atenció do-
miciliària, institucionalització i mortalitat, mitjançant la 
revisió de la història clínica i el contacte directe. Es varen 
calcular els valors de sensibilitat i especificitat del cribrat-
ge enfront la VGI i es va realitzar una anàlisi de supervi-
vència i regressió logística per avaluar l’associació amb els 
EA en el seguiment.

L’estudi es va dur a terme seguint les normes de bona 
pràctica en recerca i es va obtenir el vistiplau del Comitè 
Ètic d’Investigació Clínica de l’IDIAP Jordi Gol. 

Resultats
El cribratge va ser realitzat per metges o infermeres en 8 
minuts de mitjana. El 56% de la mostra estudiada eren do-
nes, amb una edat inicial de 76,7 anys de mitjana. El 55% 
dels subjectes tenia tres o més dimensions del cribratge de 
fragilitat afectades. Les més freqüents eren la polifarmà-
cia, l’afectiva i la incontinència (Figura 1).

L’estudi de validació concurrent del cribratge en-
front la VGI mostrà que el millor punt de tall per con-
siderar el cribratge com a positiu en l’anàlisi de sen-
sibilitat era el de tres dimensions afectades. Els valors 
de sensibilitat i especificitat per aquest punt de tall 
eren de 73% i 58%, respectivament, i l’àrea sota la cor-
ba ROC era de 0,70%.

El seguiment de la cohort es va tancar amb una taxa 
d’esdeveniments global de 36,6% als 7 anys (Figura 2). 
L’anàlisi de sensibilitat del cribratge enfront l’aparició d’al-
gun EA mostrà que el millor punt de tall per considerar el 
cribratge com a positiu era també el de tres dimensions 
afectades (sensibilitat = 74,9%, especificitat = 40,6, àrea 
sota la corba ROC = 0,642). 

L’anàlisi de supervivència amb regressió de Cox (Tau-
la 1), ajustada per edat i sexe, mostrà que els esdeveni-

ments en el seguiment eren explicats principalment de 
forma significativa per les dimensions AVD, polifarmàcia 
i mobilitat. Tenir tres dimensions de cribratge afectades 
incrementava el risc de perdre l’autonomia o morir 2,2 
vegades durant el seguiment. Per cada dimensió afectada, 
augmentava el risc de patir esdeveniments el 27%.

Analitzant els diferents EA per separat, ajustant per 
edat, sexe i comorbiditat en una regressió de Cox, es mos-
trà que el risc de ser inclòs en l’atenció domiciliària era 
explicat principalment per la mobilitat i les AVD instru-
mentals; el d’institucionalització ho era pel risc social, la 
mobilitat i la comorbiditat; i el de mort per les AVD bàsi-
ques i instrumentals i la polifarmàcia.

Conclusions
El concepte d’ancià fràgil o vulnerable no es correspon 
amb cap patologia concreta ni síndrome geriàtrica única, 
sinó que és multidimensional. Tot i que encara no hi ha 
una definició universalment acceptada, porta la persona 
afectada a un major risc de perdre l’autonomia, a la insti-
tucionalització o la mort. La fragilitat estaria, dins de l’en-
foc de la cronicitat, com a procés de complexitat inferior al 
malalt crònic complex a la piràmide d’estratificació de risc 
de Kaiser, on serien adequades les mesures de promoció 
de la salut, prevenció i suport a l’autocura. Si es detecta 
i s’aborda la fragilitat, s’evitaria també la seva interacció 
amb les malalties cròniques i ajudaria alhora a alentir la 
seva progressió; es reduirien les reaguditzacions i dismi-
nuïren les hospitalitzacions, les anades a serveis d’urgèn-
cies i, finalment, les institucionalitzacions o la mortalitat. 
L’atenció primària de salut, pel seu paper de porta d’entra-
da al sistema sanitari i pel seguiment dels pacients al llarg 
dels anys, constitueix, per tant, el nivell assistencial ideal 
per a la detecció precoç d’ancians fràgils.

L’instrument dissenyat va resultar d’aplicació senzilla. 
Els estadístics de validesa clàssics de l’instrument de cri-
bratge apuntaren que un punt de tall de tres dimensions 
afectades era el que oferia més benefici quant a sensibilitat 
i especificitat. Els valors de la validació, però, no resultaren 
òptims. Interpretem aquesta situació com a deguda a l’ab-
sència d’un estàndard de referència apropiat per al con-
cepte de fragilitat que, com ja hem comentat, té una defi-
nició molt àmplia, multifacètica i sense consens universal. 

El seguiment de la cohort durant set anys va permetre 
analitzar un altre tipus de validesa; es va avaluar si l’instru-
ment podia predir els esdeveniments d’inclusió en atenció 
domiciliària, la institucionalització o la mort. Els resultats 
trobats van mostrar que les dimensions del cribratge s’as-
sociaven significativament als esdeveniments i que aug-
mentava el risc d’aparició d’EA amb cada dimensió afecta-
da que s’afegia. El punt de tall de tres dimensions afectades 
suposava més del doble de risc de patir un esdeveniment. 
Certes dimensions, com les funcionals, la mobilitat i la po-
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lifarmàcia, resultaren les més predictives quan es miraren 
individualment. També, l’anàlisi dels esdeveniments del 
seguiment per separat va destacar el risc social com a pre-
dictor significatiu en el cas de les institucionalitzacions. 

Així, una estratègia de detecció de pacients fràgils per-
metria actuar amb mesures interdisciplinàries, coordina-
des i adaptades a les necessitats detectades. Intervencions 
per millorar la mobilitat i la capacitat funcional de les per-
sones, abordant alhora la comorbiditat i la polifarmàcia, i 
tenint especialment en compte l’avaluació del risc social, 
ajudarien a mantenir l’autonomia i la qualitat de vida de la 
gent gran, essent aquest un objectiu prioritari en l’atenció 
a aquest col·lectiu.

NOTA
Estudi finançat amb un ajut del Fondo de Investigaciones 
Sanitarias FIS (PI031655) i 7è Premi d’Investigació en 
Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona. 2012.
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FIGURA 1.  Dimensions del cribratge afectades a l’inici (%)
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FIGURA 2.  Seguiment i esdeveniments adversos als 7 anys (%)
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TAULA 1.  Anàlisi multivariant (regressió de Cox i logística, ajustada per 
edat i sexe). Cribratge enfront qualsevol esdeveniment en el 
seguiment

Dimensió del cribratge HR IC 95%

Mobilitat (get up and go ≥ 20 s) 1,41 1,01 – 1,96

Polifarmàcia (≥ 5 fàrmacs) 1,67 1,27 – 2,20

Funcional (≥ AVD* no pot sol) 2,11 1,56 – 2,85

Comptatge de dimensions OR IC 95%

Nombre de dimensions + (0 – 13) 1,27 1,16 – 1,39

Tenir ≥ 3 dimensions afectades 2,21 1,56 – 3,15
*AVD = Activitats de la vida diària
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Resum
L’atenció a la cronicitat i l’envelliment progressiu de la po-
blació representen un repte assistencial que convé encarar 
superant la divisió clàssica entre atenció primària i aten-
ció hospitalària. Sota aquesta premissa, al nostre territo-
ri s’ha elaborat el Programa d’Atenció al Pacient Crònic 
Complex i de Continuïtat Assistencial (APCICA), com a 
estratègia multipalanca per impulsar un treball integrat 
entre l’atenció primària, l’atenció hospitalària i les línies 
sociosanitàries. El programa té com a eixos principals la 
creació d’una unitat funcional de continuïtat assistencial, 
així com incorporar alternatives a l’ingrés convencional; 
tot plegat amb l’objectiu principal de garantir la continu-
ïtat assistencial i minimitzar l’impacte negatiu que tenen 
les transicions assistencials en aquests malalts.

Introducció
Actualment, factors com l’increment progressiu de la po-
blació i del seu índex d’envelliment, juntament amb la mi-
llora en la detecció i control dels problemes de salut més 
prevalents, fan que hi hagi cada dia més persones amb 
problemes crònics de salut i amb situacions més com-
plexes a les quals cal donar resposta1. Tradicionalment a 
aquestes persones se’ls ha tractat les aguditzacions a nivell 
hospitalari; això ha significat en no poques ocasions una 
ruptura pel que fa a la continuïtat assistencial.

Aquestes situacions obliguen a una millor coordinació 
territorial de tots els agents de les diferents organitzacions 
que les atenen, amb l’objectiu de considerar les aguditza-
cions com a integrants de la història natural de la malaltia 
crònica més que no pas com un conjunt d’episodis clínics 
aïllats.

Segons les evidències disponibles2, podrien ser factors 
de risc del reingrés hospitalari en les persones d’edat avan-
çada el fet d’haver patit un ingrés previ, la durada de l’esta-

Atenció al pacient crònic i continuïtat assistencial. Programa APCICA

M. Ángeles Costa1, Montse Farran1, Eugeni Paredes1, Marina Peiron2, Esther Aliet2, Eloisa Seto2

1Atenció Primària. Lleida. Institut Català de la Salut; 2Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

da hospitalària, la morbiditat i la comorbiditat, la capacitat 
funcional i diferents indicadors socials i psicològics. Les 
intervencions desenvolupades abans de l’alta hospitalària 
són menys efectives si no hi ha un seguiment adequat des-
prés de l’alta.

La planificació individualitzada prèvia a l’alta i el con-
sell per part d’equips multidisciplinaris garanteix estalvis 
considerables en reingressos evitables, inclús en absència 
d’altres intervencions3.

La Regió Sanitària Lleida agrupa 6 comarques (Segrià, 
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra) amb 
una extensió de 5.447 km2 (14% de la superfície de Cata-
lunya) i una població de 366.469 habitants (4,8% del total 
de Catalunya). La densitat de població és de 67,5 habitants 
per km2, molt inferior a la de Catalunya, que és de 238 
habitants per km2.

A aquesta dispersió de la població cal afegir l’índex 
d’envelliment, que se situa en aquests moments en el 
18,9%, superior al de Catalunya que es troba en el 17,3%.

De les 22 àrees bàsiques de salut que hi ha, només 7 
són centres pròpiament urbans; la resta són rurals o se-
mirurals.

Descripció del programa APCICA
El programa es dissenyà durant el segon semestre de 2012 
i inicià les primeres accions el gener de 2013.

Objectiu general del programa 
Millorar l’atenció sanitària dels pacients inclosos en el 
programa de pacient crònic complex i/o amb necessitat de 
continuïtat de cures, amb un model sostenible i solvent 
orientat a la provisió i previsió de cures.

Objectius específics
 – Disminuir els ingressos hospitalaris i/o assegurar es-

tades adequades.
 – Millorar la qualitat de vida del malat i de la seva fa-

mília, i els resultats en salut.
 – Planificar i realitzar les intervencions adreçades a 

identificar, prevenir i tractar precoçment els processos 
d’agudització, en les persones amb malalties cròniques.

 – Optimitzar l’ús de serveis: afavorir l’alta precoç hos-
pitalària, prevenir els reingressos, disminuir la freqüenta-
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ció a urgències i els ingressos hospitalaris no programats 
i/o evitables i reduir les visites successives innecessàries 
(reiteració en atenció especialitzada).

 – Millorar el nivell de competències dels professionals 
en el maneig d’aquests pacients.

El programa es basa principalment en dos canvis or-
ganitzatius:

 – Gestió de casos descentralitzada, amb una inferme-
ra gestora de casos en cada centre d’atenció primària i 2 a 
l’hospital.

 – Alternatives a l’ingrés convencional, amb l’am-
pliació de la cartera de serveis de l’hospital de dia po-
livalent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV) i la incorporació d’un equip de suport d’aten-
ció domiciliària (ESAD), que depèn funcionalment de 
l’atenció primària.

Per integrar i coordinar l’activitat de les dues línies 
de treball, es creà una unitat funcional de continuïtat 
assistencial (UCA), ubicada a l’entrada de l’HUAV, amb 
una direcció tècnica conjunta per part de la Direcció 
d’Atenció Primària de Lleida i la Direcció d’Infermeria 
de l’HUAV.

Unitat de continuïtat assistencial
La unitat compta amb infermeres gestores de casos (IGC) 
d’atenció primària i hospitalària, una treballadora social i 
un administratiu.

El model de gestió de casos fa un abordatge integral 
en les situacions de complexitat, dependència i fragilitat, 
desenvolupa pràctiques avançades i dóna resposta a les 
necessitats creixents de la població; així mateix, la funció 
d’enllaç assegura la continuïtat de cures entre els diferents 
nivells assistencials4.

Les infermeres gestores de casos d’atenció primària 
estan ubicades en els seus centres de referència i es coor-
dinen amb la unitat mitjançant un telèfon d’accés directe i 
reunions periòdiques conjuntes.

Des de la unitat es gestiona la coordinació dels dife-
rents recursos a l’alta del pacients d’urgències i dels hospi-
talitzats, així com amb l’hospital de dia, l’hospitalització a 
domicili i els seguiments per l’ESAD. L’horari d’atenció es 
de 8.00 a 19.00 h.

Un element clau en aquest programa és l’estratifica-
ció del pacient ingressat segons la complexitat clínica i 
de cures en el moment de l’alta, de manera que es pugui 
fer una gestió del cas en pacients més complexos i un 
treball informatiu de continuïtat en els casos de menys 
complexitat. 

L’estratificació es realitza en els pacients diana del pro-
grama PREALT (Protocol de preparació de l’alta), amb la 
següent classificació:

 – PREALT de risc. Gestionat per les IGC: pacients in-
gressats en hospitalització convencional i subaguts identi-
ficats com a pacients crònics complexos (PCC) o dins del 

model d’atenció a la cronicitat avançada (MACA) des de 
l’atenció primària. Degut al baix percentatge d’identificats, 
inicialment s’inclouen també els pacients amb CRG 6-7 
amb ingrés previ i els ingressos per malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (MPOC) i insuficiència cardíaca con-
gestiva (ICC).

 – PREALT de baixa complexitat. Gestionat directa-
ment des de la planta d’hospitalització a l’equip d’atenció 
primària a través de l’aplicació informàtica de l’estació clí-
nica d’atenció primària de l’ICS (ECAP).

Equip de suport domiciliari (ESAD)
S’ubica físicament en l’espai compartit amb la unitat 
d’hospitalització a domicili (HODO) per motius de dispo-
nibilitat d’espais i estratègics de coordinació amb la UCA 
i altres serveis com l’hospital de dia i les urgències hospi-
talàries.

Població diana
Els PCC o MACA en situació inestable, descompensació 
per ICC i/o MPOC, sobreinfeccions respiratòries, bron-
quitis aguda/asma i infeccions urinàries/pielonefritis.

L’equip compta amb un metge de família i dues in-
fermeres amb una dedicació de mitja jornada; l’horari 
d’atenció és de 8.00 a 15.00 h, i es coordinen amb el per-
sonal d’HODO hospitalari per al seguiment de pacients 
amb tractaments cada 12 h i amb els dispositius d’atenció 
continuada i CUAP per al seguiment durant el cap de 
setmana. 

Hospital de dia polivalent (HdDP)
A més de les prestacions que ja es realitzaven a l’HdDP, 
amb la creació de la UCA se n’han incorporat de noves, 
com ara un metge internista consultor per als professio-
nals de primària, per situacions de dificultat de maneig en 
el pacient PCC.

Les noves prestacions, que es gestionen des de la UCA 
són: valoració i estabilització del pacient PCC/MACA, 
administració de tractaments endovenosos, transfusions 
sanguínies i paracentesis per evacuació.

Resultats
S’ha incrementat el nombre dels pacients inclosos en el 
programa, que ha passat de 412 el 2012 a 1.459 el 2013. 
Gairebé el 40% dels pacients estan inclosos com a PRE-
ALT de risc, gestionats per les IGC. D’altra banda, mi-
rant el comportament de l’activitat global al tancament 
de l’any 2013 respecte el 2012, observem un increment 
de l’activitat d’hospitalització a domicili del 19%, un 
increment d’activitat a l’hospital de dia del 17% i una 
reducció del total d’altes convencionals del 4,9%. Altres 
resultats observats són una reducció de l’1,5% dels in-
gressos urgents i una reducció del 5,1% dels reingressos 
< 30 dies.
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Conclusions
A banda dels resultats de millora en optimització de re-
cursos, el programa ha estat un motor per al treball d’inte-
gració entre professionals de diferents serveis. Ha permès 
als professionals tenir un coneixement més en profunditat 
de tots els recursos disponibles, fent possible que s’oferei-
xi una millor resposta i l’atenció més adequada en cada 
moment i en cada transició del pacient pel sistema sanita-
ri. El programa APCICA dóna resposta adient al continu 
assistencial i elimina la clàssica fragmentació en l’atenció 
primària/hospitalària, en la línia del model sanitari impul-
sat des del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat 
(PPAC) del Departament de Salut de Catalunya. 
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Resum
La Direcció d’Atenció Primària Metropolitana ha imple-
mentat un programa d’atenció a la cronicitat incloent-hi 
infermeres gestores de casos (GC). S’ha observat una dis-
minució del nombre d’ingressos i de visites a urgències en 
els malats inclosos en gestió de casos, encara que no es pot 
establir una relació directa.

Introducció
Les condicions de salut relacionades amb la cronicitat són 
les que tenen una expectativa de creixement i un impacte 
més elevats en els indicadors de salut i en la sostenibilitat 
del sistema de benestar. L’Organització Mundial de la Sa-
lut preveu que les malalties cròniques seran la principal 
causa de discapacitat el 2020, i el 2030 es doblarà la seva 
incidència en persones de més de 65 anys.

El Departament de Salut de Catalunya ha elaborat el 
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, marcant 
objectius en el Pla de salut 2011-15, amb resultats espe-
rats en la salut de les persones, en l’ús dels recursos i en 
l’ordenació dels serveis d’atenció, adaptant-los millor a les 
necessitats i riscos, en funció de l’evolució de les pròpi-
es malalties, la presència de pluripatologia o altres factors 
que afecten el maneig del pacient o el seu pronòstic.

En el territori de la Direcció d’Atenció Primaria Me-
tropolitana Nord (MN), es parteix d’un alt nivell d’in-
gressos i reingressos hospitalaris en pacients amb pa-
tologies cròniques, especialment insuficiència cardíaca 
(IC) i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), 
amb un nombre superior d’hospitalitzacions evitables 
que en altres territoris de Catalunya. En el marc del 
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del De-
partament de Salut, dissenyem una acció multinivell i 
amb visió integral centrada en els pacients amb mul-
timorbiditat, ingressadors i amb criteris de fragilitat, 
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que classifiquem com a pacient crònic complex (PCC) 
o malaltia crònica avançada (MACA).

El programa d’atenció als pacients PCC i MACA en el 
territori MN es planteja la gestió de cas comunitària per a 
aquells pacients amb elevada intensitat d’intervencions, a 
partir d’uns criteris homogenis de multimorbiditat, gra-
vetat i discapacitat identificats com a PCC o MACA. Els 
objectius del programa són:

1) Garantir l’atenció integral als pacients, ben coor-
dinada entre nivells assistencials, introduint el model 
d’atenció comunitària de qualitat, basada en l’Advance 
Care Planning.

2) Millorar la qualitat de l’assistència a aquests malalts.
3) Disminuir el nombre d’ingressos i reingressos hos-

pitalaris.
Al llarg de l’any 2012, es va elaborar el programa 

d’atenció a la cronicitat MN. Al darrer trimestre es van 
triar les gestores de cas del territori, a partir d’un concurs 
públic amb valoració de: perfil d’infermera de pràctica clí-
nica avançada, habilitats comunicatives i lideratge clínic.

Els objectius del programa per a l’any 2013 van ser:
 – Disponibilitat del programa d’atenció elaborat i co-

municat als equips d’atenció primària (EAP).
 – Lideratge de les gestores de cas.
 – Tenir establerts els pactes entre proveïdors per a la 

identificació de pacients candidats al model d’atenció.
 – Garantir la continuïtat assistencial 7 x 24.
 – Creació de la Comissió d’expertesa Atenció Primà-

ria / Atenció Especialitzada, depenent de l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol (HUGTP).

 – Introducció del Pla d’intervenció individualitzat 
compartit (PIIC).

L’any 2014 ens plantegem millorar el desplegament i 
apoderament del programa en els EAP, reforçar la cultura 
d’equip multinivell per a l’atenció al final de la vida i intro-
duir la GC en pacients d’alt risc d’ingrés, abans d’estar en 
situació molt avançada.

El programa d’atenció a PCC i MACA està relacionat 
amb les rutes assistencials de gestió de patologies i la seva 
aplicació pràctica en els EAP, a través dels plans de cures 
propis d’aquests pacients. Així mateix, està relacionat amb 
el programa d’intervenció a les residències geriàtriques del 
territori.
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Resultats
En tot el territori de l’àrea MN, a finals de 2013, tenim 
identificats 5.362 PCC i 801 MACA, la qual cosa represen-
ta un 0,68% dels pacients atesos. D’aquests, el 27% (1.697) 
estan en GC.

