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Editorial

Aquest any es compleixen 20 anys des que un Centre Coch-
rane es creà per primera vegada a l’Estat espanyol, en 
aquest cas al Parc Taulí de Sabadell, per després traslla-
dar-se l’any 2000 a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, on 
hi roman encara. Inicialment tenia com a àmbit territorial 
de responsabilitat només el territori espanyol i Portugal 
per després estendre-la a pràcticament tot Llatinoamèri-
ca. No només destaquem aquesta efemèride per la directa 
responsabilitat de qui escriu aquest editorial, sinó perquè 
la Col·laboració Cochrane ha representat i representa un 
intent reeixit de cooperació humana, interdisciplinària i 
internacional per generar i difondre evidència de qualitat 
que serveixi per millorar les decisions clíniques i sanità-
ries i, així finalment, augmentar la salut. Ens sentim le-
gítimament orgullosos de la feina feta i alhora sabem que 
queda molt per fer1-3.

Precisament en aquest número publiquem uns mate-
rials directament relacionats amb Cochrane: a Proves i 
evidències, un resum de la col·lecció especial sobre lac-
tància materna en la qual s’avalua un ampli conjunt d’in-
tervencions de tot tipus relacionades amb la promoció de 
la lactància materna4. Així mateix, a De llibre presentem 
Els tractaments, a prova, traducció catalana de Testing Treat-
ments, text on s’explica com s’haurien d’avaluar els tracta-
ments abans d’utilitzar-los, quins són els problemes que 
habitualment ho impedeixen i les potencials solucions per 
superar-los. Es pot consultar i descarregar lliurement a 
http://ca.testingtreatments.org/.

A Vidre i mirall publiquem una molt interessant anà-
lisi de la situació del Pla de salut de Catalunya i dels reptes 
plantejats per al període 2016-2020. En els articles com-
plementaris, s’hi descriuen les àrees prioritàries de salut i 
els projectes singulars d’aquest Pla de salut.

La Roda... ens porta una descripció de com la xar-
xa d’antídots de Catalunya, a través de la utilització de 
les noves tecnologies informàtiques, ha millorat l’aten-
ció als pacients intoxicats. I des de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx ens il·lustren l’oportunitat i alhora el 
repte que suposa la major alfabetització en salut entre 
els pacients i ciutadans. I també, Ramon Quilis reflexi-
ona sobre les possibles mesures a adoptar a les escoles 
per reduir la freqüència de les autolesions en infants i 
adolescents.

A Proves i evidències, a part de l’esmentada col·lecció 
sobre lactància materna, hi trobem un document de tre-
ball de l’AQuAS per avaluar el procés assistencial de les 
artroplàsties.

Finalment, a Sense amnèsia, l’Eponímia ens acos-
ta la figura de Josep A. Grífols, creador de les flèbules 
que porten el seu nom, a banda dels laboratoris que en-
cara avui són punters a tot el món. I en els Clàssics... 
hi trobareu, amb traducció de G. Permanyer i J. M. V. 
Pons, la metàfora del prolapse mitral, article on John 
L. Coulehan analitza el poder de la paraula dels metges 
en la manera com els pacients i ells mateixos viuen les 
malalties.
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Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (1)

Annals de Medicina 2017;100:50-55.

Introducció
La crisi econòmica ha impactat sobre les condicions de 
vida de les persones, n’ha augmentat la vulnerabilitat i ha 
incrementat les desigualtats en salut. 

L’abordatge dels reptes que orienten el nou Pla de salut 
s’estructura a partir de l’anàlisi de la situació de la salut i 
dels serveis, de la valoració dels projectes i dels canvis orga-
nitzatius introduïts a partir del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015 i de la presa en consideració del context social i 
econòmic on es volen inscriure les polítiques de salut.

Context demogràfic i socioeconòmic
Durant els primers anys del segle xxi la població de Ca-
talunya va tenir un creixement molt important, amb 
una forta onada immigratòria. L’any 2015 Catalunya té 
7.508.106 habitants1, amb un saldo migratori negatiu. La 
previsió és que la població disminueixi els propers anys i 
l’any 2020 hi hagi 7.342.800 habitants2; el saldo migratori 
seguirà sent negatiu, el nombre de naixements continu-
arà disminuint i serà superat pel nombre de defuncions. 
En aquest període es preveu l’augment de la proporció de 
persones de 65 anys i més i de l’índex de sobreenvelliment; 
del prop de milió i mig de persones de 65 anys i més que 
s’esperen l’any 2020, més de 250.000 tindran 85 anys i més.

La salut i la malaltia tenen una dimensió social que 
vincula l’estat de salut, la situació socioeconòmica i el 
context on es desenvolupa la persona. Els estils de vida i 
els factors ambientals són els que contribueixen més a la 
morbimortalitat general, mentre que altres factors com 
ara la genètica i el sistema sanitari expliquen en menor 
mesura la mortalitat3-5.

Una profunda crisi econòmica ha marcat els darrers 
anys. La taxa d’atur va passar del 6,5% l’any 2007 al 23,1% 
l’any 2013 i l’any 2015 és del 18,6%6. La taxa d’atur de llar-
ga durada va passar de l’1,3% l’any 2007 al 12,2% l’any 
2013 i l’any 2015 és del 10,4%7. A més, cal destacar que el 
primer trimestre de l’any 2014 només van rebre prestaci-
ons el 31,7% de la població desocupada i entre les perso-
nes de menys de 30 anys, l’11,9%8. 

La renda disponible a les llars catalanes va disminuir 
un 8% entre l’any 2009 i el 2013. Tot i que les relacions 

entre renda i salut no són lineals, la pèrdua de poder ad-
quisitiu de les famílies i l’empobriment sobtat, especial-
ment si sobrepassa un límit crític, tenen un impacte im-
mediat sobre la salut, sobretot en els grups més vulnerables 
com ara la població infantil.

La proporció de població que viu per sota del llindar 
de risc de pobresa ha passat del 18,4% l’any 2009 al 20,9% 
l’any 2014. Més d’un milió i mig de persones se situen per 
sota del llindar de risc de pobresa. El patró de la pobresa 
per grups d’edat ha canviat durant el període de recessió 
econòmica: l’any 2008 la població de 65 anys i més era el 
grup amb un risc de pobresa més elevat, mentre que l’any 
2014 la taxa de risc de pobresa és més elevada en la pobla-
ció de menys de 16 anys, seguida de la població de 16 a 64 
anys i, finalment, la població de 65 anys i més9.

El període 2008-2014 també s’ha caracteritzat per un 
augment de les llars que pateixen privació material greu. 
L’exposició a situacions de privació durant la infància 
s’associa a pitjors resultats en salut a curt i mitjà termini, 
i aquests són més irreversibles com més precoç és l’expo-
sició a les situacions adverses. 