Dels malalts de la mostra corresponents a l’àrea d’in-
fluència de l’HUGTP (n = 868), hem realitzat un estudi 
retrospectiu dels ingressos i visites a urgències dels ma-
lats identificats com a PCC o MACA a 31 de desembre de 
2013. Hem comparat les dades dels any 2012 i 2013.

Els ingressos en els malats PCC s’incrementen un 
7,14% l’any 2013 versus l’any 2012, mentre que els ingres-
sos dels malalts en GC disminueixen un 13,45% (veure 
Figura 1). Les visites a urgències dels malalts PCC aug-
menten un 10,39% mentre les dels malalts en GC dismi-
nueixen un 0,78% (veure Figura 2).

Reflexions
Les dades apunten a uns bons resultats de la GC però ca-
len anàlisis més profundes i a més llarg termini per con-
firmar-ho. Diverses raons poden influir en els resultats: 
només disposem de dades de l’HUGTP; poc temps en GC; 
altres millores organitzatives (hospital de dia, hospitalitza-
ció domiciliaria…). D’altra banda, un factor de confusió 
podria ser el temps que el malalt porta en el programa de 
GC, ja que es van incloure tots els malats marcats a data 
31 de desembre de 2013 sense tenir en compte el temps en 
el programa.

Els ingressos i visites a urgències augmenten molt en 
els malalts MACA, segurament això és indicatiu de l’estat 
molt evolucionat de les seves malalties, però també ens in-
dica que tenim molt camp per millorar en l’atenció al final 
de la vida.

Un impacte molt positiu en l’àmbit de l’atenció pri-
mària i comunitària és disposar de professionals amb alta 
qualificació clínica, amb competències per a l’abordatge 
dels pacients d’alta complexitat en la seva atenció domici-
liària i amb capacitat de coordinar-se i mobilitzar recursos 
sanitaris i socials de diversos nivells.

Tots els professionals implicats valoren molt positiva-
ment l’experiència de la Unitat d’Expertesa com un espai 
multidisciplinari per consensuar estratègies i coordinació 
entre nivells.

Considerem que es tracta d’una experiència innovado-
ra per: 

1) Una gestió de cas centrada en la pràctica clínica, a 
més de la funció d’enllaç entre professionals i nivells as-
sistencials.

2) Un sistema compartit d’identificació dels pacients i va-
loració conjunta en les Unitats d’Expertesa Clínica i Social.

3) Consecució de disminució d’ingressos, reingressos, 
visites a urgències i consultes externes, en el primer any 
d’implantació.

4) Haver afavorit estratègies addicionals com: la par-
ticipació de la primària en les comissions d’avaluació de 
reingressos, la potenciació del programa pre-Alt i Enllaç, 
l’haver creat dispositius de suport als pacients i professi-
onals com l’Oficina d’Enllaç, la simplificació de l’accés a 
hospitals de dia, col·laboració dels equips PADES, etc.

Conclusions
La implementació d’un programa de gestió de casos sem-
bla disminuir els ingressos i les visites a urgències, encara 
que cal realitzar estudis metodològicament ben dissenyats 
per confirmar aquesta tendència.

FIGURA 1.  Nombre d’ingresos hospitalaris per diferent tipologia de 
malalts. En els requadres figura la diferència entre el 2012 
i el 2013
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FIGURA 2.  Nombre de visites a urgències per diferent tipologia de 
malalts. En els requadres figura la diferència entre el 2012 
i el 2013
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Vidre i mirall: selecció d’iniciatives presentades a la 3a jornada del Pla de salut de Catalunya (2)

En els darrers anys, a Catalunya i als països del nostre 
entorn s’han iniciat solucions innovadores en el procés 
d’atenció dels pacients crònics en situació de complexitat1. 

En la majoria de les iniciatives, els programes de ges-
tió de l’atenció es consideren un enfocament prometedor 
per millorar la qualitat de l’atenció i per reduir els costos2. 
Aquests programes tenen com objectiu ajudar els pacients 
i aquells que els donen suport en el maneig dels seus pro-
blemes de salut i estan dissenyats a partir d’una planifi-
cació coordinada de l’assistència i d’un seguiment indivi-
dualitzat. És en aquest entorn que sorgeix el Programa de 
pacient crònic complex de l’Alt Penedès (PPCCAP). 

Introducció
Des de l’any 2011, al territori de l’Alt Penedès s’està des-
envolupant un programa adreçat als pacients crònics com-
plexos (PCC) amb l’objectiu de millorar, de forma proac-
tiva, els serveis sanitaris que es presten. Aquests pacients, 
per la seves característiques, utilitzen molts recursos sani-
taris i es poden beneficiar d’estratègies d’atenció col·labo-
ratives3,4.

En aquest programa participen tots els equips d’aten-
ció primària de l’Alt Penedès: Penedès Rural, Vilafran-
ca i Sant Sadurní (SAP Penedès-Garraf-Llobregat Nord, 
Institut Català de la Salut), l’Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès (Consorci Sanitari Alt Penedès) i el Centre Socio-
sanitari Ricard Fortuny (Consorci Sociosanitari Vilafran-
ca). Inicialment (maig 2011), el programa es va orientar 
a l’atenció de PCC amb insuficiència cardíaca (IC), i des 
de l’octubre de 2012 també s’han inclòs els pacients amb 
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

El programa vol oferir una  atenció sanitària integra-
da als PCC i al seu entorn  comunitari per promoure la 
màxima autonomia i limitar la progressió de la seva com-

Un any després, on som? Programa de pacient crònic complex de 
l’Alt Penedès

José Carlos Molina1, Pilar Piñeiro2, Mireia Roca1, Sara Freixedas2, Lourdes Martínez Fillola3, M. Jesús García Jordán2

1Servei Medicina Interna. Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès; 2Servei Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Llobregat Nord. Institut 
Català de la Salut. Vilanova i la Geltrú; 3Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny. Vilafranca del Penedès.

plexitat i dependència, afavorint la permanència d’aquests 
pacients en el domicili i mantenint alhora la seva qualitat 
de vida. D’altra banda, vol donar resposta a les seves ne-
cessitats sanitàries incrementant l’eficiència del sistema. 
Amb aquests objectius s’han dissenyat dispositius que mi-
lloren el control de les descompensacions i s’han establert 
pactes entre tots els nivells d’atenció per donar respostes 
més coordinades i individualitzades depenent de la situa-
ció clínica del pacient. 

Per definir inicialment la població diana del programa 
es va utilitzar el model predictiu de Rajmil i col·ls.5 i es 
va simultaniejar amb la detecció feta pels professionals de 
tots els nivells assistencials implicats en l’atenció d’aquests 
pacients. Actualment s’utilitza el model predictiu basat en 
els Clinical Risk Groups (CRG) a partir de l’Estació Clínica 
d’Atenció Primària (ECAP), combinada igualment amb 
la detecció dels professionals. S’inclouen aquells pacients 
amb CRG 6, 7, 8 i 9 amb dos o més ingressos hospitalaris 
durant l’últim any.

Resultats
Els resultats descrits a continuació procedeixen d’una anàli-
si realitzada sobre l’activitat del programa des del seu inici el 
mes de maig de 2011 fins el 31 d’agost de 2013 (28 mesos).

L’anàlisi té un disseny observacional descriptiu en el 
qual s’avaluen les característiques sociodemogràfiques, la 
situació de comorbiditat (CRG), la valoració funcional, la 
utilització de serveis i la prescripció de fàrmacs a l’inici del 
programa i durant el període de seguiment. També s’uti-
litza un disseny abans-després amb les valoracions funci-
onals i prescripció activa, per comparar la seva situació a 
l’inici del programa i en la darrera valoració. En el cas de 
les dades d’IC es comparen també amb una avaluació prè-
via, feta el 2012 (als 16 mesos d’implantació).

S’han exclòs de l’anàlisi aquells pacients que havien es-
tat en el programa 90 dies o menys, temps considerat per 
l’equip investigador com el mínim necessari per tal que 
les activitats del programa puguin tenir efecte sobre l’evo-
lució clínica i el consum de recursos sanitaris del pacient.

a) Descripció demogràfica i comorbiditat
La mitjana d’edat dels 290 pacients inclosos a l’anàlisi ha 
estat de 81,2 anys (DE 7,75) i el 41% eren dones. El 90,9% 
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dels pacients presentava CRG 6 i 7. El 75% tenia IC com 
a patologia principal, el 51,4% MPOC i el 31% ambdues 
condicions. La mortalitat acumulada ha estat del 25,9% 
(75 pacients); 22 pacients van morir a l’hospital d’aguts 
(29,3% dels 75 èxitus), 15 al centre sociosanitari (20%), 
25 al seu domicili (33%) i de 5 no se’n té informació (6%). 
Aquesta taxa de mortalitat concorda amb l’avaluació de 
l’índex de Charlson que es va fer a l’inici del programa. La 
probabilitat de supervivència al cap de 28 mesos fou del 
50%. La Figura 1 mostra que no s’han trobat diferències 
estadísticament significatives de la supervivència de paci-
ents en programa entre els 3 grups classificats per diagnòs-
tic principal (IC, MPOC, IC+MPOC). 

b) Valoració funcional
La situació funcional mesurada mitjançant I. Barthel va 
empitjorar progressivament, passant d’una dependència 
moderada-total en el 16,8% dels PCC a l’inici, al 31,3% al 
final del període d’anàlisi. Malgrat això, no s’observaren 
variacions significatives en les escales de dispnea espe-
cífiques (NYHA per IC i BRMC per MPOC), ni tampoc 
en la percepció de qualitat de vida mesurada amb l’Euro-
quol-5D6. 

c) Utilització de recursos
La mitjana del pes CRG de prescripció fou de 4,32 (DE 
1,14), amb un consum esperat de farmàcia 4 vegades supe-
rior a la mitjana del conjunt de pacients. A l’anàlisi com-
parativa entre situació inicial i final, la mitjana de pres-

cripció fou de 12,28 (DE 3,93) fàrmacs i d’11,74 (DE 4,22), 
respectivament. Aquestes diferències són estadísticament 
significatives (p: 0,027).

L’activitat d’atenció primària (AP) va augmentar signi-
ficativament. Cal ressaltar que el 95,9% dels PCC van tenir 
1 visita o més a domicili. Les infermeres gestores van fer 
una mitjana de set visites/pacient/any enfront a les 2,5 a 
l’anàlisi prèvia de 2012. El tipus de visita més freqüent va 
ser la telefònica. La visita més habitual de metge i infer-
mera d’AP en aquests pacients fou la visita al centre (71% 
i 56%, respectivament) i foren les infermeres les que rea-
litzaren un percentatge més alt de visita a domicili amb un 
30% (1.474) de visites.

La Figura 2 mostra l’evolució del consum de recursos 
hospitalaris. Com es pot veure, la utilització del servei 
d’urgències hospitalàries es va reduir significativament 
respecte a l’avaluació anterior, tant en percentatge de paci-
ents que es visiten alguna vegada en aquest servei (52,4% 
l’agost de 2013 vs. 79,9% el 2012), com en la freqüència 
de visites (37,9% l’agost de 2013, amb 2 o més visites, 
vs. 59,7% el 2012). També es va reduir progressivament 
el percentatge de pacients amb ingrés hospitalari (42,8% 
l’agost de 2013 vs. 55% el novembre de 2012), acompa-
nyat de la reducció del percentatge de pacients amb 2 o 
més ingressos (23,8% l’agost de 2013 vs. 25,5% el 2012). 
Igualment s’observaren millores en les dades de les hospi-
talitzacions evitables per ICC, amb 18,6% dels pacients el 
2013 vs. 26,9% el 2012. 

Respecte a la utilització dels recursos sociosanitaris, el 
percentatge de pacients que va precisar ingrés al centre va 
ser del 18,6% (54 pacients) durant tot el període de se-
guiment. De les tres unitats funcionals que hi ha al Soci-
osanitari, la de llarga estada és on es va produir un major 
nombre d’ingressos. Es va identificar un grup de pacients 
que va requerir ingrés a dos o més unitats funcionals. Els 

FIGURA 1.  Comparació de la supervivència al cap de 28 mesos dels 
pacients avaluats entre els grups que només tenien 
insuficiència cardíaca (IC), només tenien malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (MPOC) i els que tenien ambdues 
condicions (IC+MPOC)
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FIGURA 2.  Evolució de la utilització de recursos hospitalaris al cap 
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PCC inclosos van ingressar més per MPOC i van consu-
mir més recursos de llarga estada. El recurs sociosanitari 
es va nodrir principalment de la derivació després d’ingrés 
hospitalari (51%), mentre que el 34% dels ingressos proce-
dien dels EAP de referència. 

d) Continuïtat assistencial
La coordinació PREALT (protocol de preparació de l’al-
ta) ha millorat tant a nivell hospitalari com sociosanitari. 
L’activació del PREALT a l’hospital va passar del 51,2% de 
pacients ingressats el 2012, al 77,4% l’agost de 2013. Al 
sociosanitari es va activar PREALT en el 60% dels paci-
ents. El contacte en AP en el 98% dels PREALT fou a les 
48 hores o abans.

Conclusions
Els resultats descrits mostren una tendència favorable en 
els objectius de reducció de la utilització de recursos sani-
taris a l’àmbit hospitalari i en l’adequació de l’ús dels re-
cursos ambulatoris, tant d’atenció primària com hospita-
lària. La proactivitat és eficient en aquest perfil de pacient 
(comorbiditat, polifarmàcia, elevat risc de reaguditzacions 
i complicacions) que s’associa en molts casos a proble-
màtica social. En el moment actual no tenim dades que 
permetin extreure conclusions sobre canvis en l’ús dels 
recursos sociosanitaris. Malgrat els canvis adoptats, el de-
teriorament funcional és progressiu com a conseqüència 
de la història natural de les malalties cròniques, amb una 
mortalitat significativament superior a la de la població 
general. 

Aquesta experiència identifica un subgrup de pacients 
que es correspon amb l’estrat més alt de la piràmide de 
Kaïser. Malgrat la proactivitat del programa, segueixen 
precisant ingressos hospitalaris i sociosanitaris, així com 
visites a urgències. Una de les hipòtesis suggeriria que es 
tracti de pacients amb dèficits en l’autocura i importants 
necessitats socials, que combinades amb la complexi-
tat-cronicitat fan difícil la gestió ambulatòria del seu es-
tat de salut. Caldrà continuar treballant per afavorir una 
atenció més proactiva, interdisciplinària i col·laborativa 
que permeti un abordatge global de la persona. Avançar 
cap a un canvi de model d’atenció és un repte per a tots 
els nivells assistencials i per als professionals implicats; 
requereix temps, formació i avaluacions periòdiques per 
redireccionar i consolidar estratègies. 
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Roda contínua de formació i consens. SEGURETAT DEL PACIENT

Introducció
La tomografia computada (TC) ha esdevingut una valu-
osa eina de diagnòstic per la imatge i, com a tal, s’ha ex-
perimentat un augment notable del seu ús en els darrers 
anys. Però aquesta eina diagnòstica implica l’exposició del 
pacient a radiació ionitzant. Malgrat que representa el 8% 
dels estudis radiològics realitzats, és responsable d’aproxi-
madament el 47% de les dosis de radiació administrades1. 
Es considera que el 33% de les exploracions amb TC es 
practiquen a pacients amb edat inferior als 10 anys2,3.

Estudis recents vinculen l’ús de la TC en infants amb 
un increment del risc de patir leucèmia o tumors cerebrals, 
quan les dosis de radiació impartides superen determinats 
valors4,5. No obstant això, aquest risc, analitzat individual-
ment per a un pacient concret, és petit en comparació al 
benefici clínic que aporta la TC6. 

Cal tenir en compte certes consideracions especials en 
el cas de l’exposició mèdica a la radiació en pacients pe-
diàtrics:

 – Els nens i els adolescents són més sensibles a la radi-
ació, degut a una major radiosensibilitat d’òrgans i teixits 
(en fase de creixement)2,3,7.

 – Els nens i els adolescents tenen una expectativa de 
vida més llarga i, per tant, un període major per manifes-
tar possibles danys derivats de l’exposició a la radiació2,3,7.

 – Els nens poden rebre una dosi de radiació més gran 
de la necessària en cas de fer servir procediments de TC 
per a adults (no optimitzats). Fent servir els mateixos pa-
ràmetres d’exploració, la dosi rebuda per un nen pot ser 
quatre vegades superior a la d’un adult2,8,9.

Així doncs, el risc de desenvolupar càncer relacionat 
amb l’exposició a la radiació pot ser bastant més alt per a 
un nen o un adolescent en comparació amb el d’un adult 
sotmès al mateix estudi de TC. Per tant, és important incidir 
en el fet que cal adaptar els protocols de les exploracions 
a les dimensions i característiques d’aquests pacients2,3,7-10.

Atès el grau de sofisticació tecnològica que impliquen 
els procediments radiològics amb TC, és molt important 
la formació i qualificació de tot el personal implicat en el 
seu desenvolupament, tant dels metges radiòlegs com del 
personal tècnic que opera amb aquest equipament. En 
aquest sentit, és necessari conèixer adequadament com 
és el funcionament, tant a nivell de maquinari (hardware) 
com de programari (software), dels equips de TC, així com 
estar familiaritzats amb els paràmetres relacionats amb la 
dosi de radiació en aquesta modalitat d’imatge7.

A més, atès el tipus de pacient de què es tracta (nens 
i adolescents), és important reforçar els serveis de radio-
logia amb radiòlegs pediàtrics, que tinguin una formació 
especialitzada tant en l’àmbit del diagnòstic per la imatge 
com en el de pediatria11. Tenint en compte les caracterís-
tiques pròpies dels pacients pediàtrics, seria recomanable 
que el radiòleg estigués sempre supervisant l’exploració, 
amb presència física al llarg d’aquesta en casos especial-
ment complexos.

Aquest article pretén ser una guia inicial per al desen-
volupament de protocols d’exàmens pediàtrics de TC. 
Abastar totes les possibles situacions clíniques que es po-
den donar és pràcticament impossible; per tant, les reco-
manacions que s’estableixen a continuació són generals i 
per a les situacions més habituals. Hi haurà casos en què la 
seva aplicació no serà totalment factible i quedarà a criteri 
dels professionals implicats fer les modificacions que con-
siderin oportunes partint de la seva experiència.

Justificació i optimització dels exàmens amb TC
És necessari que la indicació de TC en pacients pediàtrics es 
fonamenti en l’evidència científica i que les guies de pràc-

Correspondència: Dr. Agustín Ruiz
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 537 745
Adreça electrònica: aruizma@santpau.cat

Annals de Medicina 2014;97: 114-119.
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PROTECCIÓ RADIOLÒGICA DEL PACIENT PEDIÀTRIC EN LES EXPLORACIONS DE TOMOGRAFIA COMPUTADA

tica clínica recomanin quan està indicat un examen de TC 
per a una determinada patologia. Quan estiguin indicats, es 
duran a terme únicament els exàmens de TC estrictament 
necessaris, després d’haver investigat si existeixen exàmens 
previs. Així mateix, quan existeixi una tècnica alternativa 
que no impliqui l’exposició a la radiació —o amb una expo-
sició que sigui menor— i que pugui proporcionar la infor-
mació diagnòstica necessària, sempre s’optarà per aquesta 
alternativa (ecografia, ressonància magnètica...)2,3,7,11.

En el cas d’exàmens pediàtrics amb TC, cal fer servir 
protocols optimitzats a les dimensions i característiques 
d’aquest tipus de pacient2,7,9,10:

 – Adaptar el kilovoltatge (kV) i la càrrega (mAs) a la 
mida del nen.

 – Minimitzar el temps d’exposició, a través d’una se-
lecció adequada del desplaçament de la taula per a cada 
rotació (pitch).

 – En general, no estan indicats els exàmens amb múl-
tiples fases, amb més d’una sèrie d’escaneig: sense contrast, 
amb contrast en fase arterial i amb contrast en fase venosa. 
Afegir més sèries d’escaneig augmenta de forma important 
l’exposició a la radiació i, per tant, el risc de càncer associat.

 – Escanejar únicament l’àrea indicada per obtenir la 
informació diagnòstica que es necessita, d’acord amb la 
mida i l’edat del pacient.

La recomanació general és desenvolupar protocols per 
pacients pediàtrics intentant obtenir una qualitat d’imatge 
adequada, suficient per poder realitzar el diagnòstic. En 
aquest sentit cal tenir en compte que, per les característi-
ques específiques de la formació de la imatge radiològica 
tomogràfica, una sobreexposició sempre produirà imatges 
de gran qualitat, però amb una dosi de radiació per al pa-
cient superior a la necessària. Una imatge poc sorollosa 
habitualment implica una dosi alta de radiació. Per con-
tra, una imatge sorollosa pot ser vàlida per realitzar un 
diagnòstic, amb una dosi de radiació raonable3,7,10.

Protocols pediàtrics en exploracions amb TC
Les exploracions radiològiques amb TC que es realitzin a 
pacients pediàtrics han de disposar de protocols per al seu 
desenvolupament exclusius per a aquest tipus de pacient i 
clarament diferenciats dels protocols per a adults. És respon-
sabilitat dels radiòlegs i del personal tècnic d’operació, amb 
la col·laboració d’especialistes en radiofísica, la revisió dels 
procediments disponibles en els equips de TC dels seus cen-
tres per tal d’optimitzar-los en pacients pediàtrics. Cal tenir 
en compte que, degut a les dimensions més petites dels nens, 
aplicar la mateixa tècnica que en el cas d’un adult comportarà 
una dosi de radiació comparativament més elevada degut a la 
poca atenuació del feix quan travessa el pacient.

A continuació, s’indiquen una sèrie d’aspectes a tenir en 
compte per desenvolupar protocols d’exploracions amb TC 
en el cas de pacients pediàtrics, basats en material formatiu 

de la International Atomic Energy Agency (IAEA)7. Les reco-
manacions següents s’han de prendre com un punt de par-
tida general per tal que el personal implicat en la realització 
d’aquest tipus d’exploració disposi d’una informació inicial 
per a desenvolupar-los. Però el procés d’optimitzar proto-
cols radiològics ha de ser sempre dinàmic i l’experiència del 
dia a dia ha de servir per millorar-les tenint sempre com a 
objectiu la qualitat d’imatge més adequada que serveixi per 
al diagnòstic amb la mínima dosi de radiació. També és im-
portant la implicació dels fabricants dels equips en aquest 
àmbit, atès que són els qui coneixen millor els seus sistemes 
i poden aportar informació molt útil en relació amb la via-
bilitat d’aquest tipus de procediment.

1) Aspectes generals
 – Per a la majoria de nens, pot ser suficient emprar kV 

baixos. A més, alguns equips de TC moderns incorporen 
algorismes de reconstrucció optimitzats per a kV baixos, 
de manera que es poden aconseguir imatges de molt bona 
qualitat amb un estalvi important de dosi per al pacient.

 – Els temps de rotació curts redueixen els artefactes 
deguts a moviment i, en procediments cardíacs, permeten 
imatges més detallades.

 – La càrrega està relacionada tant amb la dosi com 
amb la qualitat de la imatge. Incrementar els mAs pot mi-
llorar considerablement la qualitat de la imatge, però al 
mateix temps incrementa la dosi de radiació que rep el pa-
cient de forma directament proporcional. Per tant, cal fer 
una selecció de càrrega òptima, que ens proporcioni una 
imatge de qualitat diagnòstica amb el mínim possible de 
dosi impartida al pacient.

 – Incrementar el pitch pot permetre un temps d’explo-
ració més curt i (en alguns equips) una reducció de la dosi 
impartida al pacient. No obstant això, en aquest cas és im-
portant conèixer com estan definits els paràmetres d’adqui-
sició, ja que podria ser que un augment del pitch impliqués 
un augment de la dosi, com en els equips de TC en què se 
selecciona un valor fixat de mAs/tall o de mAs efectiu.

 – TC multidetector (TCMD): El major benefici de la 
TCMD és l’augment de la velocitat d’adquisició, que no ha 
de comportar necessàriament una reducció de la dosi. En 
les adquisicions helicoïdals, cal tenir en compte l’efecte de 
l’overranging —necessitat de l’equip de fer rotacions addi-
cionals en els extrems de la zona d’exploració per poder 
reconstruir els talls dels extrems— atès que comporta un 
augment de la dosi rebuda pel pacient. En aquest sentit, 
és important fer servir equips de TCMD on el nombre de 
detectors (corones) estigui optimitzat per tal que l’over-
ranging sigui el menor possible. També és important fer 
una selecció adequada de la col·limació (N x T: producte 
del nombre de detectors per la longitud del detector) per 
reduir l’overranging. Els equips de TCMD tenen el poten-
cial d’impartir una dosi més elevada ja que es tracta de 
feixos de radiació més amples.
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 – Els equips de TC moderns disposen de sistemes que 
permeten controlar automàticament l’exposició, modi-
ficant la intensitat del corrent (mA) en funció del gruix 
del pacient. Aquests sistemes de modulació de mA són la 
millor estratègia per reduir la dosi que reben els pacients, 
especialment en el cas dels equips de TCMD. Es poden 
aconseguir reduccions de dosi del 20%-60% sense pèrdua 
apreciable de la qualitat de la imatge.

 – En pacients pediàtrics s’han d’evitar els estudis mul-
tifase, amb més d’una sèrie. Habitualment amb una única 
sèrie és suficient. Els estudis pre- i postcontrast o sèries 
retardades rarament aporten informació addicional en el 
cas dels nens i poden doblar o triplicar la dosi rebuda.

2) Col·limació i gruix de tall
 – S’ha d’intentar que la col·limació sigui la màxima 

possible, compatible amb la mida del pacient, amb el gruix 
de tall que es necessita en la visualització (1 o 1,5 mm en 
la majoria dels casos) i del tipus d’aplicació que es tracti 
(aplicacions que requereixin alta resolució, probablement 
necessitin col·limacions petites).

 – Les col·limacions petites en TCMD (gruix de tall pe-
tit, en el cas de TC monotall) poden implicar dosis més 
elevades al pacient atès que s’ha d’incrementar la càrrega 
(mAs) per mantenir la qualitat de la imatge.

3) Pitch (avanç de la taula en cada rotació)
 – En equips de TC monotall es recomana pitch = 1,5 

per a la majoria de les exploracions. Això pot implicar el 
25% menys de dosi que si s’escull pitch = 1.

 – En equips de TCMD no es compleix necessàriament la 
regla anterior. Si l’equip manté fixada la càrrega per tall, un va-
lor de pitch superior a 1 pot implicar un augment de mAs, per 
tal de mantenir constant la qualitat de la imatge en cada tall. És 
essencial conèixer com està definit el paràmetre mAs per po-
der escollir adequadament el valor de pitch. Generalment, en 
equips de TCMD el pitch acostuma a ser un valor proper a 1.

4) Kilovoltatge (kV)
 – Per a pacients pediàtrics, hi ha pocs avantatges en fer 

servir kV alts, especialment si es fan servir també intensi-
tats de corrent (mA) elevades, ja que pot implicar una dosi 
elevada per al pacient.

 – En el cas de nens, fer servir 100 kV, o fins i tot 80 kV, 
pot ser suficient, sobretot en el cas de pacients amb pes 
inferior a 45 kg.

 – En el cas d’adolescents, 100 kV per exploracions de 
tòrax i 120 kV per les d’abdomen pot ser suficient.

5) Càrrega (mAs)
 – S’ha de fer servir la càrrega més baixa possible. 
 – Només les exploracions que requereixin una alta de-

finició d’imatge poden necessitar càrrega elevada.

 – L’ús de sistemes de modulació de la intensitat de 
corrent (mA) en funció del gruix del pacient pot implicar 
reduccions de dosi, en l’àmbit pediàtric, de fins al 60%3. 
Els sistemes de modulació actuen en funció del gruix de 
pacient: Longitudinalment: al llarg de l’eix axial del paci-
ent (eix z); Angularment: en el pla transversal del pacient 
(eixos x-y); Combinant els anteriors. Poden produir imat-
ges sorolloses quan el pacient és molt prim, però també cal 
tenir en compte que aquests sistemes estan pensats per a 
optimitzar l’exposició en pacients “irregulars” i ha de ser 
el personal que realitza l’exploració qui determini la ido-
neïtat del seu ús.

 – Quan l’equip no disposi de sistema d’exposició au-
tomàtic, cal reduir el mA segons el diàmetre del pacient 
fent servir taules d’exposició. D’aquesta manera també es 
poden aconseguir reduccions importants de la dosi im-
partida al pacient. 

6) Angulació de l’estatiu (gantry)
 – Un estatiu sense angulació (perpendicular a la taula) 

implica la irradiació d’un volum menor i, per tant, es reco-
mana fer servir sempre aquesta configuració. 

 – Excepcionalment, pot ser necessari fer servir l’angu-
lació per evitar l’exposició al feix de radiació dels teixits i 
estructures especialment sensibles (per exemple, els ulls 
en el cas d’exploracions del cervell).

7) Rang (longitud) a explorar 
 – La zona a explorar ha de ser la mínima possible re-

querida per obtenir la informació necessària i cal ser molt 
restrictiu en la definició dels límits inferior i superior. 

 – S’han d’optimitzar el tipus i els paràmetres de l’es-
caneig (col·limació/gruix de tall, pitch) per aconseguir 
una cobertura adequada del volum a explorar, evitant al 
màxim el solapament del feix de radiació entre rotacions. 
En determinats casos, pot ser suficient un simple escaneig 
axial en comptes d’un d’helicoïdal.

 – Maximitzar el gruix de tall de la imatge reconstruï-
da i/o la col·limació pot millorar la qualitat de la imatge i 
comportar una reducció de la dosi impartida al pacient.

 – Cal tenir en compte, com es veurà més endavant, 
que la dosi efectiva rebuda pel pacient està relacionada 
amb el producte dosi-longitud (DLP) i, per tant, serà més 
gran quan augmentem la longitud de l’exploració.

 – En cas de ser necessari dur a terme un estudi amb 
múltiples sèries, cal utilitzar longituds d’escaneig més cur-
tes per a les sèries addicionals.

8) Posicionament del pacient 
 – S’ha de posicionar correctament el pacient: al centre 

del gantry de l’equip. 
 – El centratge correcte del pacient evita l’aparició d’ar-

tefactes i manté la màxima distància possible entre la font 
de radiació i les superfícies d’entrada del pacient11.
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 – El funcionament dels sistemes de modulació de mA 
és més òptim quan el pacient està correctament centrat en 
el gantry12.

9) Algorismes de reconstrucció i filtres d’imatge 
 – S’han de fer servir els algorismes de reconstrucció més 

apropiats al tipus d’examen, així com escollir adequadament 
el valor de finestra de visualització i la seva amplada.

 – Cal tenir en compte que un algorisme de reconstruc-
ció òptim i una elecció adequada dels filtres pot millorar 
considerablement la qualitat de la imatge.

 – Existeixen equips de TC moderns dotats amb algo-
rismes iteratius de reconstrucció que aconsegueixen imat-
ges de molt bona qualitat amb una reducció significativa 
dels paràmetres de l’exposició (kV i mA/mAs).

10) Indicadors de dosi 
Més endavant es desenvoluparan aspectes més específics 
de la dosimetria en el cas dels equips de TC.

 – Els equips de TC moderns han d’informar dels parà-
metres de dosi CTDIvol i DLP que pot comportar una sèrie 
abans de ser realitzada. Un cop completada l’exploració, 
s’ha de disposar dels valors totals d’aquests indicadors de 
dosi específics per a un pacient en concret2.

 – Els paràmetres de dosi són un ajut important per opti-
mitzar procediments en TC, especialment pel cas de pacients 
pediàtrics, donat que es poden comparar entre diferents pro-
cediments per poder decidir quin és el que implicarà menor 
dosi al pacient. Així mateix, es pot saber de forma immediata 
com repercutirà un canvi en qualsevol paràmetre (kV, mA, 
col·limació...) en la dosi rebuda pel pacient.

11) Blindatges 
Existeix una certa controvèrsia en relació a l’ús de blindat-
ges per protegir zones especialment sensibles del pacient, 
donat que hi ha estudis que els desaconsellen13:

 – Poden implicar l’aparició d’artefactes en la imatge 
reconstruïda.

 – Poden implicar l’augment de la intensitat de corrent 
i, per tant, de la dosi rebuda pel pacient, en el cas de fer 
servir modulació de mA. 

En cada cas particular, el personal d’operació de 
l’equip haurà de valorar el seu ús en funció de si preveu 
que pot interferir en la imatge. No obstant això, no s’ha de 
descartar l’ús de blindatges de bismut (reutilitzables), ja 
que poden ser adequats per protegir els ulls, les gònades, 
les mames i la tiroide.

Dosimetria en TC
La determinació de la dosi rebuda pels pacients sotmesos a 
exploracions amb TC és especialment complexa, ateses les 
característiques intrínseques d’aquesta modalitat. Per obte-
nir una imatge tomogràfica, el pacient és irradiat mitjançant 
un feix de raigs X en rotació al seu voltant, mentre que en 

les exploracions simples, com una placa de tòrax posteroan-
terior, hi ha una superfície d’entrada del feix (part posterior 
del pacient) i una altra de sortida (anterior). En exploraci-
ons simples és relativament senzill determinar la dosi rebu-
da pel pacient ja que hi ha una atenuació de la radiació en 
l’interior del pacient (gradient de dosi), essent aquesta més 
gran a l’entrada i més baixa a la sortida. D’aquesta manera, 
coneguda la dosi en un punt, és relativament senzill deter-
minar-la en qualsevol altre punt (Figura 1).

En canvi, en les exploracions de TC totes les superfí-
cies irradiades del pacient ho són tant d’entrada com de 
sortida, de manera que el gradient de dosi és diferent i té 
simetria radial (Figura 2).

Per aquestes característiques, en el cas de la TC s’utilit-
zen paràmetres que estan relacionats amb la dosi que rep 
el pacient però que no es poden considerar, en cap cas, 
com la dosi de radiació rebuda per aquest3,14. Així doncs, 
el paràmetre bàsic utilitzat per representar la dosi rebuda 
pel pacient és l’índex de dosi en TC (CTDI), que és la mit-
jana al llarg de la col·limació nominal de la dosi absorbida 
en aire en un punt. Habitualment es mesura aquest parà-
metre en el centre d’un maniquí de metacrilat (PMMA) i 
en quatre punts de la perifèria. A partir d’aquestes mesu-
res s’obté el CTDIw

10 ponderat, que representa la mitjana 
per tall transversal de la dosi absorbida en aire. Aquests 
indicadors de dosi depenen del kV i els mAs emprats en la 
realització de l’exploració, però també poden dependre de 
paràmetres que depenen del disseny de l’equip: presència 
o no de filtres modificadors del feix (bowtie filters), dis-
tància focus-detectors i eficiència dels detectors5. Quan es 
té en compte el volum d’escaneig, a través del paràmetre 
pitch, s’obté l’índex de dosi TC de volum (CTDIvol). Fi-
nalment, quan es considera la longitud total escanejada, 

FIGURA 1.  Gradient de dosi en exploracions radiològiques simples

Gradient de 
dosi

Tub estacionari

Exposició en una projecció
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s’obté el producte dosi-longitud (DLP). A la Figura 3 es 
mostren els diferents indicadors de dosi.

Els equips de TC moderns han d’informar dels indi-
cadors de dosi CTDIvol i DLP abans de realitzar una ex-
ploració i, un cop finalitzada aquesta, han de mostrar els 
valors totals deguts a totes les sèries realitzades, tenint en 
compte l’estalvi de dosi que s’hagi pogut aconseguir per 
l’ús de modulació de mA. 

A partir del valor del DLP, mitjançant l’aplicació de 
factors mesurats experimentalment o determinats mitjan-
çant simulacions, és possible estimar la dosi efectiva rebu-
da pel pacient. No obstant això, hi ha certa controvèrsia en 
l’ús d’aquesta magnitud dosimètrica:

 – Tot i que la dosi efectiva pot ser un paràmetre útil 
per comparar les dosis impartides per diferents modalitats 
de diagnòstic per imatge (radiologia simple, intervencio-
nisme, medicina nuclear, etc.) es tracta d’una magnitud 
ideada per protecció radiològica operacional.

 – La determinació dels factors que permeten passar 
del DLP a la dosi efectiva es va realitzar en determinades 
condicions i per determinats tipus de TC (monotalls), de 
manera que no serien aplicables a tots els equips de TC 
existents en el mercat.

Com s’ha indicat anteriorment, la mesura dels pa-
ràmetres de dosi es duu a terme emprant maniquins de 
PMMA. Aquests maniquins són cilíndrics, de 15 cm de 
longitud, i diàmetres de 32 cm, per representar el cos, o 
16 cm, per representar el cap. Per poder interpretar ade-
quadament els resultats dels indicadors de dosi propor-
cionats pels equips, cal saber el tipus de maniquí en què 
està basada la mesura. Això és especialment important si 
es volen comparar determinats procediments pediàtrics 
per pacients de curta edat, atès que poden ser represen-
tats per maniquins de 16 cm de diàmetre. En aquest cas, 
comparar procediments pediàtrics mesurats amb mani-

FIGURA 2.  Gradient de dosi en exploracions de tomografia computada

Tub rotatori

Exposició en múltiples projeccions

Gradient de dosi amb simetria radial

FIGURA 3. Paràmetres usats com indicadors de dosi en la tomografia computada

CTDI100,peripheral

CTDI100,center

DLP = CTDIvol x L (mGy cm)

Representa la dosi absorbida d’una 
exploració de TC, en tenir en compte 
la longitud de la zona d’exploració, L.

CTDIvol =

Té en compte l’efecte de rotacions 
successives i representa la mitjana de 
la dosi en el volum d’una rotació.

(mGy)
CTDIW

TC pitch factor

(mGy)CTDIw =

Té en compte que la dosi varia al llarg del camp de visió 
(FOV).

x CTDI100(center)+ x CTDI100(peripheral)

1

3

2

3

CTDI: índex de dosi en tomografia computada
DLP: producte dosi-longitud
TC: tomografia computada
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quí de 16 cm amb procediments mesurats amb maniquí 
de 32 cm seria incorrecte. Cal que el fabricant indiqui, 
juntament amb el valor dels indicadors de dosi, quin ti-
pus de maniquí ha fet servir.

Nivells de referència per diagnòstic 
Els nivells de referència per diagnòstic (NRD) són valors 
de dosi en radiodiagnòstic per exàmens típics per a grups 
de pacients de mida estàndard o per a maniquins estàn-
dard4. Es tracta de valors que no s’haurien de sobrepas-
sar en el cas de procediments habituals quan s’aplica una 
tècnica adequada. Els NRD es troben com el percentil 75 
d’una distribució de dosi estimada, és a dir, en un conjunt 
d’estimacions de dosi en un grup de centres seleccionats, 
el 25% estaria per sobre d’aquest valor de dosi. 

Els NRD no són límits de dosi que s’hagin d’aplicar a 
pacients individuals. Tampoc són un límit per determinar 
si una pràctica és bona o no. Els NRD són un mecanisme 
de salvaguarda per evitar dosis innecessàriament altes i una 
eina per facilitar el procés d’optimització de tècniques i pro-
tocols15.

No existeixen NRD per exploracions pediàtriques amb 
TC a Espanya. Hi ha un valor recomanat per a l’explora-
ció d’abdomen pediàtric (5 anys) de CTDIvol < 25 mGy 
en el Protocolo Español de Control de Calidad en Radio- 
diagnóstico16. Hi ha valors proposats per a diferents països 
europeus en referències bibliogràfiques7,10,15, en exploraci-
ons de crani, tòrax i abdomen/pelvis.

Finalment, com a resum, es recomanen les següents 
estratègies per optimitzar la dosi de radiació de les explo-
racions de TC en pacients pediàtrics:

1) Ús justificat de la TC i considerar sempre com a al-
ternativa altres modalitats com els ultrasons o la ressonàn-
cia magnètica, que no utilitzen radiacions ionitzants.

2) Ajustar la tècnica d’exploració (kV, mAs, pitch) a les 
dimensions del pacient.

3) Fer servir sistemes de control automàtic de l’exposi-
ció (modulació dels mA).

4) Assumir que les imatges poden ser sorolloses, sem-
pre que ens proporcionin la informació diagnòstica que es 
necessita clínicament.

5) Evitar la realització de múltiples sèries en una ma-
teixa exploració.

6) Limitar la longitud de l’exploració al mínim neces-
sari per obtenir la informació clínica que es necessita.

7) Valorar la utilització de blindatges, però tenint en 
compte que en determinades situacions poden afectar el fun-
cionament dels sistemes de control automàtic de l’exposició.

8) Cal tenir en compte que els paràmetres CTDIvol i 
DLP proporcionats pels equips representen la radiació 
produïda per la TC i no la dosi de radiació rebuda per un 
pacient individual.
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Resum
El nostre objectiu és explicar l’aplicació del mètode 
cangur dins d’una unitat neonatal, mitjançant la impli-
cació tant del personal de la unitat com de les famílies 
dels nens que estan ingressats en la unitat esmentada. 
D’aquesta manera s’aconsegueix una col·laboració con-
junta que afavorirà el benestar futur del nen prematur. 
Això permet també una implicació més important en 
les cures neonatals per part de les famílies que tenen 
nens ingressats en aquesta unitat.

Introducció
El mètode cangur és el procediment mitjançant el qual el 
nadó preterme estableix contacte pell a pell amb la mare 
o el pare. És un mètode fàcil d’aplicar, amb el qual s’acon-
segueix promocionar la salut i un bon desenvolupament 
del nen1.

Aquest procés ajuda els pares a una millor implicació 
amb el seu fill, afavoreix el vincle familiar i ajuda a conèi-
xer les característiques del nadó preterme.

Considerem que és imprescindible difondre el mètode 
cangur per conscienciar els pares de nens prematurs de la 
importància que té aquesta tècnica en la millora de l’evo-
lució del seu fill.

Els professionals que treballen en l’àrea de neonatolo-
gia poden donar respostes a les necessitats originades per 
l’aplicació del mètode cangur dins de la unitat.