Paral·lelament, s’observa un increment de la desi-
gualtat econòmica. L’índex de Gini que mesura la desi-
gualtat de la distribució de la renda de les persones, a 
Catalunya l’any 2009 era de 32,2 i l’any 2014 és de 33,010 
(sent 0 màxima igualtat i 100 màxima desigualtat), situ-
ació per sobre del de la Unió Europea amb un índex del 
30,911.

Per contra, els darrers anys s’ha assistit a un descens 
de l’abandonament prematur dels estudis. L’any 2010 el 
28,9% de les persones de 18 a 24 van abandonar prematu-
rament els estudis secundaris i l’any 2014, el 22,2%, men-
tre que l’objectiu és el 15% per al 202012. Aquesta dada és 
important, en tant que el nivell d’educació s’associa amb 
els resultats en salut a llarg termini13. 

Pel que fa a la despesa en salut, ha disminuït en termes 
absoluts com a conseqüència dels efectes de la crisi i de la 
manca d’un model de finançament adequat a les necessi-
tats de la població catalana. A partir de l’any 2010 s’hi van 
afegir les restriccions pressupostàries derivades del segui-
ment dels objectius de control del dèficit públic.

En el període 2010-2014 es va produir una reducció 
global d’uns 1.440 milions d’euros en la despesa en salut 
(cosa que suposa una variació del –14%). No obstant això, 

Anàlisi de la situació i reptes

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

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

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/
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sura amb el fet que la major part de les defuncions es pro-
dueixen més enllà dels 80 anys. 

Hi ha un conjunt de malalties que ocasionen mortali-
tat prematura i que tenen molta importància sanitària 
perquè són percebudes per la població com a morts ocor-
regudes abans d’hora (Figura 1). En les dones, les més co-
munes són els tumors malignes de mama i pulmó, les 
malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits, els 
suïcidis i els tumors malignes de budell gros, mentre que 
en els homes ho són els tumors malignes de pulmó, les 
malalties isquèmiques del cor, les causes externes (suïci-
dis i accidents de trànsit) i la resta de malalties del cor. 
Destaca també que la mortalitat prematura és molt més 
elevada en els homes que en les dones.

L’evolució favorable dels indicadors vitals i l’envelli-
ment de la població fan que Catalunya estigui davant una 
situació de salut amb predomini de la patologia crònica 
(Figura 2), i de la patologia crònica complexa, que pot ge-
nerar discapacitat i dependència, sobretot en la gent gran. 
Actualment, a Catalunya, el 56,9% de la població pateix 
dues malalties cròniques o més15. Tanmateix, se segueix 
observant una bona percepció de salut, de manera que 
l’esperança de vida en bona salut en el període 2010-2013 
ha augmentat en 2,1 anys en els homes i en 5,7 en les do-
nes.

Els estils de vida com ara la pràctica d’activitat física, 
els hàbits alimentaris i el tabaquisme tenen marge de mi-
llora. La realització de les pràctiques preventives de detec-
ció precoç i de control de factors de risc se situen en ni-
vells satisfactoris.

el pes del Departament de Salut sobre el total del pressu-
post de la Generalitat de Catalunya en termes relatius s’ha 
incrementat, i ha passat del 36% l’any 2010 al 40% l’any 
2014.

Estat de salut i estils de vida de la població
Els macroindicadors de salut a Catalunya són bons si es 
comparen amb els dels països del nostre entorn. Durant 
els darrers anys s’ha observat una reducció progressiva de 
la mortalitat i un increment de l’esperança de vida14. Per 
exemple, en el període 2010-2013 la mortalitat estandar-
ditzada per edat s’ha reduït en un 8,5%, mentre que l’espe-
rança de vida s’ha incrementat en 1 any, tant per als homes 
com per a les dones.

Els grans grups de causes de mort més freqüents 
són els tumors en els homes i les malalties de l’aparell 
circulatori en les dones. Aquestes dues causes apleguen 
més de la meitat de les defuncions, però considerant 
tots dos sexes conjuntament els tumors causen més de-
funcions. 

En les dones, les cinc malalties que ocasionen més de-
funcions (en valors absoluts) i que, per tant, poden com-
portar un volum de demanda més gran per als serveis 
sanitaris són les demències, les malalties cerebrovascu-
lars, el grup d’altres malalties del cor, les malalties isquè-
miques del cor i la malaltia d’Alzheimer. En els homes, les 
patologies més freqüents són el càncer de pulmó, les 
malalties isquèmiques del cor, la bronquitis i l’asma, les 
malalties cerebrovasculars i la resta de malalties del cor. 
Aquest patró de patologia crònica té a veure en bona me-

FIGURA 1. Cinc primeres causes de mort prematura,* per sexe. Catalunya, 2013

*Segons les taxes estandarditzades per edat d’anys potencials de vida perduts (població estàndard: Catalunya 1991). Font: Registre de Mortalitat de 
Catalunya. Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2013.
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Durant els darrers anys, les taxes de mortalitat general 
han mantingut la tendència observada abans de la crisi 
econòmica i han continuat disminuint, sense gran varia-
bilitat territorial. La mortalitat evitable també ha seguit la 
mateixa tendència decreixent, però a un ritme inferior 
degut a l’evolució desfavorable de la mortalitat per tumor 
maligne de pulmó, entre les dones i la mortalitat per suï-
cidi, en ambdós sexes. 

Des de l’any 2007, la taxa de mortalitat per suïcidi a 
Catalunya mostra una tendència creixent, i s’ha situat 
l’any 2013 en el 6,3 per 100.000 habitants (2,9 entre les 
dones i 10,1 entre els homes). Aquest augment s’ha produ-
ït entre les persones de 40 a 60 anys (població en edat la-
boral). No obstant això, per interpretar aquestes dades, 
cal considerar que es tracta d’un nombre petit de defunci-
ons sensible a fluctuacions interanuals i també hi ha ha-
gut una intervenció de millora de la informació sobre la 
causa de mort en les defuncions que han requerit inter-
venció judicial iniciada l’any 2010 que pot haver modificat 
la declaració qualitativament i quantitativament17. 

La salut mental és un dels àmbits on es fan més pale-
sos els efectes de la crisi econòmica i és que la població 
aturada presenta pitjors indicadors en salut mental que la 
població ocupada. L’any 2013, el 23,1% de les persones 
aturades de més d’un any tenien risc de patir problemes 
de salut mental, mentre que entre les persones ocupades 
la proporció era del 9,5%. En efecte, estudis recents de-

Impacte dels determinants socioeconòmics: 
desigualtats socials en salut
La distribució dels indicadors de salut segons determi-
nants socials permet analitzar les causes de desigualtat so-
cial en salut en una comunitat i són el pas previ per establir 
mesures correctores en forma de polítiques públiques16. 

En el moment actual, la crisi econòmica ha impactat 
sobre les condicions de vida de les persones, n’ha aug-
mentat la vulnerabilitat i ha incrementat les desigualtats 
en salut8. 

Tot i que no s’observen gradients socioeconòmics re-
llevants en la utilització dels serveis, les persones dels 
grups socioeconòmics més desfavorits i amb nivells d’es-
tudis més baixos tenen una pitjor percepció de l’estat de 
salut, declaren una pitjor qualitat de vida i tenen una pre-
valença més elevada de trastorns crònics i de discapacitat. 
L’any 2014 el 23,2% de les persones aturades de llarga du-
rada declaraven tenir una mala salut, mentre que només 
ho feia el 9,2% de les persones ocupades.

S’aprecia una sensible diferència en l’esperança de 
vida en néixer entre les diferents comarques catalanes. 
Aquesta diferència no s’ha modificat significativament 
durant el període 2006-2013: la Vall d’Aran (87,0), la Cer-
danya (85,6) i el Pallars Sobirà (84,9) són les comarques 
amb l’esperança de vida més alta, mentre que les que te-
nen una esperança de vida més baixa són la Ribera d’Ebre 
(81,6), l’Alt Camp (81,6) i el Ripollès (81,8).

FIGURA 2.  Principals trastorns crònics que pateix o ha patit la població de 15 anys i més, a partir d’una llista de 28 trastorns crònics, per sexe. 
Catalunya, 2014
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En el període 2006-2014, ha disminuït la prevalença 
de persones fumadores (29,4% i 25,9%, respectivament), 
però hi ha diferències segons la situació laboral. Les per-
sones en situació d’atur fumen més que les persones que 
treballen i cal destacar que en els darrers anys ha aug-
mentat la proporció d’homes en situació d’atur que fu-
men.

L’excés de pes (sobrepès i obesitat) és més elevat entre 
les persones amb estudis primaris o sense estudis. També 
tendeix, tot i que de manera menys pronunciada, a ser 
més prevalent en la població aturada. L’any 2014, tenia ex-
cés de pes el 45,2% de la població ocupada, el 49,2% de la 
població aturada (i el 52,2% de la població en situació 
d’atur de llarga durada). La població infantil de les classes 
més desfavorides té un estil d’oci sedentari en una pro-
porció més elevada que les de les classes més benestants.

Reptes que orienten el Pla de salut de Catalunya 
2016-2020
L’abordatge dels reptes que orienten el nou Pla de salut 
s’estructura a partir de l’anàlisi de situació de la salut i 
dels serveis, de la valoració dels projectes i dels canvis 
organitzatius introduïts a partir del Pla de salut de Cata-
lunya 2011-2015 i de la presa en consideració del context 
social i econòmic on es volen inscriure les polítiques de 
salut (Figura 3).

mostren que les famílies amb persones a l’atur i/o amb 
hipoteques presenten un augment dels problemes de salut 
mental i dels relacionats amb l’abús d’alcohol en el perío-
de 2006-201018. Les causes d’aquest fenomen són múlti-
ples i estan en relació tant amb la pèrdua dels beneficis 
econòmics com amb els efectes psicosocials que provoca 
estar en situació d’atur.

En els darrers deu anys ha augmentat el nombre de 
persones de 65 anys i més que viuen soles fins a 280.000, i 
majoritàriament són dones. Aquest fet situa el problema 
de la solitud no desitjada com un dels determinants de la 
salut més rellevants en la gent gran. La pèrdua de xarxa 
social s’ha relacionat amb un augment de la mortalitat ge-
neral, la pèrdua de competències en l’autocura, una pitjor 
percepció de la salut i l’ús excessiu dels recursos sanita-
ris19. La mateixa OMS, en l’Informe mundial sobre l’enve-
lliment i la salut20 considera que una estratègia de salut 
fonamental en aquest col·lectiu és propiciar que les perso-
nes envelleixin a la seva pròpia llar i comunitat de manera 
segura, autònoma i còmoda, independentment dels in-
gressos o del nivell de capacitat funcional. 

En alguns estils de vida i pràctiques preventives s’ob-
serva un gradient per classe social i per nivell d’estudis. 
Les persones de les classes més benestants i les de més 
nivell formatiu tenen hàbits més saludables i fan pràcti-
ques preventives en una proporció més elevada. 

FIGURA 3. Reptes del Pla de salut 2016-2020
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ria i salut comunitària, així com la salut infantil i juvenil, 
especialment pel que fa a la salut mental. A més, es conti-
nua la reordenació de l’atenció terciària fins a comple-
tar-la. En la línia dels codis d’atenció emergent, el Pla 
afrontarà una regulació integral del sistema d’urgències 
de Catalunya: des de l’àmbit comunitari a les urgències 
hospitalàries. Un procés que haurà d’actualitzar els rols 
dels diferents dispositius que presenten atenció urgent i 
com s’interrelacionen entre ells, així com homogeneïtzar 
els processos d’urgències intrahospitalàries per ade-
quar-los a criteris de qualitat assistencial i de satisfacció i 
dels drets dels seus usuaris.

5) La prevenció com a divisa. El Pla prioritza la salut 
pública com a línia d’actuació amb l’objectiu d’optimitzar 
l’impacte positiu de la protecció i la promoció de la salut i 
la prevenció de les malalties sobre la salut de la població. 
Es preveu l’elaboració d’un pla d’educació i promoció de 
la salut en totes les etapes vitals amb la participació de 
diversos sectors.

6) Facilitar un rol més actiu dels ciutadans. A més de 
les accions per promoure hàbits de vida saludable, el Pla 
preveu donar continuïtat a projectes que millorin l’apo-
derament dels pacients però també establir mecanismes 
de participació formals per als ciutadans. Aquests projec-
tes els han de permetre protagonitzar la transformació en 
diferents àmbits del sistema i que les seves veus siguin es-
coltades i tingudes en compte en la concreció i el codis-
seny de les noves estratègies amb visió de futur. D’altra 
banda, cal implementar sistemes d’avaluació que tinguin 
en compte la perspectiva del ciutadà com a part integrant 
del resultat final del procés assistencial.  

7) Recuperar el lideratge dels professionals. Es pro-
posa avançar en un sistema de reconeixement del desen-
volupament professional, impulsar òrgans de participació 
i afavorir el lideratge dels professionals dins les seves or-
ganitzacions. Serà igualment prioritari recuperar el dina-
misme dels professionals de la salut i buscar la implicació 
activa en la implementació de les polítiques emanades del 
Pla de salut, de manera que s’evidenciï la coherència entre 
l’activitat quotidiana i la planificació estratègica amb vi-
sió de país i de futur.

8) Aconseguir un model de gestió més àgil i descen-
tralitzat. El Pla potencia la gestió descentralitzada dels 
serveis i les actuacions de millora de la seguretat. Postula 
un sistema de finançament que tingui en compte les ne-
cessitats de la població de cada territori i estigui sotmès a 
una avaluació per resultats en salut. Aposta per reforçar la 
utilització de les tecnologies i aplicar-les en la millora de 
l’organització, durant el procés assistencial i per millorar 
l’experiència dels pacients que han de fer ús d’aquest sis-
tema o requereixen informació sobre la seva salut.