En el moment d’iniciar la tècnica:
 – El nadó prematur no pot estar essent tractat amb cap 

fàrmac inotròpic.
 – El nadó ha d’estar respiratoriament estable, encara 

que pot estar amb ventilació mecànica.
 – El nadó pot ser portador de qualsevol tipus de ca-

tèter, a excepció de la via umbilical. El nadó tampoc pot 
portar cap tipus de drenatge.

L’aplicació del mètode cangur en una unitat neonatal. Revisió

Laura Ripoll, Elena Balaguer, Delia Martín, Helena Pardo, Laura Prados, Patricia Rubio, Rosa Maria Serrano

Societat Catalano-Balear d’Infermeria. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona.

Mètode
La metodologia utilitzada ha consistit en fer una cerca bi-
bliogràfica en bases de dades, així com en la lectura ex-
haustiva d’articles científics i revisions sistemàtiques amb 
la finalitat d’identificar els coneixements necessaris sobre 
el tema per millorar la intervenció d’infermeria.

En aquests estudis s’esmenten les diferents fonts d’in-
formació trobades i es descriu el mètode per millorar-ne 
l’ús terapèutic.

Per a la cerca bibliogràfica s’han utilitzat les paraules 
clau: Kangaroo mother care method, NICU, Skin to skin 
contact preterm i therapeutic touch.

Com a criteris d’inclusió, i fent referència a les paraules 
clau, s’han seleccionat estudis, articles i revisions que trac-
ten sobre l’aplicació del mètode cangur en les unitats neo-
natals i en la població infantil neonatal; a més s’ha tingut 
en compte que aquests resultats no tinguin una antiguitat 
superior a cinc anys (2009-2014). Com a criteris d’exclu-
sió s’han considerat aquells resultats que per cronologia 
quedaven fora del rang de cerca i els que no es limiten a la 
població seleccionada.

Les bases de dades consultades per a l’obtenció de pu-
blicacions científiques han estat Pubmed, The Cochrane 
Library, Scielo, Joanna Briggs i CINAHL.

En primer lloc, es va realitzar una cerca bibliogràfica a 
les bases de dades abans esmentades. Es van recuperar 116 
articles i 6 revisions, dels quals, en la lectura crítica, es van 
incloure 4 revisions sistemàtiques i 15 articles científics; es 
van excloure aquells articles que ja apareixien en les dife-
rents revisions sistemàtiques trobades.

Resultats
El mètode cangur és un procediment en el qual s’estableix 
el contacte directe pell a pell amb la mare o el pare. Acon-
segueix promocionar la salut i el bon desenvolupament 
del nen. Aquest procés ajuda els pares a una implicació 
més gran amb el seu fill. Per a l’aplicació del mètode s’es-
tableixen unes recomanacions generals com ara: correcta 
higiene parental, contacte directe pell a pell, facilitar una 
bona posició del nen per a una correcta respiració i com-
promís de realització diària del mètode durant almenys 
una hora seguida. Per fer-ho, s’ha de preparar una butaca 
còmoda i reclinable; el pare o la mare i el nen s’han de 
col·locar en posició correcta. Durant tot el procés, s’ha de 
mantenir un monitoratge continu. Els professionals d’in-
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fermeria han d’incidir en l’educació sanitària dels pares i 
en la conscienciació del contacte pell a pell.

Els resultats trobats sobre la utilització del mètode 
cangur indiquen un millor vincle o afecció; altres resultats 
inclouen un sentit de control i confiança superiors, que 
beneficien activament la durada de la lactància i el vincle 
familiar2.

Els resultats d’aquesta revisió demostren un efecte 
positiu sobre el vincle familiar, la durada de la lactància 
materna i l’estat general del nen (estat hemodinàmic, re-
gulació de la temperatura i glicèmies, entre altres). Per al-
tra banda, no s’han trobat dades negatives pel que fa al 
mètode cangur3.

Discussió
En les unitats d’atenció neonatal, l’atenció ha de ser holís-
tica. L’avenç en l’atenció i el maneig del nounat ha contri-
buït a un augment de la supervivència de nounats sotme-
sos al mètode cangur2.

S’han descrit nombrosos avantatges clínics, fisiològics 
i psicològics. El primer és que s’aconsegueix una durada i 
producció de la llet materna superior. Quant a l’estabilitat 
fisiològica, hi ha una millor regulació de la temperatura, 
presenten millors nivells d’oxigenació sanguínia, freqüèn-
cies cardíaques i respiratòries mantingudes i una reduc-
ció dels episodis d’apnees. Un altre benefici a destacar és 
el guany ponderal, ja que els nens tenen un nivell menor 
d’activitat. I per últim, el mètode crea vincles afectius i una 
confiança materna i paterna més gran. Els pares se senten 
més tranquils, realitzats i satisfets, fins i tot durant situaci-
ons que generen estrès3.

No obstant això, trobem algunes limitacions impor-
tants al nostre treball, una d’elles és que aquest mètode 
no està implantat en tots els hospitals amb una unitat de 
neonatologia, la qual cosa no permet que es pugui fer una 
anàlisi estadística exhaustiva que determini l’efectivitat 
real del mètode cangur. Una altra limitació és que el fet 
que el mètode cangur estigui encara en fase de difusió es-
pecialitzada (en congressos, tallers, actes, etc.) fa que el 
coneixement que se’n té i la literatura que hi ha al respecte 
no estiguin suficientment a l’abast del públic general.

Creiem que és necessari realitzar més investigacions 
per abordar l’aplicabilitat del mètode cangur en nens intu-
bats i durant el procés d’extubació. Altres possibles línies 
de treball podrien ser l’efecte del mètode cangur en proce-
diments dolorosos i en exploracions de rutina. Finalment, 
es podria investigar els beneficis del contacte pell a pell en 
el transport neonatal.

Conclusions
Partint de la nostra experiència, hem observat una gran ac-
ceptació del mètode cangur per part dels implicats: profes-
sionals sanitaris, pares i nounats. La seva aplicació demos-
tra un millor desenvolupament del nen i una estimulació 
del vincle afectiu, que de cap altra manera es podria fer en 
unes condicions on hi ha hagut una separació pares/fill.

Per això, seria molt important estandarditzar el mèto-
de i fer més difusió a nivell general perquè pogués estar a 
l’abast de totes les famílies.
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Introducció
Segons el Diccionari Enciclopèdic de Medicina1, ‘metge’ és la 
“persona que té autorització acadèmica i legal per a exercir 
la medicina”. Aquest diccionari fa referència a diferents ti-
pus de metge: metge de capçalera (“internista que fonamen-
talment té cura del curs de les malalties que obliguen a fer 
llit; és el metge consuetudinari d’una família; antigament, 
també era conegut per metge en cap i metge d’espona, i ara 
com a metge de família”), metge del comú (“metge encar-
regat de vetllar per la sanitat pública, que algunes ciutats 
nomenaren arran de les epidèmies de pesta del segle XIV”), 
metge consultor (“el que el metge de capçalera i la família 
del malalt consulten en casos greus o difícils”), metge de 
crim o metge forense (“metge adscrit a un jutjat; que actua 
de perit en qüestions criminals i en civils, en les actuacions 
judicials i davant els tribunals de justícia”), metge escolar 
(“el que té per missió la inspecció de l’ambient escolar, el 
control de l’estat sanitari dels alumnes i la prevenció de les 
malalties dels escolars”), metge especialista (“metge que fo-
namentalment té cura d’afeccions concretes i només intervé 
en moments determinats”), metge físic o de física (“deno-
minació antiga del metge internista”), metge resident (“el 
que resideix en un hospital durant un determinat període 
de la seva formació científica”) i metge d’urgència (“el que 
atén la medicina d’urgència”).

La forma femenina, metgessa, la defineix de forma 
semblant: “dona que té l’autorització acadèmica i legal per 
a exercir la medicina”, i afegeix un segon significat, d’ús 
freqüent fins no fa gaire: “muller d’un metge”.

Però si sortim de l’àmbit estrictament mèdic, veiem 
que la paraula metge/metgessa té també altres significats i 
que la trobem, per exemple, en diferents llocs de la nostra 
geografia, que s’empra per designar alguns peixos a casa 
nostra i que és un dels cognoms d’alguna persona il·lustre.

En aquest article intentarem apropar-nos a aquests altres 
metges. Mentre alguns són força coneguts —com Bernat 
Metge—, altres —si més no per a molts— no ho són tant.

El cognom Metge
Metge, i també Metges, és un llinatge català2. Tot i que en 
pensar en aquest cognom de seguida ens ve al cap en Ber-
nat Metge, aquest cognom no és freqüent a Catalunya. Se-
gons l’IDESCAT3, a Catalunya l’any 2012 hi havia només 13 
persones amb el cognom Metge (9 el tenien com a primer 
cognom i 4 com a segon), 10 de les quals vivien al Barce-
lonès; també hi havia 19 persones amb el primer cognom 
Metje i 22 amb aquest segon cognom (la majoria, en amb-
dós casos al Gironès —11 i 9— i al Barcelonès —6 i 7). 

Ens acostarem a alguns Metge de casa nostra —com 
l’escriptor Bernat Metge, el metge homeòpata Joan Sanlle-
hy i Metges i el sindicalista Josep Metge i Macià— i farem 
una ullada a alguns més enllà de les nostres fronteres. 

Els Metge a casa nostra

Bernat Metge 
Bernat Metge va néixer a Barcelona (c. 1340/46). Fou funci-
onari reial i destacat i innovador escriptor que va introduir 
l’estil renaixentista a la literatura catalana; la seva obra fa 
que se’l consideri un dels millors prosistes del segle XIV. Se-
guint les passes del seu padrastre, Ferrer Sayol, esdevingué 
notari de la Cancelleria Reial i treballà al servei de Joan I 
amb diferents càrrecs i creixents responsabilitats, essent des 
de 1390 secretari reial i un dels homes de confiança de Joan 
I. Quan l’any 1396 va morir el rei, fou processat per cor-
rupció i traïció; absolt el 1398, passà al servei del rei Martí I 
fins el 1410, quan va morir aquest rei. Aquestes acusacions 
el portaren a escriure la seva millor obra, Lo somni (1399) 
(Figura 1), dividida en quatre llibres i escrita en primera 
persona, on estableix un diàleg amb el difunt rei Joan I, que 
manifesta la seva innocència. L’obra va tenir l’eficàcia que 
pretenia i Martí I, contra el qual, segons el procés, havia dit 
coses molt greus, li’n demanà un exemplar i el cridà al seu 
costat on des del 1405 fins a la mort del nou rei, el 1410, 
tornà a tenir el càrrec de secretari. Va escriure una obra ina-
cabada, Apologia (1395), inspirada en el Secretum de Petrar-
ca i traduí Ovidi enamorat i Valter e Griselda (1388), versió 
catalana d’un text llatí de Petrarca que és una traducció de 
l’últim conte del Decameró de Boccaccio. També va escriu-
re en vers; són algunes paròdies i Llibre de Fortuna e Pru-
dència (1381) on explica en octosíl·labs el seu viatge a l’illa 
fabulosa de la Fortuna per provar la seva innocència en els 
processos oberts contra ell. Va morir a Barcelona el 14134,5.
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Si haguéssim de triar una obra “mèdica” entre les obres 
de Bernat Metge, segurament hauríem de seleccionar Me-
dicina apropiada a tot mal (1396?), poema de 125 octosíl- 
labs apariats que consisteix en una recepta burlesca que 
imita un curiós gènere poètic cultivat a l’època: el “lleto-
vari”, aplicat a unes composicions rimades destinades a 
presentar al lector remeis per al mal d’amor. És un poema 
humorístic que va escriure a la presó, donant possibles cu-
res a mals d’amors i d’altres.

Joan Sanllehy i Metges 
Metge català, Joan Sanllehy i Metges (Figura 2) va néixer a Bar-
celona el 1821. Inicialment es dedicà a la cirurgia (el 1842 gua-
nyà plaça d’ajudant de cirurgia a l’Hospital de la Santa Creu), 
però aviat es decantà cap a la medicina homeopàtica, essent 
l’introductor de les doctrines de Hahnemann a Barcelona. Fou 
fundador de l’Acadèmia Mèdico Homeopàtica de Barcelona 
i en fou president fins l’any 1899. Va participar en el Congrés 
Homeopàtic de París (1889). Inicià la publicació de la “Revis-
ta de la Doctrina Homeopática” (1850) (que tingué una vida 
curta ja que solament es va publicar durant dos anys) i de la 
“Revista de Homeopatía” (1890). Essent catedràtic d’anatomia 
patològica i cirurgià, va renunciar a administrar qualsevol ti-
pus de tractament que no fos homeopàtic, abandonant també 
el seu lloc a la càtedra d’Anatomia Patològica, cosa que provo-
cà les hostilitats dels metges de la ciutat. Tanmateix, es va anar 
guanyant poc a poc una sòlida reputació entre els pacients. 
Durant una greu epidèmia de còlera asiàtica, Sanllehy i Metges 
va treballar incansablement salvant moltes vides i consolidant 
encara més la seva fama. Va morir a Barcelona el mes de gener 
de 19004,6. El seu fill, Domènec Joan Sanllehy i Alrich, fou alcal-
de de Barcelona de 1906 a 19084.

Josep Metge i Macià
Obrer metal·lúrgic i comunista a Barcelona, fou dirigent 
del Sindicat de la Metal·lúrgia de la CNT. Des de la seva 
fundació el 1924 pertanyia també a la Federació Comunis-
ta Catalanobalear. Fou detingut diverses vegades durant la 
dictadura de Primo de Rivera. Milità al BOC i fou candidat 
a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 pel districte 
cinquè de Barcelona. A la fi de 1931, Andreu Nin (que havia 
arribat a Barcelona, procedent de Moscou, el setembre del 
1930) estructurà, amb Francesc de Cabo, Josep Metge i Nar-
cís Molins i Fàbrega, la Federació Catalana de l’OCE, que 
publicava El Soviet (1931-32) i enquadrava menys d’un cen-
tenar de militants. També amb Nin, formà part d’Esquer-
ra Comunista i quan, a la fi de 1932, el nou comitè central 
escollí Andreu Nin com a secretari general, Metge formà 
part del comitè executiu4,7. Destacat trostkista, formà part 
d’altres associacions, com el Casal Nacionalista Obrer, de la 
junta del qual formà part des de la seva constitució el 19368. 
Finalment s’incorporà a Esquerra Republicana. 

Uns altres Metge
Són molts els Metge que trobem al llarg de la història a Ca-
talunya. Hi ha documents que en fan referència des de ben 
antic. N’esmentarem alguns tot fent un viatge en el temps.

Per començar, en un document en llatí datat el 17 de 
febrer de 1177 es fa constar la venda que fan Ermessenda 
i els seus fills Guillem, Arnau, Maria, Saurina i Guillema, 
a Guillem de Molins, de totes les possessions que tenen 
al terme de la vila de Molins, consistents en la meitat dels 
masos de Pere Angliculi i de Ramon Metge, amb terres 
i oliveres, per 100 sous comtals i una aimina d’ordi. La 
transacció té lloc a Vilabertran9.

FIGURA 1.  Portada de l’edició de Lo somni, de Bernat Metge, publicada 
a Barcelona el 1891

FIGURA 2.  Joan Sanllehy i Metges (1821-1900), introductor de 
l’homeopatia a Catalunya



124124

ANNALS DE MEDICINA - VOL. 97, NÚM. 3  2014

Saltant fins el segle XVII, trobem Josep Metge, car-
melita, professor del col·legi dels carmelites, que s’havia 
establert en un edifici de la Rambla de Barcelona que es 
va començar a construir el 1593, on s’ensenyava filosofia, 
grec, llatí, hebreu i teologia. Els estudiants d’aquesta es-
cola, durant el segle XVII es graduaren generalment a la 
universitat, on també van impartir classes alguns dels seus 
professors, com el mateix Josep Metge, Ciril Ximenes, Jau-
me Borlengo, Gerard Pinquer i Joan de Càncer10.

Ja al segle XVIII, el 1705, Josep Metge i Real era sín-
dic de Torroella de Montgrí a les Corts, “hijo de Francis-
co Metge y Vidal, de Torroella de Montgrí, elevado a la 
dignidad de Ciudadano Honrado de Barcelona el 24-VII-
1679”11. La seva germana, Magdalena Metge, es va casar 
amb Josep Ginesta, membre de l’elit gironina que assumí 
els càrrecs més importants que podia obtenir un ciutadà 
gironí12. A la catedral de Barcelona hi ha una làpida sepul-
cral de 1712, davant l’antiga capella de Sant Mateu i Santa 
Elena, que correspon a la sepultura de Joseph Metge, “Dr. 
en drets, ciutada, /…/ natural de la vila de Torroella de 
Montgrí /…/ qui mori als 2 de novembre de 1712”13.

I, una mica després, a mitjan segle XVIII, un docu-
ment dóna fe que “se confirma también por la escritura de 
venta que en 7 Agosto del año 1749 otorgaron los padre é 
hijo Pedro, y Joseph March, á favor de Joseph Metge, de 
tres vesanas de tierra plantadas de olivos, sitas en dicho 
termino de Calabuig, por precio de cien libras…”14.

Altres Metge arreu del món
El cognom Metge es pot trobar arreu del món. Trobem 
un bon nombre de persones amb aquest cognom a Fran-
ça, Gran Bretanya, Irlanda, Alemanya, Canadà i els Estats 
Units; també hi ha alguns Metge a les antípodes. Entre els 
que han destacat en algun camp, trobem dos germans irlan-
desos, parlamentaris a Irlanda i a la Gran Bretanya el segle 
XIX, una antropòloga de Nova Zelanda i un pilot francès.

Peter Metge
Va néixer a Athlumney, al Comtat de Meath, a Irlanda. Es va 
graduar a la Universitat de Dublín, on va obtenir el títol de 
Bachelor of Arts el 1763. Va ser membre de la Cambra dels 
Comuns irlandesa per Ardee i, posteriorment, per Ratoath. 
Va morir el 180915. El seu germà, John Metge, va ser tam-
bé parlamentari, per Dundalk, en tres ocasions entre 1806 i 
1820, si bé sembla que en alguna de les ocasions no va arribar 
a ocupar el seu seient, llavors ja al parlament a Westminster16.

Alice Joan Metge
Va néixer a Auckland, Nova Zelanda, el 1930. Alice Joan Met-
ge (Figura 3) és antropòloga social, educadora, professora i 
escriptora. Va estudiar a la Universitat d’Auckland i a la Lon-
don School of Economics, on es va doctorar el 1958. Com 
antropòloga, és particularment reconeguda per la seva des-
tacada promoció de la consciència intercultural. Ha publicat 

llibres i articles rellevants sobre la comunicació intercultural, 
entre els quals es troben Talking Past Each Other (1978/1984) 
i Korero Tahi: talking together (AUP, 2001), i sobre la història 
i la societat maori. Erudita en temes maoris i impulsora de la 
comunicació intercultural i de la pau, la seva activitat ha estat 
reconeguda amb diverses distincions: el 1987 va ser nome-
nada Dame Commander of the Order of the British Empire; el 
1997 va guanyar la Te Rangi Hiroa Medal de la Royal Society 
de Nova Zelanda en reconeixement per la seva investigació 
en les ciències socials i el 2006 se li va concedir l’Asia-Pacific 
Mediation Forum Peace Prize17. En honor seu, la Royal Soci-
ety de Nova Zelanda concedeix cada dos anys la Dame Joan 
Metge Medal, per premiar l’excel·lència en recerca i en l’esta-
bliment de relacions en ciències socials18.

René Metge
Pilot de cotxes francès (Montrouge, 1941) especialitzat en 
ral·lis, ha guanyat tres vegades el Ral·li Dakar de cotxes 
(1981, 1984 i 1986) i una vegada les 24 hores de Le Mans 
de camions (1983). És el fundador d’alguns raids, com el 
Ral·li Masters, posteriorment rebatejat com Ral·li d’Orient. 
El 2008 es va unir a l’organització del projecte Africa Race, 
impulsat pel també guanyador del Dakar, Hubert Auriol19.

El topònim Metge
Per tot el territori català20 trobem indrets, rieres, barrancs, 
coves... que s’anomenen del Metge o de la Metgessa (Tau-
la 1). Així hi ha, per exemple, el Barranc del Metge, la Cova 
del Metge, la Font del Metge i Lo Mas del Metge, a diferents 
indrets del Priorat; el Bosc del Metge, al Pla de l’Estany; la 
Finca de la Metgessa, al Montsià; o la Serra del Metge i la 
Vall de les Savines de la Metgessa a la Ribera d’Ebre.