9) Potenciar un sistema transparent que es compro-
met formalment, s’avalua i rendeix comptes. El Pla vol 

1) Reduir les desigualtats socials en salut. Per a la dis-
minució de les desigualtats socials en salut, cal una estratè-
gia intersectorial, interdepartamental i interadministrati-
va. El Pla proposa la potenciació del Pla interdepartamental 
de salut pública (PINSAP) i de programes interdeparta-
mentals com el Pla interdepartamental d’atenció i interac-
ció social i sanitària21 (PIAISS) o el Pla integral de salut 
mental. A més, s’inclou projectes específics per a col·lectius 
vulnerables en l’àmbit de l’atenció maternoinfantil, salut 
infantil i de l’adolescència, d’atenció a la gent gran, perso-
nes que pateixen malalties que causen discapacitat o de-
pendència, i les que pateixen violència. Els objectius de sa-
lut que proposa aquest Pla de salut permeten monitorar 
l’anàlisi de l’estat de salut, els estils de vida i l’ús dels serveis 
des d’aquesta perspectiva i la valoració del progrés envers la 
reducció de les desigualtats.

2) Donar una atenció social i sanitària més integral 
i integrada. Les transicions que s’han de fer dins del sis-
tema de salut demanen establir dinàmiques de col·labora-
ció entre els serveis i els professionals. El Pla dona conti-
nuïtat als projectes que afavoreixen l’atenció integrada i 
s’ha considerat prioritari aprofundir especialment en la 
interacció dels serveis sanitaris i socials. Per aquest mo-
tiu, s’ha creat recentment el Pla interdepartamental 
d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), que s’ha 
de desenvolupar en el marc del Pla de salut 2016-2020, i 
cal avançar en la implantació dels pactes territorials i el 
desenvolupament de xarxes assistencials.

3) Acostar les prestacions a les necessitats de les per-
sones: millorar l’accessibilitat i la resolució. El Pla de 
salut de Catalunya 2016-2020 ha de continuar desenvolu-
pant i generalitzant les millores aconseguides amb el Pla 
de salut 2011-2015 fins a estendre-les a tot el territori i a 
tots els àmbits assistencials. Per això, una de les línies es-
tratègiques d’actuació s’adreça especialment a les refor-
mes organitzatives que requereixen l’atenció sanitària 
accessible, resolutiva i integrada. Els projectes del Pla de 
salut han de vetllar per millorar la gestió de les llistes d’es-
pera i reduir el temps i el nombre de persones que esperen 
ser diagnosticades i operades. Per tant, han de tenir en 
compte el Pla integral per a la millora de les llistes d’espe-
ra sanitàries, recentment aprovat, que prioritza actuaci-
ons per a l’increment de l’activitat adreçat a reduir el 
temps d’espera i les persones en llista, la gestió proactiva 
dels pacients en llista d’espera, donar una informació més 
accessible i l’apoderament de l’atenció primària millorant 
l’accés a les primeres visites de consultes externes.   

4) Organitzar-se millor per ser més efectius. El Pla 
especifica un grup de prioritats de salut i reforça les àrees 
d’intervenció prioritàries del període 2011-2015, i les am-
plia per tal d’aconseguir millores en àmbits com ara: les 
malalties transmissibles, inclosa la vigilància i el control 
comunitaris, les malalties minoritàries, l’atenció primà-
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ampliar l’avaluació de resultats a tot el procés assistencial. 
A més, es proposa avaluar l’efectivitat, l’eficiència i l’impac-
te dels programes de salut i de cribratge, tant si són de pro-
moció de la salut com si són de prevenció de la malaltia o 
assistencials. Es vol aprofundir en la valoració de la varia-
bilitat en les pràctiques assistencials segons diferents con-
textos i en l’ús intensiu de les diverses fonts d’informació 
per ampliar i millorar l’avaluació del conjunt del sistema.

10)  Implementar les tecnologies de la informació. El 
Pla incorpora la línia estratègica salut digital amb vocació 
de servei i suport a totes les altres línies estratègiques del 
Pla de salut. Després d’haver desenvolupat un entorn 
d’interoperabilitat per a tot el Sistema sanitari integrat 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) amb respecte 
per l’autonomia de gestió dels proveïdors, aquesta línia es 
crea amb el repte d’abordar la gestió dels processos assis-
tencials i de la integració de la informació per tenir una 
visió completa de la població.

11) Innovar com a motor de transformació. En el 
propòsit de millorar la salut de la població i d’optimitzar 
l’adequació dels serveis que cal prestar, la recerca i la in-
novació són elements crucials per millorar tant els proce-
diments terapèutics com els processos assistencials. La 
recerca orientada a optimitzar el tractament de les patolo-
gies prevalents i la innovació per millorar l’atenció que 
se’ls presta és, doncs, part de la bona pràctica assistencial. 
El Pla incorpora la recerca entre les seves línies estratègi-
ques i preveu el desenvolupament del Pla estratègic i in-
novació en salut 2016-2020 (PERIS 2016-2020).  
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Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (1)

Annals de Medicina 2017;100:56-61.

Introducció
El Pla de salut és el marc de referència per a totes les ac-
tuacions públiques en matèria de salut que desenvolupa 
la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu principal de 
millorar la salut i la qualitat de vida de la població. El Pla 
de salut 2016-2020 dona continuïtat a vint-i-cinc anys de 
planificació sanitària a Catalunya que s’han concretat en 
set plans de salut des que es va aprovar la Llei d’ordena-
ció sanitària de Catalunya, comptant l’actual. Igual que els 
seus predecessors, el Pla de salut 2016-2020 és el fruit d’un 
treball conjunt en què hi ha participat més de 1.000 perso-
nes provinents de l’administració sanitària, altres departa-
ments de la Generalitat, administracions locals, societats 
científiques, universitats, col·legis professionals, associaci-
ons de pacients o ciutadans a títol individual.

El Pla de salut 2016-2020 pretén donar resposta als 
principals reptes de salut que té la nostra societat, treba-
llant per la consolidació d’un sistema sanitari amb uns 
principis bàsics: públic, universal, just i centrat en les per-
sones. Per això, el Pla de salut 2016-2020 compta amb 
quatre principals novetats respecte als seu antecessors. En 
primer lloc prioritza l’abordatge dels determinants soci-
als de la salut a través de dues vessants: la consolidació de 
l’enfocament interdepartamental i contemplant actuaci-
ons preferents sobre poblacions més vulnerables, com són 
els infants, la gent gran o l’abordatge dels problemes de 
salut mental. Per altra banda, el Pla fa una aposta per la 
recerca i la innovació a través del desplegament del Pla 
Estratègic de Recerca i Innovació en Salut. En tercer lloc, 
reforça les polítiques de salut pública que han d’estructu-
rar la resposta als principals reptes de salut i socials a par-
tir d’un esforç organitzat de la societat i dels poders polí-
tics. Finalment, el Pla de salut 2016-2020 s’esforça per 
millorar el reconeixement a la tasca dels professionals i 
donar més qualitat a la seva participació, tot facilitant els 
lideratges professionals.

El Pla de salut proposa 28 objectius de salut amb 
l’horitzó 2020 i identifica fins a nou àrees prioritàries: 
infants i adolescents vulnerables; gent gran i discapaci-
tat; salut mental; malalties minoritàries; malalties 
transmissibles; aparell locomotor; aparell respiratori; 

sistema vascular i càncer. Els 58 projectes que conté el 
pla s’agrupen en 12 línies estratègiques que es consoli-
den en els 4 eixos de transformació per al període 2016-
2020 (Figura 1): 

1) El compromís i la participació dels ciutadans i dels 
professionals, per apoderar-los a millorar la salut i el sis-
tema sanitari.

2) L’atenció de qualitat, amb uns serveis accessibles, 
resolutius i integrats.

3) El bon govern, que potenciï l’avaluació i la transpa-
rència, garanteixi la seguretat, incorpori la recerca en 
salut i s’adapti a les necessitats dels territoris.

4) La salut en totes les polítiques, que reforça el tre-
ball intersectorial i interdepartamental que garanteixi 
l’equitat en salut.

Procés d’elaboració 
L’elaboració del Pla de salut 2016-2020 es va iniciar el no-
vembre de 2014 durant la IV reunió anual del Pla de salut 
a Sitges. Es van convocar 400 persones de diferents àm-
bits que, organitzades en nou grups de treball, van fer el 
balanç del Pla de salut 2011-2015 i van debatre sobre els 
canvis que convindrien per al nou Pla. Els participants en 
els grups pertanyien a l’Administració sanitària, presta-
dors d’assistència sanitària, societats científiques i col·legis 
professionals, indústria, associacions de pacients, altres 
departaments de la Generalitat, universitats i món local. 

Els grups de treball van fer una valoració positiva del 
Pla de salut 2011-2015, del qual es va destacar el fet que 
fos un pla de salut i serveis que connecta els objectius amb 
l’activitat professional quotidiana, i també es van concre-
tar els temes prioritaris que s’havien d’incorporar en el fu-
tur. Paral·lelament, també es van analitzar les experiències 
dels més de tres mil cartells presentats a les jornades anu-
als dels anys 2012 a 2015. 

Una primera versió de línies estratègiques i projectes es 
va presentar en una reunió plenària el juliol de 2015 a Sant 
Cugat del Vallès, a la qual van assistir 600 participants. 
Posteriorment, es va obrir un període per fer comentaris i 
esmenes a les propostes mitjançant un web específic. Tam-
bé es va sol·licitar l’opinió de les associacions representa-
des al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. En el 
context de la V Jornada del Pla de Salut es va presentar un 
document de bases del Pla de salut 2016-2020. 

Un sistema centrat en la persona: públic, universal i just

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

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

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/
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Els objectius de salut per al 2020
Aconseguir que la població tingui millor salut i qualitat de 
vida és la finalitat que, en darrer terme, persegueix el Pla 
de salut de Catalunya. Per aquest motiu, es determinen un 
conjunt d’objectius de salut, de caràcter general, relacionats 
amb els reptes principals que la població de Catalunya té 
en relació amb l’estat de salut, la mortalitat i morbiditat, els 
factors de risc, les desigualtats en salut, la qualitat assisten-
cial i la seguretat dels pacients. Aquests objectius es basen 
també en les recomanacions d’organismes internacionals 
com ara l’Oficina Europea de l’Organització Mundial de la 
Salut o la Unió Europea i en les d’experts del Departament 
de Salut sobre els diversos temes. La definició d’objectius 
serveix de referència per a les accions del Pla i n’orienten 
les línies d’intervenció. 

Els primers tretze objectius fan referència a la dismi-
nució de la mortalitat i la morbiditat. Aquestes fites es van 

Amb l’inici d’una nova legislatura a gener de 2016, 
aquesta proposta ha estat revisada atenent les noves prio-
ritats del Pla de Govern actual. Es potencien aspectes com 
ara la lluita contra les desigualtats en salut; el nou pla de 
recerca; la política del medicament; la participació ciuta-
dana o el treball interdepartamental i intersectorial, entre 
d’altres. 

També s’han elaborat els plans de salut de les regions 
sanitàries, que adapten els projectes a les peculiaritats de 
cada territori. Tal com delimita el Decret 201/2015, de 15 
de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el 
sistema sanitari públic de Catalunya, i que modifica el text 
de la LOSC, el Pla de salut ha comptat amb la validació 
prèvia per part dels consells de participació territorials i 
del Departament de Salut. Finalment, s’ha presentat per 
a l’aprovació del Consell Executiu del Govern de la Ge-
neralitat i s’ha donat a conèixer a la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya.

FIGURA 1. Les 12 línies estratègiques del Pla de Salut 2016-2020, distribuïdes en 4 eixos, i les 9 àrees prioritàries de salut 
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s’ha fet per a aquells indicadors que tenen un determinant 
socioeconòmic clar, i dels quals disposem de les dades 
adequades per mesurar-ho. 

Finalment, hi ha tres objectius relacionats amb la qua-
litat dels serveis i la seguretat dels pacients. 

Tots els objectius disposen d’un indicador de progrés 
que es mesura, valora i publica cada any per tal de moni-
torar l’impacte en la salut de les accions del Pla i per re-
tre’n comptes a la ciutadania.

definir l’any 2011 amb un horitzó temporal 2020 i, per 
tant, tenen continuïtat en el Pla de salut de Catalunya 
2016-2020. En algun cas, s’han establert subobjectius per 
tal de complementar o augmentar el nivell d’exigència 
dels primers, que ja estaven gairebé assolits. 

Els altres dotze objectius s’orienten a la reducció dels 
factors de risc que tenen més impacte en la salut. Cal des-
tacar que entre els que s’adrecen a disminuir conductes de 
risc s’han incorporat subobjectius adreçats a mesurar el 
progrés en la reducció de les desigualtats en salut. Això 

TAULA 1. Objectius de salut i de reducció de desigualtat en l’horitzó 2020 del Pla de salut de Catalunya 2016-2020

Núm. Objectiu/subobjectiu Indicador Font
Període de 
seguiment

1 Augmentar en un 5% la proporció 
d’esperança de vida viscuda en 
bona salut en homes i en dones 

Quocient entre l’esperança de vida 
en bona salut i l’esperança de vida 
per sexe (%) 

Registre de mortalitat de 
Catalunya, Enquesta de 
salut de Catalunya

2011-2020 

1.1 Mantenir la tendència positiva de 
l’esperança de vida i de l’esperança 
de vida en bona salut 

Esperança de vida en bona salut en 
néixer, per sexe. 