FIGURA 3. Alice Joan Metge, antropòloga
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TAULA 1. Metge o metgessa en els topònims catalans* (taula elaborada a partir de la informació inclosa a la pàgina web de l’Institut Català de Cartografia)20

Topònim Municipi Comarca Concepte geogràfic

Barranc del Metge Priorat Xarxa hidrogràfica

Barranc del Metge Ribera d’Ebre Xarxa hidrogràfica

Barranc del Mas del Metge Priorat Xarxa hidrogràfica

Bosc del Metge Cornellà de Terri Pla de l’Estany Indret

Camp del Metge La Torre de Cabdella Pallars Jussà Indret

Camps del Metge Hereu Vilademuls Pla de l’Estany Indret

Comellar dels Metges L’Espluga de Francolí Conca de Barberà Orografia

Comellar d’en Metge Fulleda Garrigues Orografia

Cova del Metge La Morera de Montsant Priorat Orografia

Covassa del Metge Cabacés Priorat Indret

El Fondo del Camp del 
Metge Sitges Garraf Indret

Els Metges
Cruïlles, Monells i 

Sant Sadurní de l’Heura Baix Empordà Indret

Finca de la Metgessa Mas de Barberans Montsià Indret

Font del Metge Ulldemolins Priorat Element hidrogràfic

Font dels Sants Metges Sarral Conca de Barberà Element hidrogràfic

La Roca-la-vella del Metge Senterada Pallars Jussà Indret

La Serra del Metge Flix Ribera d’Ebre Indret

La Vall de Savines de la 
Metgessa Riba-Roja d’Ebre Ribera d’Ebre Indret

Lo Mas del Metge El Molar Priorat Indret

Lo Mas del Metge Juncosa Garrigues Indret

Lo Mas d’en Metge Alforja Baix Camp Indret

Muntanya dels Sants Metges Sant Julià de Ramis Gironès Massís, serra

Olivets del Metge La Tallada d’Empordà Baix Empordà Indret

Pla del Metge Torrefeta i Florejacs Segarra Orografia

Pouet del Metge Miravet Ribera d’Ebre Element hidrogràfic

Prat del Metge Coll de Nargó Alt Urgell Indret

Racó del Metge Artesa de Segre Noguera Orografia

Racó del Metge Castelldans Garrigues Orografia

Riera de Metge Berguedà Xarxa hidrogràfica

Riera dels Metges Baix Empordà Xarxa hidrogràfica
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Metge
Aquest peix es coneix també com pamfont, pixota o pixota 
blanca. El seu nom científic és Ophidion barbatum (Lin-
naeus, 1758)23. De la família dels ofídids, té el cos com-
primit i molt allargat, de 20 a 30 centímetres de llargada, 
sense escates sobre el cap, amb les aletes ventrals jugulars 
reduïdes a dos filaments desiguals i les aletes dorsal i anal 
amb el marge negre22 (Figura 5).

Metge de Roche
El seu nom científic és Ophidion rochei (Müller, 1845)24. 
Aquest peix, de l’ordre dels ofidiformes, de la família dels 
ofídids, fa fins a 29 cm de llargària, té el cos allargat i co-
bert de petites escates cicloïdals, l’aleta dorsal i l’anal força 
llargues i unides a la caudal, i les aletes ventrals reduïdes 
a filaments bífids, amb quatre branquiespines allargades 
sobre el braç inferior del primer arc branquial. Viu princi-
palment a la Mediterrània25,26 (Figura 6).

Topònim Municipi Comarca Concepte geogràfic

Riu de Metge (o Demetge) Berguedà Riu

Sants Metges L’Espunyola Berguedà Entitat de població

Solà del Metget Corbera d’Ebre Terra Alta Indret

Torrent del Salt del Metge Bages Xarxa hidrogràfica

Vall del Mas del Metge Juncosa Garrigues Orografia

Vinya del Metge Senterada Pallars Jussà Indret

*Els topònims d’edificacions s’inclouen a la Taula 2.

Els Sants Metges —nom amb el qual es coneix els sants 
Cosme i Damià, metges, germans, que moriren màrtirs 
en les persecucions de Dioclecià— també són presents 
en la toponímia catalana: Sants Metges és a L’Espunyola 
(Berguedà), la Font dels Sants Metges a Sarral (Conca de 
Barberà) i la Muntanya dels Sants Metges a Sant Julià de 
Ramis (Gironès) (Figura 4).

A moltes comarques catalanes trobem també bordes, 
cases, masos, masies, torres i altres edificacions que por-
ten aquest nom (Taula 2), alguns dels quals es consideren 
edificacions històriques. En algunes ocasions, aquest nom 
està relacionat amb algun metge que havia exercit la pro-
fessió en aquell indret21.

Els metges que viuen a l’aigua
En català, hi ha diversos peixos amb aquest nom. Són de la 
família dels ofídids, peixos osteïctis, de cos allargat i com-
primit, sense radis espinosos, amb les aletes dorsal i anal 
molt llargues i unides amb la caudal, i les aletes ventrals 
reduïdes a 1 o 2 filaments, en alguns gèneres situades sota 
el maxil·lar inferior22.

FIGURA 4. La muntanya dels Sants Metges, a Sant Julià de Ramis

FIGURA 5. Metge (Ophidion barbatum)

FIGURA 6. Metge de Roche (Ophidion rochei)

TAULA 1. Continuació
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Metge vermell 
El seu nom científic és Parophidion vassali (Risso, 1810). 
És un peix de la família dels ofídids, semblant al metge, 
amb escates sobre el cap, filaments de les aletes ventrals 
d’igual llargada i les aletes dorsal i anal vermelles22,27. Viu 
també a la Mediterrània i pot arribar a mesurar 25 cm 
(Figura 7).

Topònim Municipi Comarca

Borda del Metge La Torre de 
Cabdella Pallars Jussà

Cal Metge Cardedeu Vallès Oriental

Cal Metge Vallcebre Berguedà

Cal Metge Sant Gregori Gironès

Cal Metge Bosc Bordils Gironès

Can Metges Riudarenes Selva

Casa del Metge Begur Baix Empordà

Casa del Metge Parlavà Baix Empordà

Casa del Metge Santa Coloma de 
Gramenet Barcelonès

Caseta de la 
Metgessa Mas de Barberans Montsià

Caseta del Metge 
Sabater Falset Priorat

Cobert del Metge 
Font Castellserà Urgell

Corral del Metget Llardecans Segrià

Els Sants Metges* Lloret de Mar Selva

Els Sants Metges* Sarral Conca de 
Barberà

Granges del 
Metge Montgai Noguera

Mas del Metge Els Plans de Sió Segarra

Topònim Municipi Comarca

Mas del Metge El Perelló Baix Ebre

Mas del Metge Flix Ribera d’Ebre

Mas del Metge Juncosa Garrigues

Mas del Metge Llardecans Segrià

Mas del Metge 
Seró L’Albagés Garrigues

Mas del Metge 
Soler Tortosa Baix Ebre

Mas del Metge 
d’Arós Seròs Segrià

Mas del Metge de 
l’Ametlla La Granadella Garrigues

Mas del Metget Llardecans Segrià

Mas d’en Metge Alforja Baix Camp

Maset del Metge Llardecans Segrià

Masia del Metge Montgai Noguera

Sants Metges* Sant Julià de 
Ramis Gironès 

Sénia del Metge Benissanet Ribera d’Ebre

Sequer del Metge Garcia Ribera d’Ebre

Torre del Metge Os de Balaguer Noguera

Torre del Metge Els Alamús Segrià

Xalet del Metge Almatret Segrià

FIGURA 7. Metge vermell (Parophidion vassali)

TAULA 2.  Metge o metgessa en els topònims d’edificacions a Catalunya (taula elaborada a partir de la informació inclosa a la pàgina web de 
l’Institut Català de Cartografia)20

*Edificació històrica20
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Proves i evidències

Introducció
La majoria de països amb entorns culturals i científics 
similars al nostre aborden la millora de la qualitat de la 
pràctica clínica des de diferents perspectives. Els diferents 
instruments d’ajut a la presa de decisions clíniques són un 
element clau per tal de reduir la variabilitat en la pràctica 
mèdica i estan basats en la millor evidència científica exis-
tent. Les guies de pràctica clínica (GPC), conjuntament 
amb altres productes basats en l’evidència (APBE) com els 
protocols, vies o rutes assistencials són eines que es troben 
a l’abast dels diferents professionals del món sanitari i que 
han demostrat que poden millorar la qualitat en la pres-
tació de serveis del sistema sanitari a nivell micro, meso 
i macro. La implementació de les GPC i APBE es fona-
menta en la confiança que aquestes eines generen entre els 
diferents actors que les empren. Els elements que poden 
posar en dubte la credibilitat d’una guia o de qualsevol 
producte basat en l’evidència i que, per tant, són possibles 
barreres per a la seva implementació, són molt diversos i 
inclouen la qualitat de les evidències en què es fonamen-
ten, la transparència sobre el grau de pes que té l’opinió 
dels experts en les seves recomanacions, la viabilitat de la 
implementació o els possibles conflictes d’interessos en-
tre els seus autors1. En el camp de la implementació, s’han 
descrit algunes estratègies que poden ajudar a optimitzar 
aquest procés2. Avui per avui no hi ha un model de disse-
minació i implementació de les GPC/APBE en el context 
català que, de forma sistemàtica, estableixi les estratègi-
es més adients per aconseguir una millor translació a la 
presa de decisions en salut. Existeixen alguns indicis sobre 
quines podrien ser les barreres que dificulten la imple-
mentació. Algunes d’aquestes barreres són inherents a les 
característiques dels pacients (demogràfiques, socioeco-
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nòmiques, funcionals, de coneixement, o de les actituds i 
preferències), d’altres les generen els propis professionals 
de la salut (habilitats professionals, expertesa pròpia, ac-
tituds, creences i preferències). Un factor remarcable és 
la naturalesa de les institucions on s’implanten les guies 
i l’entorn global on es troben aquestes institucions. Així 
doncs, són molts els aspectes que cal optimitzar per tal que 
les barreres que obstaculitzen la implantació de les GPC/
APBE3 es converteixin en facilitadors.

Dins del marc del Pla de salut (2011-2015) de Catalu-
nya4 s’inclou l’objectiu de potenciar l’avaluació sistemàtica 
de tecnologies, qualitat i recerca en salut, de manera que es 
pretén impulsar el desenvolupament i ús d’aquestes eines 
a casa nostra. Així doncs, l’objectiu d’aquest estudi és des-
criure l’estat de la situació de les eines d’ajut a la presa de 
decisions clíniques en els diferents centres de titularitat 
pública d’atenció primària, especialitzada, sociosanitària 
i de salut mental de Catalunya. 

Metodologia
Estudi descriptiu, transversal, realitzat mitjançant una 
enquesta electrònica, que s’ha distribuït entre les 130 or-
ganitzacions sanitàries de titularitat pública a Catalunya a 
data de març de 2014 (dades proporcionades pel Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya). S’entén 
com a organització sanitària tant aquella formada per una 
sola unitat o servei com aquelles integrades que engloben 
diferents línies de serveis en una mateixa organització. En 
l’enquesta s’han inclòs 21 preguntes que fan referència a 
tres aspectes diferents: a) identificació del centre (nom, 
adreça i dades de contacte), b) ús i organització de les 
eines d’ajut a la presa de decisions clíniques (desenvolu-
pament, ús, aprovació, actualització, adaptació, difusió o 
implementació) i c) identificació de les GPC més emprades 
en el maneig de les malalties cròniques prioritzades pel 
Pla de salut per a l’any 2012. Els resultats d’aquesta part de 
l’enquesta no es presenten en aquest article.

Les variables d’estudi que s’han analitzat han estat: taxa 
de resposta, patronal d’entitat proveïdora a la qual pertany 
cada organització sanitària, tipus d’actuació davant la ne-
cessitat d’una nova eina d’ajut a la presa de decisions clíni-
ques, òrgan responsable d’aquestes eines, existència d’un 
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procediment formal per aprovar-les, criteris a seguir, exis-
tència de procediment formal per actualitzar-les, criteris 
a seguir, ubicació, existència d’un procés formal d’imple-
mentació i tipus d’instruments d’implementació.

Resultats

Taxa de resposta i filiació de les organitzacions sanitàries
La taxa de resposta de l’enquesta ha estat del 82%. La n 
esperada era de 130 organitzacions sanitàries. Del total de 
106 respostes, 39 pertanyen al Consorci de Salut i Soci-
al de Catalunya (CSSC), 73 a la Unió Catalana d’Hospi-
tals (UCS), 9 a l’Associació Catalana d’Entitats de Salut 
(ACES) i 12 a l’Institut Català de la Salut (ICS). Cal es-
mentar que algunes organitzacions sanitàries gestionen 
un nombre molt elevat d’equips, com és el cas de l’aten-
ció primària de l’ICS on s’engloben fins a un total de 282 
equips tots sota una mateixa resposta. Algunes organit-
zacions sanitàries tenen doble filiació patronal i s’han fet 
constar les dues entitats a què pertanyen.

Elaboració de noves eines d’ajut a la presa de decisions 
clíniques
Davant la necessitat d’una nova eina d’ajut a la presa de 
decisions clíniques (Figura 1), el que més se sol fer en les 
organitzacions sanitàries catalanes és elaborar-la de nou 
(un 75% de les organitzacions sanitàries afirmen fer-ho 
sempre o sovint) o bé adaptar-ne alguna desenvolupada 
externament al nostre propi context (un 60% ho fa sempre 
o sovint). L’opció menys emprada és la d’adoptar com a 
pròpia una eina desenvolupada per altres institucions sen-
se contextualitzar-la al centre, de manera que aquesta op-
ció no es contempla mai en més del 50% dels casos. Hi ha 
hagut 7 organitzacions sanitàries que han fet constar altres 
maneres d’actuar o bé algunes particularitats remarcables, 
davant la necessitat de tenir eines noves d’ajut a la presa de 
decisions clíniques. Totes elles giren en torn el treball en 
xarxa entre diferents organitzacions sanitàries agrupades 
en un territori o bé entorn a un organisme superior.

En referència a l’aprovació de les eines que han estat 
elaborades de novo, adoptades i/o adaptades es constata 
que en la majoria d’organitzacions sanitàries (86%) és el 
comitè de direcció qui fa aquesta funció. Gairebé la meitat 
de les organitzacions (n = 43) compten amb un comitè de 
qualitat especialitzat. Cal esmentar que en 28 organitzaci-
ons sanitàries s’informa que ambdós comitès són deciso-
ris (direcció i qualitat) i, en alguns casos, s’especifica que 
el comitè de qualitat és qui proposa, per tal que ho acabi 
aprovant el comitè de direcció. Finalment, hi ha un total de 
41 organitzacions sanitàries que fan constar altres òrgans 
decisoris, entre els quals cal destacar: el consell d’adminis-
tració, comitès ad-hoc, comissions formades pels directors 
mèdics i d’infermeria, comissions hospitalàries, juntes fa-
cultatives formades pels caps de servei o bé persones in-

dividuals com són els directors mèdics o alguns caps de 
servei concrets. Cal destacar que totes les organitzacions 
sanitàries que han respost l’enquesta han fet constar que 
compten amb algun òrgan decisori sobre aquest aspecte.

Els mecanismes que se segueixen per tal d’aprovar les 
eines d’ajut a la presa de decisions clíniques són diversos 
i dos terços de les organitzacions sanitàries disposa d’un 
mecanisme formal establert, mentre que el terç restant no 
disposa de cap procediment formal. En tot cas, aquests 
procediments es veuen necessaris i s’està treballant per tal 
d’establir-los.

Els criteris que se segueixen per aprovar aquestes eines 
d’ajut són diversos, però els que més s’esmenten solen ser 
els criteris tècnics (un 82% de les organitzacions sanitàries 
afirmen que sempre tenen aquest aspecte en compte). Cal 
destacar que els criteris territorials són tinguts en compte 
sempre o sovint en un 67% dels casos, i l’alineament amb 
les polítiques de farmàcia en un 80% dels casos. Per con-

FIGURA 2.  Percentatges de freqüència dels diferents criteris que les 
organitzacions sanitàries consideren a l’hora d’aprovar les 
eines d’ajut a la presa de decisions (n = 106)
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FIGURA 1.  Percentatges de freqüència d’organitzacions sanitàries que 
elaboren de novo, adopten o bé adapten les eines d’ajut a la 
presa de decisions clíniques davant la necessitat d’una nova eina 
(n = 106)
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tra, els criteris pressupostaris són tinguts poc en compte 
(Figura 2). Val a dir que hi ha altres criteris que de mane-
ra més aïllada també s’han informat com a importants a 
l’hora d’aprovar les eines d’ajut a la presa de decisions. És 
el cas dels criteris de qualitat assistencial i de millora dels 
indicadors de resultat.

Actualització d’eines d’ajut a la presa de decisions 
clíniques
Pel que fa a l’actualització de les eines d’ajut a la presa de 
decisions clíniques, els resultats són molt similars quant a 
l’existència, o no, de procediment formal. Un 64% de les 
organitzacions sanitàries segueixen procediments esta-
blerts basats en criteris molt clars. Algunes de les organit-
zacions que no utilitzen procediments formals específics 
fan constar que l’actualització es va fent per inèrcia i per 
necessitat, de forma menys estructurada. El criteri que 
més se segueix a l’hora d’actualitzar les eines d’ajut a la 
presa de decisions clíniques és la pròpia vigència de l’eina 
(Figura 3). Aquest criteri és considerat per la gran majoria 
d’organitzacions sanitàries sempre o bé sovint (93%). Les 
alertes de farmacovigilància també són tingudes força en 
compte (78% sempre o sovint), així com l’aparició de no-
ves tècniques diagnòstiques o noves línies terapèutiques 
(82% sempre o sovint). El fet de no seguir cap criteri es-
pecífic per actualitzar les eines no és una estratègia consi-
derada gairebé per cap organització sanitària. Finalment, 
val a dir que hi ha altres criteris que també són tinguts en 
compte de forma més aïllada, com són les auditories inter-
nes periòdiques, l’aparició de nova evidència rellevant, els 
propis canvis organitzatius dins de la institució o en el ter-
ritori en què s’ubica, o bé s’aprofita el procés d’acreditació 
del centre per a formalitzar les eines, atès que hi sol haver 
una asincronia entre l’actualització de la pràctica clínica 
de facto i la formalització documental pròpiament dita de 
l’actualització, que sovint queda endarrerida.

Implementació i ús de les eines d’ajut a la presa de 
decisions clíniques
Les eines d’ajut a la presa de decisions clíniques es tro-
ben ubicades en registres corporatius accessibles via web 
en 66 organitzacions sanitàries, dada que suposa el 62%. 
La resta d’organitzacions sanitàries han fet constar altres 
ubicacions, entre les que cal destacar: estacions clíniques 
de treball dels professionals (eCAP), format paper a les 
biblioteques corresponents, intranets locals, bases de 
dades pròpies, arxius tècnics. En alguns casos s’esmenta 
que paral·lelament es fa difusió de les eines via e-mail 
enviant-ho a les persones directament implicades en el 
seu ús. Val a dir que en varis casos s’ha fet constar que 
hi ha diverses eines i plataformes digitals que s’estan ac-
tualitzant i implementant per tal que la ubicació de les 
diferents guies, protocols i procediments sigui més ac-
cessible per als professionals.

El procés d’implementació és una etapa clau per al co-
neixement i ús de l’evidència que es recull en les diferents 
eines d’ajut a la presa de decisions clíniques. Un total de 
64 organitzacions sanitàries disposen d’un procés formal 
d’implementació de les diferents eines d’ajut a la presa de 
decisions clíniques, mentre que els altres 42 no empren 
processos formals d’implementació. Això no vol dir que 
no donin importància a la implementació com a tal; en la 
majoria de casos, el procés d’implementació es va adap-
tant a l’eina i al moment en què es duu a terme. Es con-
sidera un procés d’alta complexitat i difícil acompliment. 
Es fa constar la necessitat de definir indicadors objectius 
i clars per poder fer una avaluació de la implementació, 
aspecte que es considera clau.

Pel que fa a les diferents eines i instruments d’implemen-
tació que utilitzen les diverses organitzacions sanitàries, cal 
destacar els algorismes i les sessions formatives didàctiques 
passives com les estratègies més emprades, seguides de les 
sessions formatives interactives i la difusió dels materials 
educatius. Les auditories i els recordatoris en paper també 
són força emprats, ja que al voltant d’un 50% de les orga-
nitzacions sanitàries han esmentat que ho empren sempre 
o sovint. Per contra, tant els incentius econòmics com els 
diferents materials complementaris com ara les versions de 
butxaca o les aplicacions per a dispositius mòbils són re-
cursos molt menys utilitzats i un terç de les organitzacions 
sanitàries considera que no ho empra mai. Cal remarcar 
que les estratègies que s’utilitzen solen ser multipalanca i 
diferents segons quina sigui l’eina que es vol implementar i 
els usuaris a qui va destinada (Figura 4).

Conclusions
A partir dels resultats d’aquest estudi podem concloure que 
hi ha un elevat percentatge d’organitzacions sanitàries que 
desenvolupen eines d’elaboració de novo sovint o sempre. 

FIGURA 3.  Percentatges de freqüència dels diferents criteris que les 
d’organitzacions sanitàries consideren a l’hora de decidir 
actualitzar les eines d’ajut a la presa de decisions (n = 106)
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Tenint en compte l’elevat consum de recursos que suposa 
l’elaboració, especialment de GPC, tant en temps com en 
recursos humans, potser caldria plantejar-se altres estratè-
gies més eficients com l’elaboració de forma coordinada o 
bé adaptar més sovint elements de qualitat elaborats en d’al-
tres contextos, fet que potser comportaria millorar i ampli-
ar la formació dels professionals, de manera que s’optimitzi 
el temps i la qualitat final de les eines adaptades. Per altra 
banda, sembla important esmerçar esforços en formalitzar 
processos d’actualització de les eines d’ajut a la presa de de-
cisions clíniques, ja que hi ha un terç de les organitzacions 
sanitàries que no tenen cap procediment establert.

Per altra banda queda clar que hi ha una “formalització 
institucional” majoritària a l’hora d’aprovar les eines d’ajut 
a la presa de decisions clíniques, dins d’una organització 
sanitària i sembla que aquesta segueix en la meitat dels 
casos un procés professionalitzat. Això pot ser rellevant de 
cara a futures estratègies de coordinació suprainstitucio-
nal, atès que ja hi ha unes estructures internes que poden 
afavorir aquesta coordinació, comunicació i treball con-
junt, i d’altra banda permet assegurar uns estàndards de 
qualitat de les eines aprovades, tenir un control/seguiment 
del que s’està aplicant i, sobretot, detectar necessitats.

Referent als criteris que predominen per aprovar les 
eines, val la pena destacar que els criteris pressupostaris 
són dels que s’apliquen menys i cal fer èmfasi en el fet que 
aquests potser haurien de formar part cada vegada més 
d’aquesta decisió ja que per determinar allò que pot afegir 
valor a la pràctica clínica habitual s’han de sospesar els re-
sultats (beneficis) obtinguts en relació als costos de l’assis-
tència (que determinarà l’impacte pressupostari). A partir 
d’aquí caldria valorar la importància d’incorporar els as-
pectes de costos i de consum de recursos en la formulació 
de les recomanacions adreçades a la pràctica clínica.

Un aspecte a destacar és el fet que en la majoria de casos 
les eines que es van elaborant i emprant es troben disponi-
bles de forma electrònica i solen ser de fàcil accés en repo-

sitoris o registres de les pròpies organitzacions sanitàries. 
Un aspecte que caldria optimitzar seria definir estratègies 
internes de les organitzacions sanitàries per tal que les GPC 
elaborades de novo quedin registrades en repositoris del 
nostre entorn. En aquest sentit, cara a tenir utilitat a nivell 
de Catalunya, seria interessant desenvolupar un repositori 
o registre per saber quines eines existeixen en el territori i 
es faciliti que les diferents eines puguin ser compartides i 
alhora avaluades per consemblants (peer-review).

En el camp de la implementació, tot i que es reconeix 
la necessitat d’aplicar estratègies multipalanca, no es fa 
esment a estratègies específiques per avaluar l’impacte de 
la implementació d’aquestes eines. Sovint en parlar d’im-
plementació, es parla només de disseminació i difusió dels 
materials. Són molts els aspectes que cal optimitzar per tal 
d’impulsar el procés d’implementació de les GPC/APBE, 
de manera que permetin la introducció sistemàtica de les 
recomanacions que formulen. A banda, val a dir que el fet 
d’implementar una GPC/APBE no implica necessàriament 
implementar totes i cadascuna de les seves recomanacions. 
Pot donar-se el cas que els recursos disponibles o bé les ca-
racterístiques del context on es vol implementar una GPC/
APBE concreta, puguin impedir o desafavorir que certes re-
comanacions s’implementin o bé que calgui una certa adap-
tació a nivell local. Sembla clar que, per tal de dur a terme la 
implementació, cal un procés previ de priorització i selecció 
de les recomanacions a implementar.

Seria molt important poder analitzar fins a quin punt 
l’ús de les GPC o APBE tenen un impacte sobre els indica-
dors de procés o sobre els indicadors que determinen una 
millor pràctica clínica. L’objectiu últim de desenvolupar 
i emprar GPC o APBE és homogeneïtzar i optimitzar els 
processos i protocols assistencials. En conseqüència, cal-
dria incorporar el procés d’avaluació de la implementació 
de les GPC des del principi del seu desenvolupament, de 
manera que aquesta avaluació es considerés com un pas 
més en el procés d’elaboració. 

FIGURA 4.  Percentatges de freqüència d’ús de les diferents estratègies d’implementació de les eines d’ajut a la presa de decisions clíniques (n = 106)
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Per acabar, cal remarcar el fet que gràcies a aquest estu-
di es pot tenir una idea més acurada de quina és la situació 
actual de les eines d’ajut a la presa de decisions clíniques 
a les organitzacions sanitàries catalanes. No es coneixen 
anàlisis similars en d’altres contextos estatals o internaci-
onals, que ens permetin situar-nos en termes relatius res-
pecte a d’altres realitats. Tot i això, sembla clar que hi ha 
un ús destacable de les eines d’ajut a la presa de decisions 
clíniques basades en l’evidència, tot i que aquest ús és for-
ça heterogeni i probablement comporta duplicitat d’esfor-
ços, aspecte que seria convenient unificar i compartir per 
tal d’homogeneïtzar i fer més eficient la pràctica clínica en 
les diferents organitzacions catalanes. 

Limitacions de l’estudi
L’enquesta realitzada en aquest estudi presenta unes limi-
tacions que és important constatar. Tot i que la taxa de 
resposta és prou elevada (82%), val a dir que la mostra em-
prada presenta algunes particularitats que cal especificar. 
Com ja s’ha esmentat prèviament, s’han considerat com 
una sola unitat d’anàlisi totes aquelles línies de serveis 
englobats en una organització sanitària i que, en alguns 
casos, engloba un nombre molt considerable d’equips 
i centres i, per tant, professionals. És el cas dels centres 
d’atenció primària de l’ICS, que s’han considerat com una 
sola unitat d’anàlisi, i d’altres molts casos. Aquest fet fa 
que, tot i el volum important de centres individuals que hi 
ha al sistema sanitari de titularitat pública de Catalunya, la 
mostra sigui només de 130 unitats d’anàlisi, algunes d’elles 
de grandària molt superior a la resta. 

Un altre aspecte important és que en fer l’enquesta no 
s’han proporcionat definicions específiques de cadascun 
dels conceptes pels quals es demanava informació, i això 
podria haver introduït un cert biaix, atès que hi ha con-
ceptes que segons el context es poden interpretar de ma-
nera molt diversa.

Agraïments: Per una banda, volem agrair a totes les or-
ganitzacions que han emplenat l’enquesta el temps que hi 
han dedicat i el fet de facilitar-nos les dades que han per-
mès analitzar quina és la situació sobre les eines d’ajut a la 
presa de decisions clíniques al context del sistema sanita-
ri català. Per l’altra, volem agrair a ICS, UCH i CSSC per 
la seva col·laboració en l’estudi. Finalment, volem agrair 
a aquestes patronals d’entitats proveïdores, conjuntament 
amb el Centre Cochrane Iberoamericà, la seva col·labora-
ció en el disseny de l’enquesta.

Declaracions d’interès: cap.
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Sense amnèsia

Els epònims
“Gènere Clarisia. Gènere botànic de plantes amb flors que 
pertany a la família de les Moraceae, descrit pels botànics 
Hipólito Ruiz i José Antonio Pavón, qui batejaren aquestes 
plantes amb aquest nom en honor de Miquel Bernades i 
Claris1”.

“Clarisia volubilis. Planta descrita pel botànic Pere 
Abat i Mestre, qui la batejà amb aquest nom en honor de 
Miquel Bernades i Claris2”.

Miquel Bernades i Claris, l’home
Miquel Bernades i Claris (segons l’ortografia de l’època, 
Miquel Barnades i Claris) va néixer el 1750 a Puigcerdà, 
com el seu pare Miquel Bernades i Mainader3. Seguint la 
seva trajectòria, estudià medicina, ingressant l’any 1768 a 
l’Escola de Medicina de Montpeller, on es llicencià i doc-
torà el juny i l’agost, respectivament, de 17714,5. Fou deixe-
ble d’Antoine Gouan, metge, botànic i ictiòleg, introduc-
tor del mètode linneà a França.

Com el seu pare, també es dedicà a la botànica. El 
1793, ja a Madrid, succeí Antoni Palau i Verdera com a 
segon catedràtic del Real Jardín Botánico de Madrid4,6,7. 
Bernades i Claris formà així part de la que s’ha anomenat 
“segona generació de l’escola catalana a Madrid”. Bernades 
–junt amb Gómez Ortega– fou cessat del càrrec poc abans 
de la seva mort, tal com explica Cavanilles (que els substi-
tueix i és nomenat catedràtic i director del jardí botànic de 
Madrid) el 18 d’agost de 1801 en una carta dirigida a José 
Celestino Mutis, instal·lat ja en aquella època a Amèrica: 
“Tal vez sabrá Vm. ya la novedad y regeneracion hecha en 
este Establecimiento botanico. El Rey ha retirado de él à 
Ortega y à Barnades con el Sub-Director de La Torre, y 
ha tenido á bien nombrarme à mi por Gefe y Subdelega-
do del Ministro de Estado, confiandome al mismo tiempo 
la enseñanza publica de esta ciencia. No hay duda que la 

Eponímia mèdica catalana. Els epònims de Miquel Bernades i Claris. 
El gènere Clarisia i la Clarisia volubilis

Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

comision es harto difícil y trabajosa; pero he querido sa-
crificarme en beneficio de la nacion”8. 

Estudià la flora del País Valencià i de Múrcia9. Les her-
boritzacions més destacades corresponen a les que va fer 
en un viatge per la meitat oriental de la península ibèrica 
entre el maig i el juny de 1785. En aquest viatge, sortí de 
Madrid i anà a Tobarra, Aranjuez, Albacete, Cieza, Múrcia 
i Cartagena per dirigir-se després a Guardamar, la costa 
d’Alacant, la serra de Mariola, Elx, Oriola, Múrcia i Jumi-
lla. Recollí 310 plantes, les anotacions de les quals plas-
mà en un manuscrit que es conserva al Archivo del Real 
Jardín Botánico de Madrid, que li serví per a accedir a la 
plaça de segon catedràtic d’aquell jardí4,10 (“Había hecho 
un viaje en 1785 por Valencia y Murcia con el objeto de 
estudiar aquella vegetación, dando cuenta de los resulta-
dos en un manuscrito que se conserva en el mismo Jardín; 
trabajo que se tomó en cuenta para ser colocado su autor 
en el establecimiento sin previa oposicion, y en él susbsis-
tió hasta el año 1801”11).

El seu pare morí el 1771, deixant sense publicar un llibre 
sobre les morts aparents, que ell feu publicar12: “Instrucción 
sobre lo arriesgado que es en ciertos casos enterrar á las 
personas sin constatar su muerte por otras señales mas que 
las vulgares; y sobre los medios mas convenientes para que 
vuelvan en si los anegados, ahogados con lazo, sofocados 
por humo de carbon, vaho de vino, vapor de pozos, ú otro 
semejante, pasmados de frio, tocados del rayo, y las criatu-
ras que nacen amortecidas”13 (Figura 1). 

Continuà l’obra Specimen Florae Hispanicae que havia 
començat el seu pare i que ell millorà i augmentà consi-
derablement tot i que deixà també inacabada4,9. Quan va 
morir, aquesta obra passà a mans del també botànic Ma-
riano de Lagasca, qui també l’amplià i completà amb di-
versos índexs. El 1829, Salvà, llibreter, n’anuncià la venda 
a Londres (amb el nom Herbarium pictum hispanicum), 
en sis volums, del que Lagasca presentava com La Flora 
Española de Barnades. Després de passar per vàries mans, 
finalment Marià de la Pau Graells, el 1863, l’adquirí per al 
Museo de Ciencias y del Jardín de Madrid. Aquesta obra 
es conserva a l’arxiu del Real Jardín Botánico10,11,14.

Per altra banda, l’herbari format pels Bernades passà 
primer a les mans d’un altre il·lustre botànic, J. A. Pavón, 
qui vengué plecs a diferents botànics i també a la Real Aca-
demia de Ciencias y Artes de Barcelona, que es conserven 
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actualment, com a Herbari Bernades, a l’Institut Botànic 
de Barcelona10. 

Bernades i Claris desenvolupà una intensa activitat 
com a metge, lligada també a la docència (“Siguen las 
Oposiciones á la Catedra del Real Estudio de Medicina 
practica. Leerá el Sr. D. Antonio Dio/../so Torrecilla, y le 
arguirán los Señores D. Miguel Barnades, y D. Santiago 
Garcia”, explicava el Diario de Madrid el novembre de 
179615) i a molt diverses activitats. N’hi ha prou amb fer un 
cop d’ull al Catálogo de los Fondos Manuscritos del S. XVIII 
de la Real Academia Nacional de Medicina16 per adonar-se, 
en revisar els títols dels documents i cartes que hi ha a la 
Real Academia, que devia dedicar-se a moltes i molt di-
verses tasques. Així, trobem referències d’enviaments de 
publicacions mèdiques, dictàmens, informes de censura i 
documents informant sobre plagues, sobre places vacants 
o sobre nous nomenaments així com abundant correspon-
dència relacionada amb activitats acadèmiques.

Va morir a Madrid el 1801.

Els epònims. El gènere Clarisia i la Clarisia 
volubilis
Els botànics Hipólito Ruiz (Figura 2) i José Antonio Pa-
vón van descriure per primera vegada un gran nombre 
de plantes i de gèneres nous, que batejaren, en moltes 
ocasions, amb noms que honoraven distingits científics, 
metges, botànics o personalitats. És així que batejaren 
en honor de Miquel Bernades i Claris el gènere Clarisia 

(Clarisia Ruiz & Pav), un gènere de plantes amb flors que 
pertany a la família de les Moraceae1 (val la pena recordar 
que el botànic José Celestino Mutis havia batejat un gè-
nere nou amb el nom Barnadesia en honor del seu pare, 
Miquel Bernades i Mainader, tal com explicàvem en un 
article anterior d’aquesta mateixa sèrie3).

Com en el cas d’altres metges que van homenatjar do-
nant el seu nom a un gènere de plantes, H. Ruiz i J. A. 
Pavón, en deixaren constància el 1794 en la seva obra Flo-
rae peruvianae, et chilensis prodromus1. En aquesta obra 
descriuen el gènere Clarisia i deixen ben clar el perquè 
d’aquesta denominació, estretament lligada a Miquel Ber-
nades pare: “Género dedicado al Dr. D. Miguel Barnades 
y Cláris, que ordena, aumenta, ilustra y previene para 
la prensa la Historia que escribió su ilustre Padre, de las 
Plantas españolas nuevas y raras, acompañada de unas 
120 Láminas” (Figura 3). Il·lustren aquest gènere amb un 
dibuix detallat de les principals característiques (Figura 4).

Aquest que acabem de veure no va ser, però, l’únic gè-
nere dedicat a M. Barnades i Claris. El seu nom el tro-
bem també en altres plantes. El 1792, un altre botànic, 
Pere Abat (“correspondiente del Real Jardín Botánico de 
Madrid, y socio Botánico”) n’hi havia dedicat ja una, la 
Clarisia volubilis2.

Pere Abat i Mestre17, apotecari i botànic nascut a Igua-
lada el 1748, fou catedràtic i director del jardí botànic de 
la Real Sociedad Médica de Sevilla des de 1786 fins la seva 
mort el 1800. Fou Abat un dels primers botànics que seguí 
i defensà a Espanya el sistema linneà. Arribà a Sevilla el 
1786, per prendre possessió de la plaça de Socio Botánico 
de la Regia Sociedad, fent-se càrrec immediatament de la 
direcció del jardí i, com a catedràtic, del curs de botànica. 
Amb Abat, el jardí de Sevilla assolí l’alt nivell d’altres insti-
tucions botàniques de l’època: instaurà el sistema de clas-

FIGURA 2.  Retrat del botànic Hipólito Ruiz qui, juntament amb José A. 
Pavón, donà el nom al gènere Clarisia, en honor a Miquel 
Bernades i Claris

FIGURA 1.  Portada de l’obra de Miquel Bernades i Mainader que fou 
publicada pòstumament pel seu fill l’any 177513 
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sificació de Linné, va incrementar notablement l’herbari, 
publicà nombrosos treballs i va mantenir una fluïda co-
municació científica amb intercanvi de correspondència i 
amb actes públics de difusió i ensenyament de la botànica.

La descripció primera de la Clarisia la trobem a les 
Memorias Academicas de la Real Sociedad de Medicina 
de 17922, on s’inclou un capítol amb el títol: “Disertacion 
botanica; de la verdadera descripcion de una planta cono-
cida nuevamente con el nombre de Clarisia volubilis”. El 
relator de la dissertació comença explicant: “Las descrip-
ciones exactas de las plantas son absolutamente necesarias 
para el verdadero conocimiento de ellas; y los caractéres 
tomados de sus partes son el medio para distinguirlas 

bien: por estas razones se propone el Sr. Abát describir con 
toda puntualidad el vegetal, á que ha dado el nombre ya 
expresado, por los motivos que despues se dirán” (Figu-
ra 5). Segueix amb una explicació històrica, feta per Abat 
en la seva presentació, sobre mencions prèvies a plantes 
que podien correspondre a aquesta mateixa planta però 
afegeix arguments per demostrar que la que ell presenta 
és diferent. Segueix el relator: “Despues de haver expues-
to el Sr. Abát quanto ha podido indagar relativamente a 
la planta que presentó viva, hace de ella una descripcion 
exacta, y la coloca en la clase, orden, genero y especie que 
le corresponde según el sistema sexual de Lineo”. Aquesta 
descripció, molt àmplia, la divideix en diversos apartats 
(caracteres genericos, descripcion, observacion, propiedades 
i virtudes) i, per acabar, escriu un apartat de conclusions 
en què, després de discutir la seva troballa en compara-
ció amb dades de Linné i de Jussieu, conclou que “Siendo 
pues tan distintos muchos de los caractéres de las partes 
de la fructificacion de nuestra planta, se debe determinar 
precisamente por genero nuevo, según los preceptos del 
citado Lineo”. A partir d’aquí, analitza els possibles noms 
d’aquest nou gènere basant-se en diferents consideracions 
lingüístiques i en noms donats per altres autors, que no el 
convencen. Acaba, per això, prenent les següents decisions 
(diu el relator): “juzga el A. por despreciable el tal nombre, 
y pasa á denominar su planta con otra expresion, fundado 
en motivos poderosos, que la hagan subsistente, sin que 

FIGURA 4.  Il·lustracions del gènere Clarisia incloses a Florae 
peruvianae, et chilensis prodromus (1794)1

FIGURA 3.  Pàgina 128 de l’obra d’H. Ruiz i J. A. Pavón Florae peruvianae, 
et chilensis prodromus (1794) on es descriu per primera 
vegada el gènere Clarisia, dedicat a M. Bernades i Claris1

FIGURA 5.  Primera pàgina de Disertacion botanica; de la verdadera 
descripcion de una planta conocida nuevamente con el 
nombre de Clarisia volubilis, on es relata la dissertació de P. 
Abat (1792)2
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quede al arbitrio de ninguno mudarla en lo sucesivo”. Li 
donarà el nom de Clarisia perquè (Figura 6): “Son notorios 
en el dia los méritos literarios del Dr. D. Miguel Barnades, 
el hijo, á quien por su singular aplicacion y adelantamien-
tos en la Botánica, concedió S. M. una decente pension, 
y últimamente se ha dignado conferirle la enseñanza de 
esta ciencia, eligiendolo por segundo Catedrático de Botá-
nica en su Real Jardin de Madrid”. I segueix: “Con este 
motivo, y teniendo presente por consejo de Lineo, que á 
los sugetos que tienen contraidos méritos en esta ciencia 
se les debe dedicar alguna planta para hacerlos memora-
bles; no se ha detenido el Sr. Abát, siguiendo el exemplo 

de otros sabios, en dedicar su planta al Dr. Barnades y 
Claris, llamandola CLARISIA”. Acaba dient: “Se abstiene 
por ahora de darla nombre específico, por ser única en el 
genero, fundado en los cánones de Lineo, y en quanto á 
el trivial, le ha parecido oportuno el de VOLUBILIS, con 
lo qual queda denominada CLARISIA VOLUBILIS”2. Per 
il·lustrar-ho, inclou una magnífica làmina amb tres figures 
(“En Sevilla, J. B. Amat, lo Grabó”), amb tots els detalls, 
amb un text explicatiu que les complementa (Figura 7). La 
Clarisia volubilis es coneix també com Anredera vesicaria 
(Lam.) C. F. Gaertn.

Es pot consultar una àmplia informació sobre les dife-
rents Clarisia (entre les quals, Clarisia Ruiz & Pav i Clari-
sia Abat) a The International Plant Names Index18. 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
1. Ruiz H, Pavón J. Florae peruvianae, et chilensis prodromus, sive 

novorum generum plantarum peruvianarum, et chilensium descrip-
tiones, et icones. Descripciones y láminas de los nuevos géneros de 
plantas de la flora del Perú y Chile por don Hipólito Ruiz y Don 
Joseph Pavón, botánicos de la expedición del Perú, y de la Real Aca-
demia Médica de Madrid. Madrid: Imprenta de Sancha; 1794. p. 128.