Esperança de vida en néixer, per 
sexe 

Registre de mortalitat de 
Catalunya, Enquesta de 
salut de Catalunya 

2016-2020 

1.2 Reduir les desigualtats socials en 
l’autopercepció de bona salut 

Proporció de bona salut autoperce-
buda, per una selecció de variables 
socioeconòmiques 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

2 Reduir en un 20% la taxa de mor-
talitat per malalties de l’aparell 
circulatori 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de les 
malalties de l’aparell circulatori 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

3 Reduir en un 10% la taxa de mor-
talitat per càncer 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de càncer 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

4 Incrementar en un 15% la taxa de 
supervivència per càncer al cap de 
cinc anys 

Supervivència relativa per càncer 
al cap de 5 anys (%) 

Registre de càncer de 
Girona i Tarragona 

2011-2020 

5 Reduir en un 10% la taxa de mor-
talitat per malalties respiratòries 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de les 
malalties del sistema respiratori 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

5.1 Retardar un any l’edat mitjana de 
la mort per malalties respiratòries 

Edat mitjana de la mort per malal-
ties del sistema respiratori (pobla-
ció de totes les edats) 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2016-2020 

6 Reduir en un 10% la taxa de mor-
talitat per malalties mentals 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de les 
malalties mentals 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

7 Reduir en un 15% la taxa de mor-
talitat per malalties isquèmiques 
del cor 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de les 
malalties isquèmiques del cor 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

7.1 Reduir en un 10% addicional la 
taxa de mortalitat per malalties 
isquèmiques del cor 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de les 
malalties isquèmiques del cor 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2016-2020
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Núm. Objectiu/subobjectiu Indicador Font
Període de 
seguiment

8 Reduir en un 15% la taxa de mor-
talitat per ictus 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de les 
malalties cerebrovasculars 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

9 Reduir en un 10% la taxa de 
mortalitat per càncer de mama en 
dones 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de tumor 
maligne de mama en dones 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

10 Reduir en un 5% la taxa de mor-
talitat per càncer colorectal 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de tumor 
maligne colorectal 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020 

11 Reduir per sota del nivell de 2010 
la taxa de mortalitat per suïcidi 

Taxa de mortalitat per 100.000 h. 
estandarditzada per edat de suïci-
dis i autolesions 

Registre de mortalitat de 
Catalunya 

2011-2020

12 Reduir en un 10% la incidència 
de la fractura de coll del fèmur en 
població de 65 anys i més 

Taxa d’ingrés hospitalari per 
10.000 h. estandarditzada per edat 
per fractura de coll del fèmur en 
població de 65 anys i més 

Registre del CMBD-AH 2011-2020 

13 Reduir en un 10% les amputaci-
ons en població de 45 a 74 anys 
amb diabetis 

Taxa d’amputacions per 10.000 h. 
en població de 45 a 74 anys amb 
diabetis 

Registre del CMBD-AH 2011-2020 

13.1 Reduir en un 10% les amputaci-
ons majors en població de 45 a 74 
anys amb diabetis 

Taxa d’amputacions majors per 
10.000 h. en població de 45 a 74 
anys amb diabetis 

Registre del CMBD-AH 2016-2020 

14 Reduir per sota del 24% la preva-
lença de tabaquisme 

Proporció de consum de tabac 
(diari i ocasional) en població de 
15 anys i més (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

14.1 Monitorar la prevalença de taba-
quisme des de la perspectiva de 
les desigualtats socials en salut 

Proporció de consum de tabac 
(diari i ocasional) en la població 
de 15 anys i més, per classe social, 
per nivell d’estudis i per situació 
laboral (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

15 Incrementar per sobre dels nivells 
de 2016 la prevalença de l’activitat 
física saludable en la població de 
15 a 69 anys 

Proporció d’activitat física saluda-
ble (moderada i alta de l’IPAQ) en 
la població de 15 a 69 anys (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

15.1 Reduir les desigualtats socials en 
la prevalença de l’activitat física 
saludable en la població de 15 a 
69 anys 

Proporció d’activitat física saluda-
ble (moderada i alta de l’IPAQ) en 
la població de 15 a 69 anys (%), per 
una selecció de variables socioeco-
nòmiques 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

16 Reduir per sota dels nivells de 
2015 la prevalença d’excés de pes 
en la població de 18 a 74 anys 

Proporció d’excés de pes declarat 
(sobrepès i obesitat) en la població 
de 18 a 74 anys (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

16.1 Monitorar la prevalença d’excés 
de pes en la població de 18 a 74 
anys des de la perspectiva de les 
desigualtats socials en salut 

Proporció d’excés de pes declarat 
(sobrepès i obesitat) en la població 
de 18 a 74 anys, per classe social i 
per nivell d’estudis (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 
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Núm. Objectiu/subobjectiu Indicador Font
Període de 
seguiment

17 Reduir en un 5% la prevalença 
d’excés de pes en la població de 6 
a 12 anys 

Proporció d’excés de pes declarat 
(sobrepès i obesitat) en població de 
6 a 12 anys (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

17.1 Reduir les desigualtats socials en 
la prevalença d’excés de pes en la 
població de 6 a 12 anys 

Proporció d’excés de pes declarat 
(sobrepès i obesitat) en població de 
6 a 12 anys (%), per una selecció de 
variables socioeconòmiques 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

18 Incrementar en un 5% la preva-
lença de persones adultes que 
segueixen les recomanacions 
d’alimentació mediterrània 

Proporció de persones de 15 anys i 
més que segueixen les recomanaci-
ons d’alimentació mediterrània (%) 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

18.1 Monitorar la prevalença de per-
sones adultes que segueixen les 
recomanacions d’alimentació 
mediterrània des de la perspectiva 
de les desigualtats socials en salut 

Proporció de persones de 15 anys 
i més que segueixen les recomana-
cions d’alimentació mediterrània 
(%), per classe social i per nivell 
d’estudis 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

18.2 Reduir les desigualtats socials en 
la prevalença del consum freqüent 
de productes hipercalòrics en 
població de 3 a 14 anys 

Proporció de consum freqüent 
de productes hipercalòrics en la 
població de 3 a 14 anys (%), per 
una selecció de variables socioeco-
nòmiques 

Enquesta de salut de Ca-
talunya 

2016-2020 

19 Reduir per sota del nivell de 2013 
la taxa d’embarassos en dones de 
15 a 19 anys 

Taxa d’embarassos per 1.000 dones 
de 15 a 19 anys 

Registre de població, 
Registre de mortalitat de 
Catalunya, Registre d’IVE 

2016-2020 

20 Mantenir per sobre del 90% la 
proporció d’infants de 5 anys que 
estan correctament vacunats 

Proporció d’infants de 5 anys 
correctament vacunats segons el 
calendari vacunal (%) 

Sistema d’Informació 
dels Serveis d’Atenció 
Primària 

2016-2020 

21 Reduir en un 20% la incidència de 
la tuberculosi 

Taxa d’incidència de tuberculosi 
per 100.000 h. 