2. Disertacion botanica; de la verdadera descripcion de una planta 
conocida nuevamente con el nombre de Clarisia volubilis. Por D. 
Pedro Abat, correspondiente del Real Jardin Botánico de Madrid, y 
Socio Botánico. A: Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de 
Sevilla: Memorias academicas de la Real Sociedad de Medicina, y 
demas ciencias de Sevilla. Extracto de las obras presentadas en ella 
en el año de 1792. Formado por el Dr. D. Ambrosio Maria Ximenez 
de Lorite y Anguita. Tomo décimo. Sevilla: Felix de la Puerta; 1792. 
p. 418-38. 

3. Guardiola E, Baños JE. Els epònims de Miquel Bernades i Mai-
nader. El gènere Barnadesia i altres epònims. Annals de Medicina. 
2014;97(1):33-8.

4. Calbet i Camarasa JM, Corbella i Corbella J. Diccionari Biogràfic 
de Metges Catalans. Primer Volum. Barcelona: Fundació Salvador 
Vives Casajuana. Seminari Pere Mata. Universitat de Barcelona; 
1981. p. 79.

5. Ibáñez N. Estudis sobre cinc herbaris històrics de l’Institut Botànic 
de Barcelona. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona; 
2006.

6. Guardiola E, Baños JE. Eponímia mèdica catalana. Els epònims 
d’Antoni Palau: el gènere Palaua i l’Aloysia citrodora Palau. Annals 
de Medicina. 2013;96(3):124-9.

7. Colmeiro M. Bosquejo histórico y estadístico del Jardín Botánico de 
Madrid. Madrid: Imprenta de T. Fortanet; 1875.

8. Gredilla AF. Biografía de José Celestino Mutis con la relación de su 
viaje y estudios practicados en el Nuevo Reino de Granada. Madrid: 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 
Madrid: Establecimiento tipográfico de Fortanet; 1911. 

9. Miquel Bernades i Claris. Gran enciclopèdia catalana. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana. http://www.enciclopedia.cat/. Accés el 2 de 
desembre de 2013.

10. Ibáñez N, Soriano I, Montserrat JM. L’herbari Bernades a l’Institut 
Botànic de Barcelona (BC). Collectanea Botanica (Barcelona). 
2009;28:31-63.

11. Colmeiro M. La botànica y los botánicos de la Península Hispano-
Lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos. Madrid: Imprenta y 
Estereotipia de M. Rivadeneyra; 1858. p. 173.

12. Hernández Morejón A. Historia bibliográfica de la medicina espa-
ñola. Tomo 7. (Obra pòstuma). Madrid; 1852. p. 303-5.

13. Barnades A. Instruccion sobre lo arriesgado que es, en ciertos casos, 
enterrar a las personas, sin constar su muerte por otras señales mas 

FIGURA 6.  Pàgines de Disertacion botanica; de la verdadera descripcion 
de una planta conocida nuevamente con el nombre de Clarisia 
volubilis, on P. Abat explica els motius pels quals dóna aquest 
nom a la planta que ha descrit per primera vegada2 

FIGURA 7.  Làmina que il·lustra Clarisia volubilis, a Disertacion botanica, 
junt amb les explicacions dels dibuixos2 



138138

ANNALS DE MEDICINA - VOL. 97, NÚM. 3  2014

que las vulgares; y sobre los medios mas convenientes para que buel-
van en sí los anegados, ahogados con lazo, sofocados por humo de 
carbon, vaho de vino, vapor de pozos, ù otro semejante; pasmados 
de frio, tocados del rayo, y las criaturas que nacen amortecidas. Ma-
drid: Imprenta de D. Antonio de Sancha; 1775.

14. Nomdedeu Rull A. Los Principios de botánica (1767) de Miguel Barna-
des i Mainader y la creación de léxico botánico en español. Quaderns 
de Filologia. Estudis Lingüístics. 2012;17:225-42.

15. Noticias particulares de Madrid. Diario de Madrid. 1796, 18 de 
noviembre;(333):1361.

16. Catálogo de los Fondos Manuscritos del S. XVIII de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina. Madrid: Real Academia Nacional de 
Medicina; 1996.

17. Pere Abat i Mestre. Gran enciclopèdia catalana. Barcelona: Enciclo-
pèdia Catalana. http://www.enciclopedia.cat/. Accés el 16 de desem-
bre de 2013.

18. Clarisia. The International Plant Names Index. Disponible a: http://
www.ipni.org/. Accés el 16 de desembre de 2013.



139

Sense amnèsia. CLÀSSICS DEL PENSAMENT I HUMANITATS MÈDIQUES

Fins i tot entrant en el nou mil·lenni amb una varietat 
vertiginosa de tecnologies, la qüestió que planteja el títol 
d’aquest assaig sembla impensable i absurda. I tant que els 
metges han de seguir explorant els pacients! Què seria la 
medicina sense l’examen físic? En efecte, “explorar” els pa-
cients es pot estendre a la realització de la història clínica, 
també fonamental en la pràctica de la medicina. Potser la 
millor qüestió seria: existeix la possibilitat que l’exploració 
física es converteixi en obsoleta, innecessària? Tot i que 
molts metges s’estremirien amb la idea, l’autor creu que sí, 
que hi ha aquest potencial. Donada la naturalesa central i 
fonamental de l’examen físic en la pràctica de la medicina, 
estem forçats a reconsiderar el paper del propi metge o, 
fins i tot, l’essència de la seva tasca en la pràctica mèdica.

La meva perspectiva és la d’un cardiòleg pediàtric amb 
una mena de múltiples personalitats: jove i criat en la tec-
nologia, especialista en ecocardiografia pediàtrica, però 
també autor d’un llibre sobre el diagnòstic físic cardiovas-
cular. Com a deixeble tant de la tecnologia com de l’exa-
men físic, procuraré oferir visions des dels dos camps, així 
com la meva perspectiva personal. Molts dels escenaris 
s’elaboraran des de la pràctica de la cardiologia pediàtrica, 
la qual depèn en gran mesura de les tecnologies amb les 
quals l’autor està més familiaritzat.

La definició de l’examen físic
Què és l’exploració física? Parlant en general, és l’estudi del 
pacient utilitzant els propis sentits, sovint amb l’ajuda d’un 
instrument. El Mosby’s Medical and Nursing Dictionary ho 
defineix de la manera següent: “investigar el cos per deter-
minar l’estat de salut amb l’ús de qualsevol o totes les tècni-
ques d’inspecció, palpació, percussió, auscultació i olfacció. 
L’examen físic, la història clínica i les proves de laboratori 
inicials constitueixen la base de dades en les quals es fa el 
diagnòstic i en les quals es desenvolupa un pla terapèutic”.

No estan clars els límits de l’examen físic. Per exem-
ple, la utilització de l’estetoscopi és una part tradicional de 
l’exploració física. En avaluar la visió, fins i tot l’ús de l’of-
talmoscopi o un equipament més sofisticat per millorar 
els sentits –lents i llum de fenedura– encara es considera 
com examen físic de l’ull. Però una cosa com l’ecocardi-
ografia, l’examen ultrasònic del cor, es considera ja una 

És que els metges encara han d’explorar els malalts?

Colin KL Phoon

Traducció de Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer Miralda de l’article: Must doctors still examine patients? Perspectives in Biology and Medicine. 
2000;43:548-61.

“prova”, ja que no millora els sentits sinó que converteix 
ones sòniques reflectides en imatges desxifrables. El grau 
d’invasivitat també sembla diferenciar l’examen físic de la 
prova. Pocs discutiran, per exemple, que la colonoscòpia 
és una prova, tot i que millora els sentits d’una manera 
semblant a l’oftalmoscopi; és tanmateix invasiva i no s’uti-
litza en l’avaluació rutinària o en el dia a dia dels pacients. 
Per als propòsits d’aquesta discussió, doncs, l’examen físic 
es realitza amb els propis sentits, tot i que es pot utilitzar 
algun instrument destinat a millorar els sentits d’una ma-
nera no invasiva i rutinària (per exemple, l’estetoscopi).

Història i funcions de l’examen físic
El paper central de l’examen físic en la pràctica mèdica 
potser es pot il·lustrar de la millor manera amb una breu 
ressenya de la seva història i la discussió del seu propò-
sit. La funció primària de l’examen físic és el diagnòstic. 
Tota la resta, en medicina –l’assessorament als pacients, el 
pronòstic, el tractament mèdic o quirúrgic– es basa en el 
diagnòstic. Junt amb la història mèdica, l’examen físic és i 
ha estat una eina de primera línia per al diagnòstic. L’ex-
ploració física es basa en primer lloc en l’observació, que 
podria ser certament la tècnica més vella d’examen físic. 

De quan podem datar l’examen físic? L’observació quasi 
segur es remunta als temps prehistòrics, però la documenta-
ció primerenca sobre la utilització de l’observació i de l’exa-
men físic prové de les antigues civilitzacions xinesa i egípcia. 
De la Xina, el Huang-ti Nei Ching o Clàssic de medicina de 
l’emperador s’atribueix a fa uns 4.500 anys. El color del paci-
ent, l’estat de la llengua i altres observacions clíniques deta-
llades, inclosa l’auscultació, eren importants per al diagnòstic 
xinès. Els xinesos devien ser les primeres persones en domi-
nar la palpació amb finalitats mèdiques, fins i tot tan aviat 
com el “període preliterari”. L’examen del pacient al costat del 
llit en l’antic Egipte es troba ja fa uns 6.000 anys. Els docu-
ments més importants de la medicina egípcia són els papirs 
d’Edwin Smith i d’Ebers, de fa uns 3.500 anys. Ambdós con-
tenen històries de casos detallats que inclouen un diagnòstic 
provisional i mètodes per examinar pacients amb signes di-
agnòstics. El papir de Smith conté la primera descripció de la 
cianosi, la coloració blavosa de la pell associada a determinats 
defectes congènits cardíacs. Els egipcis també estudiaren el 
pols i van realitzar diverses observacions de malalties cardía-
ques i d’insuficiència circulatòria. Annals de Medicina 2014;97: 139-144.
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Altres civilitzacions antigues, incloses la mesopotàmi-
ca i la de l’Índia, també desenvoluparen aproximacions 
semblants empíriques d’alt nivell per al diagnòstic clínic. 
Tan lluny com l’any 1500 aC, l’art de les civilitzacions me-
soamericanes precolombines també documenta observa-
cions detallades de les malalties humanes. Hi ha escultures 
que representen geperuts, nans, inflor del cos i la cara, ce-
guesa, cares asimètriques, problemes oculars, deformitats 
de les extremitats i pústules. La medicina clínica assolí una 
nova alçada en el segle IV aC amb Hipòcrates, el “pare 
de la medicina”, que utilitzava habilitats d’examinació ben 
afinades junt amb una acurada història. La medicina hipo-
cràtica posava molt d’èmfasi en el valor de l’observació del 
procés d’emmalaltir. L’observació hipocràtica estava basa-
da primerament en la inspecció i la palpació, però també 
incloïa l’olfacció i mètodes rudimentaris d’auscultació. 

Haurien de passar molts segles abans que apareguessin 
avenços significatius en el diagnòstic clínic. El 1761, Auenbrug-
ger introdueix la tècnica de la percussió toràcica. La presa de la 
temperatura i la mesura de la pressió arterial van ser introdu-
ïdes també al segle XVIII. Laennec, en el seu tractat seminal 
del 1819, descriu l’auscultació utilitzant el seu estetoscopi que 
transmetia els febles sons del cor, pulmons i altres òrgans. Però 
Laennec va fer quelcom més que simplement inventar un ins-
trument que s’ha convertit en el símbol de la medicina. De les 
seves observacions i correlacions del que era normal, del ma-
lalt i dels estudis de les autòpsies en derivava un sistema més 
precís per fer un diagnòstic clínic acurat.

A la fi del segle XIX i al començament del XX, l’aug-
ment en la comprensió del procés d’emmalaltir va fer 
avançar els metges en l’art del diagnòstic clínic i la uti-
litat de l’examen físic. És durant aquest naixement de la 
medicina moderna que Sir William Osler, un dels clínics 
més grans del seu temps, creia que tant l’examen físic com 
la història acurada estaven entre els “principis de la pràc-
tica” de la medicina. Osler escriví, en el “mètode natural 
d’ensenyament” dels estudiants de medicina, el següent: 
“L’estudiant comença [...] com un observador de mà-
quines desordenades, l’estructura i les funcions ordenades 
de les quals li és perfectament familiar. Ensenyar-los com 
observar els dóna un munt de fets per observar i les lliçons 
vindran dels mateixos fets [...]. Tot l’art de la medicina està 
en l’observació...”.

En el camp de la cardiologia pediàtrica, l’equivalent als 
assoliments d’Osler és el treball pioner de Helen Taussig. 
Taussig identificava els defectes congènits del cor en paci-
ents amb l’exploració física, la fluoroscòpia i l’electrocar-
diograma i així establí l’art del diagnòstic clínic en aquest 
camp. El diagnòstic, l’atenció als pacients i la descoberta 
mèdica eren la base dels assoliments de metges com Osler i 
Taussig, molts d’ells basats en l’observació i l’examen físic. 
La seva medicina és, essencialment, la d’avui en dia. 

Quin és el propòsit de l’examen físic en una persona 
que està aparentment bé? L’examen de salut periòdic ha 
estat impulsat en gran mesura per l’afany d’identificar les 
manifestacions més primerenques de la malaltia. Però 
també ho ha estat per preocupacions econòmiques (per 
part de les companyies d’assegurances) i professionals. 
L’American Medical Association, per exemple, no sols 
promou una vida saludable i la detecció primerenca de 
la malaltia, sinó també afirmar l’autonomia i influència 
dels metges vis-a-vis amb les institucions de salut públi-
ca i el govern. L’examen periòdic de salut ha evolucionat 
notablement des d’una àmplia detecció de fets en la seva 
història inicial fins a unes mesures selectives de troballa 
de casos i de mesures de prevenció. Per tant, pot haver-hi 
diferents matisos diagnòstics en l’examen físic.

L’examen físic del pacient té també altres funcions secun-
dàries al diagnòstic. Molta gent ha emfatitzat la història –es-
coltar atentament el malalt– com element crucial en la relació 
metge-malalt. I l’exploració física? La comunicació tàctil en-
cara es considera un aspecte important en les relacions inter-
personals i, en la relació metge-malalt, segueix exercint un 
paper. El context social i històric, certament, i els antecedents 
culturals tant dels pacients com dels metges influeix en les 
expectatives i significat del contacte físic. Tanmateix, la major 
part dels malalts espera una “imposició de les mans” per part 
del metge amb certa capacitat i és probable que la major part 
dels metges siguin apreciats si dediquen temps a la realització 
d’una acurada i exhaustiva exploració física dels seus malalts. 
Com a part de la interacció social, una història completa i un 
examen físic poden tenir un efecte calmant en malalts ansi-
osos, un efecte placebo en queixes somàtiques, tot i que no 
orgàniques. Se sap que la comunicació tàctil, el tocar, té efec-
tes terapèutics, com en el cas de la medicina física i la fisiote-
ràpia. Tocar els malalts és part dels procés terapèutic; tocar i 
ser tocat són expressions d’afecte. Com educador mèdic, com 
a pare i alguns cops pacient, l’autor també ha sentit que la 
manera en què el metge examina els pacients diu alguna cosa 
sobre el clínic: com i en quina mesura es preocupa pels seus 
pacients. Mentre que alguns elements de l’exploració física 
poden ser incòmodes, bona part de “la imposició de mans” 
serveix per unir metge i pacient, com per exemple, el tocar 
inclou en general la palpació i l’auscultació. Aquesta interac-
ció social durant l’examen físic ajuda a preparar l’escenari per 
a l’assessorament i la teràpia i influeix, probablement molt, en 
la confiança i el compliment. 

L’observació clínica pot ser important d’altres maneres, 
indirectament relacionades amb el diagnòstic, i contribuir al 
procés de curació. Berger ha exposat una “jerarquia d’obser-
vacions clíniques”, una llista de camps potencials d’observa-
ció estreta i acurada. En el primer i segon nivell d’observació 
hi ha el del diagnòstic (malaltia física) i la descripció de ca-
racterístiques personals d’aparença i conducta, respectiva-
ment, les quals sovint estan enllaçades intrínsecament en el 
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diagnòstic. El tercer nivell d’observació és la descripció de les 
interaccions: pare-fill, nen-metge i pare-metge. Mentre que 
aquest nivell d’observació no pot conduir al diagnòstic de la 
malaltia física, el seu reconeixement és clarament una part 
integral de qualsevol relació interpersonal i, per tant, molt 
probablement important en el procés de curació. Aleshores, 
determinar el funcionament de la família, no sols la malaltia 
física, és també valuós. El quart nivell consisteix en penetrar 
en els propis sentiment i conducta del metge. Berger pensa 
que aquest nivell d’observació, molt important, té potencial 
diagnòstic i terapèutic, amb rendiments tant per al metge 
com per al pacient. És ben probable que la manera en què el 
metge examini els pacients (o n’eviti l’examen) emmiralli fins 
a un punt els seus propis sentiments cap al malalt.

Al llarg de la història, el metge ha estat venerat per la seva 
habilitat per arribar a un diagnòstic a través de l’evidència 
indirecta de les troballes físiques. Per tant, l’exploració física 
pot conferir un estatus al metge. En efecte, el fet que els met-
ges han estat en primer lloc diagnosticadors, amb una aguda 
perspicàcia clínica, ha comportat generalment major prestigi 
com mostra aquest esbós històric. Més encara, l’exploració 
física dóna al metge alguns elements de control en la relació 
metge-pacient. Per a un pacient, l’examen físic ha de ser una 
mica mistificador; a través de la inspecció, la palpació, la per-
cussió i l’auscultació (coses que hom fa a un meló), s’arriba a 
un diagnòstic, o es descarta. Tanmateix, les mateixes dades 
brutes (la percepció real del pols, els sons del cor) no estan 
disponibles a qualsevol altre fora de l’examinador, ja que sols 
es té accés a l’informe, veritablement una interpretació de les 
dades brutes. Sense una manera de recollir o documentar les 
dades brutes, les troballes físiques de l’examen físic són sub-
jectives i fins a un cert punt misterioses; no són reproduïbles 
necessàriament i no estan fàcilment disponibles al pacient. És 
la mateixa diferència entre tenir un informe d’un ecocardio-
grama i veure l’electrocardiograma real en la cinta gravado-
ra. Ha d’haver-hi, per part del pacient, una certa quantitat de 
confiança en les habilitats clíniques del metge.

Malgrat aquesta il·lustre tradició, la història més recent 
de l’exploració física ha estat menys propícia. Amb l’aug-
ment de la tecnologia, la més gran comprensió del cos 
humà, l’enorme quantitat de coneixement que ha de ser 
assimilat i la tendència a la subespecialització, les habilitats 
exploratòries ja no s’ensenyen o s’aprenen durant la forma-
ció. Les raons d’aquest declivi són multifactorials. Els apre-
nents, estudiants i residents inclosos, estan sobrecarregats 
de paperassa (ordenant i interpretant proves complexes 
i coses semblants). Tenen també més coses que aprendre 
i sovint es dóna menys valor a les habilitats clíniques. Els 
metges assistencials han de veure més malalts i acaben de-
dicant més temps a l’ensenyament a la capçalera, que tan 
apreciat era per Osler. El temps dedicat a cada malalt dismi-
nueix. La tecnologia s’omple d’encant, fet correcte fins a un 
punt, però a costa de la història tradicional i l’examen físic. 

Aleshores, l’aprenent té menys temps per aprendre, el met-
ge adjunt menys temps per ensenyar i tots els metges menys 
temps per observar. D’altra banda, sembla que cada vegada 
menys i menys persones es preocupin que això passi.

Continuaran essent venerades les fines habilitats clíniques 
en el futur? És la pèrdua de les habilitats de l’examen físic una 
conseqüència natural dels avenços mèdics, avenços en el di-
agnòstic inclosos, o s’han torçat les nostres prioritats? Serà el 
metge del futur més semblant al Dr. William Osler del “mètode 
natural” o al Dr. Leonard McCoy de la nau Enterprise?

Visió del protagonista: l’exploració física serà 
obsoleta
L’autor voldria discutir les reivindicacions que diuen que 
l’examen físic dels pacients seguirà essent absolutament es-
sencial en el diagnòstic. Si l’exploració física serveix de fet, 
primàriament, com una eina diagnòstica, aleshores és pos-
sible, teòricament, que sigui reemplaçada per la tecnologia 
que faci aquestes funcions. La premsa no especialitzada se’n 
feia ressò recentment en un article de Gorman que portava 
per títol “Faran els robots les visites a domicili?”.

El problema amb l’examen físic és que, en veritat i en 
moltes circumstàncies, és un mètode indirecte per arribar al 
diagnòstic. Entre els exemples d’observació directa es poden 
incloure el diagnòstic de la varicel·la, una ungla encarnada 
o una conjuntivitis. Però el diagnòstic d’una apendicitis, un 
tumor abdominal o un forat al cor prové d’una evidència in-
directa: el metge no veu veritablement la inflamació apen-
dicular, el tumor o el forat fins que s’utilitza la cirurgia o la 
tecnologia de la imatge. Aquí està el valor indisputable de la 
tecnologia: ens aporta una visió directa, si més no una visió 
més directa que la de l’exploració física, de dins el cos. 