Registre de malalties de 
declaració individualit-
zada 

2016-2020 

22 Reduir en un 5% la incidència del 
VIH 

Taxa d’incidència del VIH per 
100.000 h. 

Sistema integrat de vi-
gilància epidemiològica 
sobre ITS/VIH/SIDA de 
Catalunya 

2016-2020 

23 Reduir en un 10% la incidència de 
la gonocòccia 

Taxa d’incidència de gonocòccia 
per 100.000 h. 

Sistema integrat de vi-
gilància epidemiològica 
sobre ITS/VIH/SIDA de 
Catalunya 

2016-2020 

24 Reduir en un 5% la prevalença del 
consum d’alcohol episòdic inten-
siu en estudiants de 14 a 18 anys 

Proporció del consum d’alcohol 
episòdic intensiu durant el darrer 
mes en estudiants de 14 a 18 anys 
(%) 

Enquesta sobre ús de 
drogues en estudiants 
d’ensenyament secundari 
(ESTUDES) 

2016-2020 

25 Incrementar en un 7% la pre-
valença de pacients hipertensos 
atesos a l’atenció primària de salut 
amb un bon control de la tensió 
arterial 

Proporció de pacients hipertensos 
atesos a l’atenció primària amb un 
bon control de la tensió arterial 
(%) 

Sistema d’informació dels 
serveis d’atenció primària 

2016-2020 
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Núm. Objectiu/subobjectiu Indicador Font
Període de 
seguiment

26 Mantenir per sota del 7% la pre-
valença de pacients amb infecció 
relacionada amb l’atenció sani-
tària 

Proporció d’infecció relacionada 
amb l’atenció sanitària (%) 

VINCat, 

Registre ENVIN-HELICS 

2016-2020 

27 Mantenir per sota de 6 els epi-
sodis de pneumònia associada a 
ventilació mecànica per 1.000 dies 
de ventilació 

Episodis de pneumònia associada a 
ventilació mecànica per 1.000 dies 
de ventilació 

VINCat 

Registre ENVIN-HELICS 

2016-2020 

28 Mantenir per sota de 2 per 1.000 
estades la taxa de caigudes en 
pacients hospitalitzats 

Taxa de caigudes en pacients hos-
pitalitzats per 1.000 estades 

Servei de Promoció de la 
Qualitat i Bioètica 

2016-2020 
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Annals de Medicina 2017;100:62-67.

Introducció
El Pla de salut per al període 2016-2020 proposa unes 
àrees prioritàries de salut que s’han destacat perquè són 
causa de mortalitat, de morbiditat, de discapacitat, de de-
pendència i, en qualsevol cas, de patiment i dolor. Les pri-
oritats seleccionades són: el càncer, les malalties de l’apa-
rell circulatori —tant en la vessant cardiovascular com en 
la cerebrovascular—, les malalties de l’aparell respiratori, 
la salut mental i les addiccions, la discapacitat, les malal-
ties de l’aparell locomotor, les malalties transmissibles, la 
vulnerabilitat en la infància i l’adolescència, i les malalties 
minoritàries. 

En el conjunt de les propostes del Pla de salut aquestes 
àrees es reflecteixen de forma transversal en projectes di-
versos que tenen la finalitat de prevenir-les, detectar-les 
precoçment i tractar-les adequadament, i de recuperar-ne 
les persones, rehabilitar-les i reincorporar-les a la vida 
quotidiana familiar, professional i social tant com sigui 
possible. 

Dins de cada àrea prioritària s’ha seleccionat un pro-
jecte singular (PS) que està relacionat en molts casos amb 
activitats que són responsabilitat dels plans directors o 
programes del Departament de Salut (Taula 1). La selec-
ció dels projectes que es destaquen en cada àrea priorità-
ria s’ha triat tenint en compte la importància sanitària del 
tema que s’aborda, l’impacte potencial sobre els objectius 
generals de salut del Pla, el repte operatiu que representa 
o la novetat que suposa dins de l’àmbit d’actuació.

PS1. Seguiment dels objectius de salut, qualitat 
de vida i operativitat dels projectes
D’ençà de la incorporació l’any 1991 del Departament de 
Salut a l’estratègia “Salut per a tothom” de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), s’ha consolidat la planifica-
ció per objectius de salut amb un horitzó temporal definit, 
que es formulen sobre la base de les millores de la salut 
que es volen assolir. Des d’aleshores, el Pla de salut incor-
pora objectius definits amb aquests criteris, especifica els 

Àrees prioritàries de salut i projectes singulars

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

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

TAULA 1. Àrees prioritàries i projectes singulars del Pla de salut 2016-2020

Àrea prioritària Projectes singular

Seguiment del Pla de salut Seguiment dels objectius de salut, qualitat de vida i operativitat dels projectes

Salut infantil i adolescents Salut maternoinfantil i de l’adolescència en situació de vulnerabilitat

Gent gran i discapacitat Pla de prevenció de la discapacitat en persones grans fràgils

Salut mental Prevenció del suïcidi (Codi risc de suïcidi)

Malalties minoritàries Desplegament del model d’atenció a les malalties minoritàries

Malalties transmissibles Detecció precoç del VIH, sífilis, gonorrea, clamídia i tuberculosi

Malalties de l’aparell locomotor Prevenció secundària de fractures osteoporòtiques: Projecte APROP

Malalties respiratòries Medicina respiratòria de precisió

Malalties cerebrovasculars Redefinició de l’atenció urgent als pacients amb ictus

Malalties cardiovasculars Programa integral d’actuació en la cardiopatia isquèmica

Càncer Cribratge poblacional del càncer de còlon i recte

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/
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prevalença de trastorns mentals i de conducta. És essencial 
desenvolupar actuacions selectives en infants i adolescents 
que no estan accessibles en l’entorn d’escolarització habitu-
al —per exemple, amb un elevat nivell d’absentisme esco-
lar— o en els infants i adolescents atesos en serveis de ben-
estar social (Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, DGAIA) o de justícia juvenil, entre d’altres, 
especialment en col·lectius institucionalitzats.

Objectiu per a 2020
Definir i desplegar models de promoció de la salut, pre-
venció i atenció als problemes de salut més prevalents en 
infants i joves en situació de vulnerabilitat, amb una visió 
intersectorial i interdepartamental, dedicant una atenció 
especial a la salut mental i emocional. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Promoure la salut i prevenció en infants i joves fills 

de pares amb trastorns mentals greus i/o addiccions, o 
víctimes d’abús o de violència. 

– Desenvolupar les accions previstes en el Pla integral 
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions 
relacionades amb la població infantil i juvenil. 

– Promoure la salut afectiva i sexual en adolescents 
en situació de vulnerabilitat. 

– Promoure la salut en infants i joves que viuen sota 
el llindar de pobresa. 