Aquest concepte és ben clar en cardiologia pediàtri-
ca. L’ecocardiografia pot definir la majoria (si no tots) 
dels detalls de l’anatomia i la funció cardíaca. Avenços en 
l’ecocardiografia i en altres modalitats de tecnologies per 
la imatge no invasives, com la ressonància magnètica, pro-
meten una resolució més fina, fins i tot la caracterització, 
del teixit cardíac. En molts casos és possible realitzar una 
ecocardiografia “cega” (és a dir, sense el benefici de la his-
tòria i l’examen físic) i arribar a un diagnòstic. Allò que és 
possible en cardiologia pediàtrica està també succeint, si 
més no és concebible, en altres camps. Pràcticament qual-
sevol òrgan es pot visualitzar o estudiar amb gran detall. 
L’examen físic té una utilitat limitada cada cop en més es-
cenaris. Tot i que l’exploració física ha estat una bona eina 
de cribratge, es veu complementada, de manera creixent, 
amb altres tècniques, al marge de la definició acceptada 
d’“examen físic”, per a un diagnòstic més precís i prime-
renc. L’”exploració” del cor pot ser que a la llarga es redu-
eixi a un simple, totpoderós escàner, o que l’”examen d’un 
estat mental” en un pacient psiquiàtric es vegi reduït a una 
analítica dels desequilibris bioquímics del cervell. Final-
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ment, acabarem desenvolupant escàners d’alta resolució, 
fins i tot específics de teixit, que ens permetran la detecció 
del càncer de mama o de còlon en els seus estadis més 
precoços. L’exploració física no hi pot competir. 

Part de l’argumentació contra un sistema tecnològic 
dependent en la medicina de primera línia és que serà 
massa costós. No ha de ser necessàriament veritat. En car-
diologia pediàtrica, la utilització apropiada de l’ecocardi-
ografia probablement ha reduït els costos en substituir el 
cateterisme cardíac invasiu en molts casos. Part del cost de 
l’atenció mèdica és també el cost de l’error o de la incer-
tesa. L’errada, per descomptat, dóna lloc a pitjors resultats 
en els pacients, amb costos monetaris, psicològics i soci-
als. La incertesa dóna lloc a més proves. Així, els costos 
creixents de la tecnologia poden ser compensats per la 
reducció de costos associada a un diagnòstic més acurat. 

Per una altra banda, un terme tan esbombat com 
“cost-efectivitat” té poc significat si hom està disposat a 
acceptar petits guanys en salut per algun cost, potser ele-
vat. La major part de les tècniques d’imatge no invasives 
(ecografia, TC, RM) poden subministrar una gran quanti-
tat d’informació amb un risc mínim o nul per al pacient. Si 
és bo per al malalt, no hauríem d’utilitzar-ho?

I què hi ha de les altres funcions de l’exploració física? Són 
essencials per a la pràctica mèdica? De la mateixa manera que 
l’examen físic no és absolutament essencial per al diagnòstic, 
igualment no és necessari per a una atenció compassiva al 
pacient: una bona relació metge-malalt és encara possible. El 
valor terapèutic del “tocar” descansa en gran part en el con-
text social; si la gent accepta la màquina com a primera eina 
diagnòstica, aleshores l’efecte placebo referit anteriorment 
s’ha d’aplicar també a les màquines. Nosaltres, com a met-
ges podem tocar també els malalts de manera curativa sense 
explorar-los. L’estatus i els elements de control que l’examen 
físic dóna als metges es reduirien per l’increment de tecnolo-
gies objectives, fent disminuir encara més l’estatus del metge. 
Tanmateix, es pot argumentar que l’estatus que l’exploració 
física confereix als metges no és una funció necessària.

L’exemple de l’ecocardiografia fetal il·lustra bé aquests 
punts. Amb aquesta eina es poden diagnosticar malalties 
cardíaques estructurals i funcionals en el fetus amb una 
precisió acurada. És completament no invasiva i no hi ha 
altra manera de diagnosticar cardiopaties fetals amb preci-
sió i convenientment (veritablement, hom no pot realitzar 
una exploració física en un fetus). Quan es dedica temps 
a realitzar un minuciós i còmode escàner i a aconsellar a 
futurs pares, l’ecocardiografia pot conferir autoritat i conei-
xement, empatia i compassió, en absència de l’examen físic.

Finalment, l’exploració física, en ser realitzada per és-
sers humans, està subjecta a una àmplia variabilitat que 
forma part de la natura humana i, per tant, a un pobre 
control de qualitat. No ha estat mai això tan evident com 
en l’entorn de l’atenció sanitària d’avui en dia. La història 

recent de l’examen físic ens diu que l’entrenament i, per 
tant, el control de qualitat, estan veritablement en descens.

Visió antagonista: l’examen físic no es convertirà 
en obsolet
Tot i l’argumentació teòrica anterior, és improbable des 
d’un punt de vista pràctic que la tecnologia substitueixi 
completament l’exploració física. Per raons que es faran 
evidents seguidament, caldrà un temps llarg perquè la tec-
nologia evolucioni fins un nivell adequat, però encara pot 
passar més temps fins que s’oblidi completament l’examen 
físic a favor del diagnòstic tecnològic. 

Què ha de fer una màquina, si no és reemplaçar l’examen 
físic? Ha de recollir dades dels signes vitals del pacient, quími-
ques sanguínies i dades de l’anatomia interna i la seva funció. 
Desenvolupar un tecnologia per aquesta adquisició de dades 
serà una tasca enormement complexa i, avui en dia, no estem 
de cap manera prop d’aquest assoliment. Tindrà aquesta tec-
nologia també habilitats interpretatives? No necessàriament. 
Aquesta tasca serà millor que es quedi en el metge, doncs 
aquest pas necessita un salt enorme en la intel·ligència arti-
ficial, que pot agreujar els errors. De fet, Gorman, en el seu 
article amb visió de futur, es fa ressò d’aquest escepticisme 
sobre les capacitats de les tecnologies i conclou que seguirem 
volent metges de carn i ossos, no només un ordinador que 
diagnostiqui xacres, si més no durant una o dues dècades. 

L’examen físic com a eina de cribratge encara és rao-
nablement ràpid i efectiu. Realitzat per un clínic expert 
és altament precís, més del que pensen la major part d’es-
tudiants. Actualment, amb tant de coneixement, tanta es-
pecialització i tantes proves, el mitjà més efectiu i eficient 
per diagnosticar comença en una història i una exploració 
física. L’exploració física segueix essent relativament poc 
intrusiva. És tan portàtil com la persona que la realitza.

Si el diagnòstic físic és bo, podem fer-lo millor? Hi ha 
la idea que la tecnologia pot servir per augmentar les habi-
litats diagnòstiques del metge clínic, ja que ara tenim molt 
més coneixement sobre el procés d’emmalaltir. Poso un 
exemple personal. He pogut correlacionar la freqüència 
d’un buf cardíac amb el gradient de pressió a través d’una 
comunicació o una vàlvula cardíaca. Tots els metges cor-
relacionen la presentació clínica del malalt amb el resultat 
de la prova i, amb el temps, poden generar un diagnòstic 
diferencial amb menys i menys proves. D’això se’n diu ex-
periència. En aquests moments, i fins ben entrat el futur 
proper, no pot esperar-se que la tecnologia reemplaci la 
impressió clínica del metge, sempre que aquesta estigui 
basada en una sòlida formació, tècnica i coneixement. La 
perspicàcia clínica no s’ha perdut del tot.

La tecnologia està avançant al preu d’una especialitza-
ció creixent. La capacitat per interpretar un escàner de cos 
sencer de manera unificada per una persona, requereix un 
ampli coneixement de tots els sistemes corporals. Aquests 



143143

CoLin KL PHoon - ÉS QuE ELS METGES EnCARA HAn D

requeriments van en contra de la tendència actual en què 
el metge té menys i menys coneixements generals amplis 
sobre el cos. Fins i tot dins de la relativament petita especia-
litat de cardiologia pediàtrica hi ha “microespecialitats”: en 
imatge no invasiva (ecocardiografia), el cateterisme cardíac 
intervencionista, les arítmies (electrofisiologia), les cures 
intensives i així successivament. Totes les subespecialitats 
han desenvolupat la seva pròpia eina tecnològica especial. 
Sovint, la tecnologia no beneficia directament els genera-
listes, sols els subespecialistes; no és holística. Aquesta ne-
cessitat de “microespecialització” exclou la utilització de 
tecnologies avançades com una eina de cribratge omnipo-
tent, estesa, que pot ser utilitzada pel metge general. La cada 
vegada més gran varietat de proves significa també que la 
impressió clínica inicial és absolutament crítica en escollir 
la via més convenient per al diagnòstic. Aleshores, el paper 
del “porter” és més important que mai i l’exploració física 
ha de ser una part important de la funció del porter. 

Podem desenvolupar una màquina relativament simple 
que es fes càrrec de l’exploració física, una que realitzés funci-
ons de cribratge importants sense la necessitat d’un detall abso-
lut (i, aleshores, de coneixement)? La resposta és probablement 
no, per una paradoxa inherent. El metge generalista disposa de 
coneixement suficient per a diagnosticar i tractar problemes 
comuns i molts problemes no tan comuns. Però la major part 
de tecnologies no poden diagnosticar fàcilment problemes 
comuns com la varicel·la o l’èczema. Per a realitzar aquestes 
tasques “simples”, la tecnologia necessitaria veure amb detall el 
cos. En referència amb això, no pot “reemplaçar” simplement 
l’examen físic. En treure a la llum detalls íntims sobre l’estat de 
salut d’una persona, els paradigmes d’un diagnòstic basat en 
la tecnologia són molt diferents dels paradigmes clínics en els 
nostres cervells. La imatge (mèdica) pot ser tan poderosa que 
es veuen “anomalies” menors, la qual cosa obre la caixa de Pan-
dora de minúcies de salut. Acabem preocupant-nos per coses 
petites que donen lloc a més proves.

Fins i tot les màquines poden estar equivocades a diferents 
nivells. Per exemple, la física dels ultrasons i el processament 
de les senyals ultrasonogràfiques poden donar lloc a artefactes. 
Avui en dia, amb la major part de màquines, tant l’adquisició 
com la interpretació de les dades depèn de l’habilitat i els conei-
xements del tècnic i de les característiques físiques del pacient. 
Cal destacar que un estudi refereix que, malgrat els avenços 
tecnològics des de 1960 a 1980, les taxes d’errades diagnòsti-
ques no s’han reduït. I si un programa pot “diagnosticar” una 
malaltia, aquest diagnòstic també pot ser equivocat. La inexac-
titud és el que fa que qualsevol prova hagi de ser interpretada 
per un metge en el context de la història i l’exploració física 
del pacient. Es pot argumentar que aquest context no pot ser 
duplicat per una màquina (o seria molt dificultós), ni tampoc 
es poden eliminar aquestes inexactituds. De fet, recentment, 
Clement i Cohn han platejat preocupacions en el sentit que la 
tecnologia en cardiologia està substituint la relació metge-ma-

lalt “tradicional”. D’acord amb aquests autors, malgrat les capa-
citats quantitatives de la tecnologia, el “criteri, equilibri i visió” 
en la relació “reflexiva” metge-malalt depèn en gran manera de 
la història i l’exploració física. 

Hi ha també aquella actitud molt humana de “si vols 
aconseguir alguna cosa, millor que la facis tu mateix”. Les 
tecnologies diagnòstiques necessiten també una font de 
poder, un maquinari i programari fiables (quanta gent 
s’ha quedat indefensa perquè el seu ordinador s’ha “espat-
llat”?). L’eliminació de l’exploració física, confiant comple-
tament en la tecnologia, treu al metge un element clau de 
control en la pràctica mèdica. 

Pot o podria la tecnologia reemplaçar altres funcions de 
l’exploració física? La gent parla dels metges com el “toc sana-
dor”, el qual podria ser substituït per l’escàner fred i metàl·lic. 
Però fins i tot avui en dia el públic reclama veus de “carn i 
ossos” al telèfon o serveis personals a les botigues. A molta 
gent no li agrada tractar amb màquines o viure en un món 
dominat per màquines: prefereixen el “toc humà” en l’atenció 
sanitària i en altres llocs. D’acord amb Bruhn, l’autor pensa 
que la instrumentació ha reduït el contacte del metge amb el 
malalt i tendeix a distanciar-los. També creu que amb aquest 
distanciament hi ha menys oportunitats per als quatre nivells 
d’observació de Berger. L’estatus que l’examen físic i les habi-
litats clíniques confereixen al metge es poden alterar també 
en una era tecnològica. Aquest canvi no és necessàriament 
per bé. Part del poder sanador del metge resta en l’acceptació 
del metge com una figura d’autoritat per part del pacient: la 
reducció de l’estatus social suposa una major desconfiança 
dels metges (com ja està passant). Un cop les màquines siguin 
capaces de diagnosticar, hi haurà la perspectiva aterradora de 
la utilització d’aquestes màquines pel públic. Òbviament, els 
metges sempre han estat recelosos de l’autodiagnòstic.

Hi ha, finalment, els costos de la tecnologia. Malgrat la 
nostra riquesa, seguim essent una societat amb recursos 
limitats. La tecnologia ha servit bé als pacients, però a un 
gran cost social sense haver-hi necessàriament un benefici 
públic concomitant, com han assenyalat el governador Ric-
hard Lamm i altres. Com exemple, diversos estudis han de-
mostrat la precisió de l’exploració física i la limitada utilitat 
de proves subsegüents en nens per a la diferenciació entre 
un buf cardíac innocent i un d’orgànic. Un altre estudi ha 
mostrat que recórrer primerament a l’ecocardiografia en un 
nen amb un buf cardíac no és cost-efectiu; l’examen físic 
per part d’un cardiòleg pediàtric experimentat, per deter-
minar si calen més proves, sí és cost-efectiu. Cap país de-
senvolupat al món, inclosos els EUA, es pot permetre aquest 
tipus de pensament; la història i l’examen físic continuaran 
essent essencials per al diagnòstic en els països pobres. 

Hi ha alguna raó per pensar que els costos de la tecno-
logia mèdica estalviaran diners a llarg termini? Tot i que, 
com s’ha dit anteriorment, la tecnologia potencialment 
pot reduir costos en molts escenaris, sovint hi ha una uti-
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lització indiscriminada de la tecnologia, la qual cosa, sens 
dubte, els fa augmentar. Més encara, el mercat en general, 
l’atractiu de les masses i les forces impulsores del lliure 
mercat que, diguem, fan baixar els preus dels equips de 
música i dels ordinadors, no semblen tenir aplicació en 
medicina. Ningú vol un “metge de rebaixes”; al contrari, 
hi ha una empenta pel millor equipament i el desenvolu-
pament tecnològic continuat i per un tractament indivi-
dualitzat per a cada pacient. Semblant a un article de luxe, 
aquest tipus de medicina seguirà essent enormement cara. 

Prediccions (desitjos?)
En els propers anys (5-10 anys), l’examen físic serà més im-
portant que mai. La visió protagonista esbossada anterior-
ment no és realista en el gir que ha emprés actualment la 
medicina. Veiem avui en dia una utilització rampant de tec-
nologia costosa i, en especial als EUA, una actitud social de 
“tenir-ho tot” i “per si de cas”, però no ens podem permetre 
l’increment continuat, exorbitant, de costos. L’exploració físi-
ca continua essent la manera més eficient de començar l’ava-
luació d’un malalt. La tecnologia no és, dit simplement, ni 
barata, ni efectiva, ni suficientment ràpida per a un cribratge 
generalitzat i per a propòsits diagnòstics. La gran quantitat 
de proves per escollir és vertiginosa. De fet, no anem cap a 
menys proves i més completes “totes proves poderoses” sinó, 
al contrari, cap a més i més proves especialitzades. Les habili-
tats de l’exploració física estan patint una disminució quan la 
gent i la societat menys s’ho poden permetre.

La tradició i la imatge de què és un metge, d’altra banda, 
ha d’impedir qualsevol acceptació a curt termini de la tec-
nologia com l’alfa i l’omega. La gent, desencantada amb els 
metges, clama per metges que cuidin i passin temps amb ells; 
aquest autor creu que el desig de tornar als “vells bons temps” 
de la pràctica mèdica inclouran, com a part integral, l’exa-
men físic. Malgrat els avenços tecnològics, és encara una part 
de la relació metge-malalt i encara és desitjada pel malalt.

Predir el futur llunyà és més difícil. Tanmateix, l’autor 
creu que l’exploració física passarà a ser en gran mesura ob-
soleta com a eina “diagnòstica”. L’impuls per un diagnòstic 
més aviat i més precís significa que la medicina es basarà 
més en la tecnologia, en especial en l’atenció subespecialit-
zada. Amb la mesura que el coneixement continuï creixent, 
seguirà havent-hi més i més remissions als subespecialistes. 
L’exploració física seguirà essent valuosa en el cribratge i en 
la salut general; però som propensos a confiar cada vegada 
més en la tecnologia, fins i tot en l’avaluació “basal” de la sa-
lut, com ara les proves per a la detecció del càncer de mama 
o de còlon en els seus estadis més primerencs. 

Què pot significar per als metges aquest escenari en el futur 
llunyà? El paper dels metges canviarà en un nivell fonamental. 
Les habilitats diagnòstiques i el raonament diagnòstic, aspectes 
clau de l’”art” de la medicina, disminuiran a nivells baixos. El 
paper del metge com un diagnosticador, que utilitza sols els 

seus sentits i el seu enginy, pràcticament desapareixerà ja que 
la dependència de la tecnologia serà gairebé completa. Aquest 
allunyament del diagnòstic alterarà profundament la manera 
de fer de la medicina, la qual s’ha basat durant molt de temps 
en el diagnòstic per damunt de qualsevol altra cosa. En el seu 
lloc, el metge es convertirà principalment en un “porter”, un 
assessor i un terapeuta, depenent del camp particular de tre-
ball. La diversió i el desafiament del diagnòstic clínic s’hauran 
perdut en gran part. Probablement, una collita diferent de per-
sones aspiraran a la medicina. Molta de l’aura que envolta ac-
tualment un metge implica el diagnòstic; un exemple perfecte 
n’és l’estetoscopi i la conducta que aquest engendra. Quin serà 
el símbol de les generacions de metges del futur llunyà? La pín-
dola? El vector de reparació genètica?

Com s’ha comentat, les màquines tenen la tendència a dis-
tanciar la gent. Quan hi ha menys oportunitats pel contacte 
físic i la interacció social, l’atenció compassiva al pacient se’n 
pot ressentir. Tot i que l’exploració física pot tenir un paper 
diagnòstic menys important, l’autor creu que seguirà essent 
important com a mitjà de “contacte” i, per tant, seguirà tenint 
un paper important en la interacció social i la terapèutica. El 
que és preocupant és que, malgrat aquests papers importants, 
molts metges puguin considerar l’exploració física reempla-
çable o de poca utilitat en el futur de la pràctica mèdica. 

En el passat, quan la gent no comprenia el que estava mala-
ment amb la seva salut, recorria a un metge. En el futur, poden 
recórrer, fonamentalment, a una màquina. Hom pot pensar 
que amb les màquines, la necessitat de metges generalistes dei-
xarà d’existir. Un cop els escàners portàtils siguin accessibles, 
qui serà capaç d’utilitzar-los? Si el diagnòstic ja no necessitarà 
entrenament o el desenvolupament del seu art, seran sols els 
metges qui els utilitzin? Altre personal sanitari de suport? El 
públic general? Actualment el públic pot accedir a monitors de 
pressió arterials, a kits d’embaràs i de diagnòstic domiciliari del 
virus de la immunodeficiència humana i fins i tot a monitors 
de freqüència cardíaca fetal domiciliaris. La història del ma-
lalt pot deixar de ser necessària i l’examen rutinari del genoma 
humà pot fer obsoleta la història familiar.

Conclusions
Una resposta curta a la pregunta que encapçala l’article en 
aquest canvi de mil·lenni és “sí”: la professió mèdica, de mo-
ment, està fora de perill d’una pràctica amb menys explo-
racions. Pot passar, tanmateix, que els metges no necessitin 
examinar els pacients o sols ho facin superficialment. Encara, 
però, que l’exploració física es converteixi en una víctima de 
la tecnologia, el metges continuaran posseint el “toc sanador”, 
però hauran d’utilitzar-lo de manera més conscient. L’autor 
creu sincerament que l’examen físic seguirà essent una part 
important de la pràctica mèdica de cada dia. Seguirà essent 
important, no sols per la major part del diagnòstic mèdic ge-
neral, sinó especialment per les seves funcions no diagnòs-
tiques, pel seu paper terapèutic i en la relació metge-malalt. 





19:45 h
Conferència Inaugural  a càrrec del periodista  
i escriptor Miquel Giménez, amb el títol «Comunicació  
per a incomunicats»

19:30 h

Nomenament de Membres de Mèrit 
de l’Acadèmia

20:30 h

Cloenda de l’acte
Copa de cava
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