– Implementar el Pla d’acció conjunt entre els depar-
taments d’Ensenyament i Salut adreçat a menors amb 
necessitats educatives especials degudes a trastorns men-
tals. 

Fita per a 2017
Elaboració d’un model de promoció i prevenció de la salut 
en infants i joves fills de pares amb trastorns mentals greus 
i/o addiccions, o víctimes d’abús o de violència. 

PS3. Pla de prevenció de la discapacitat en 
persones grans fràgils
L’envelliment de la població i els coneixements epidemi-
ològics i clínics sobre la progressió de la discapacitat i les 
possibilitats de prevenir-ne o retardar-ne l’aparició han 
donat lloc a diverses propostes per portar a la pràctica clí-
nica aquests coneixements. 

L’Estrategia de promoción de la salud y prevención en el 
SNS40 ha promogut un marc de consens sobre la preven-
ció de la fragilitat i les caigudes en les persones grans. 

L’objectiu general d’aquesta estratègia és identificar el 
subgrup de persones que estan en situació de risc de disca-
pacitat per poder establir una intervenció preventiva que 
permeti retardar-ne o evitar-ne la davallada funcional. 

La principal intervenció preventiva que ha demostrat 
eficàcia en el tractament de les situacions de fragilitat és 
l’exercici físic estructurat i adaptat a cada necessitat. Altres 

indicadors d’avaluació i en determina els procediments de 
càlcul. Això en facilita el seguiment i la valoració del grau 
d’assoliment. 

D’altra banda, es defineixen un conjunt d’indicadors 
relacionats amb els projectes del Pla de salut que en perme-
ten fer el seguiment i la valoració del desenvolupament.

Objectius per a 2020
Fer el seguiment anual dels objectius del Pla de salut de 
Catalunya 2016-2020. 

Fita més destacada per a 2017
Elaboració de l’Informe de salut de Catalunya 2016, l’In-
forme de seguiment dels objectius de salut del Pla de sa-
lut per a l’any 2016 i l’Informe de seguiment operatiu dels 
projectes del Pla de salut per a l’any 2016. 

PS2. Salut infantil i de l’adolescència  
en persones en situació de vulnerabilitat
Catalunya té uns bons indicadors globals de salut infantil i 
de l’adolescència, però existeixen problemes de salut espe-
cífics d’aquesta edat que han augmentat en els darrers anys 
o bé es concentren en persones en situació de vulnerabili-
tat. Aquestes situacions requereixen un abordatge especí-
fic i prioritari. La vulnerabilitat pot estar relacionada amb 
les condicions biològiques, psicològiques, econòmiques i 
socials que determinen la salut. La infància i l’adolescència 
són etapes vitals per al desenvolupament de la persona, i 
la forma de detectar, prevenir i tractar els problemes de 
salut que s’hi presenten és determinant de l’èxit futur en la 
vida adulta, tant en l’àmbit personal i familiar com social 
i laboral. 

En els darrers anys la demanda assistencial per proble-
mes de salut mental en aquestes etapes vitals ha augmen-
tat, i cal una actuació interdepartamental coordinada, 
sobretot entre els sectors sanitari, escolar i social. Cal co-
mençar per la promoció de la salut mental, per la preven-
ció, la detecció precoç i l’atenció especialitzada des d’una 
visió biopsicosocial, i donar una resposta adequada a les 
necessitats específiques de la població més vulnerable. 

Bona part dels trastorns mentals greus que afecten la 
vida de les persones debuten en edats primerenques. A 
més, l’adolescència és un període d’experimentació en 
què s’inicien consums i conductes de risc. Les actuacions 
preventives i de promoció de la salut en l’àmbit comuni-
tari i escolar, actuant sobre el benestar emocional, i la po-
tenciació de les xarxes socials són fonamentals. 

Les desigualtats socials i bona part dels determinats de 
la salut presenten diferències importants segons el nivell 
socioeconòmic, i la problemàtica és particularment pu-
nyent en col·lectius vulnerables; per exemple, amb relació 
al consum de risc d’alcohol o altres drogues, els embaras-
sos no desitjats o les infeccions de transmissió sexual, i la 
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PS5. Desplegament del model d’atenció a les 
malalties minoritàries
Es considera malaltia minoritària (MM) la malaltia la pre-
valença de la qual és inferior a 5 casos per cada 10.000 
habitants. Les MM constitueixen un grup molt ampli de 
malalties (se n’han descrit més de 7.000) i, a Catalunya, su-
posen un nombre important de persones afectades (entre 
350.000 i 400.000). 

El 80% de les MM són d’origen genètic i es presenten, 
majoritàriament, a l’edat pediàtrica. Poden tenir gran va-
riabilitat clínica i el seu maneig requereix expertesa. Tam-
bé solen generar un fort impacte sobre la qualitat de vida 
de les persones que les pateixen i les seves famílies —dis-
capacitat i dependència— i per aquest motiu requereixen 
intervencions integrades, coordinades i efectives, tant des 
de l’àmbit sanitari com des de l’interdepartamental (Tre-
ball, Afers Socials i Famílies; Ensenyament; Empresa i 
Coneixement; Salut). 

Tenint en compte les seves característiques, el model 
d’atenció a les MM definit pel CatSalut i aprovat per la 
Comissió Assessora en Malalties Minoritàries es basa en 
tres línies:

a) millorar l’atenció sanitària, la detecció precoç i els sis-
temes de diagnòstic i tractament, garantint l’expertesa a tra-
vés de l’establiment de les unitats d’expertesa clínica (UEC); 

b) promoure una atenció sanitària multidisciplinària i 
integrada amb altres sectors, potenciant el treball en xarxa, 
coordinat entre les UEC i la xarxa de serveis de salut pro-
pers al domicili, i l’encaix en una línia d’actuació integrada 
i única dels diferents departaments de la Generalitat de Ca-
talunya entorn de la discapacitat i la dependència, i 

c) millorar la informació i l’acompanyament de les 
persones afectades la seva família, promovent la seva par-
ticipació en la millora de la salut i l’atenció. 

Objectiu per a 2020 
Desplegar el model d’atenció a les malalties minoritàries, 
del CatSalut i implementar el model d’atenció en les UEC 
designades. 

Fites per a 2017 
Priorització de l’ordre de designació de les MM o grups 
temàtics i designació de les UEC previstes i seguiment de 
la seva participació a les xarxes europees. 

PS6. Detecció precoç de VIH, sífilis, gonorrea, 
clamídia i tuberculosi
Tot i les millores substancials en la prevenció del virus 
de la immunodeficiència humana (VIH), de la síndro-
me d’immunodeficiència adquirida (sida), d’altres infec-
cions de transmissió sexual (ITS) i la tuberculosi (TBC) 
a Catalunya, algunes poblacions continuen estant despro-
porcionadament afectades per aquestes malalties. En els 
darrers anys, s’han iniciat experiències d’integració dels 

intervencions són l’alimentació equilibrada i el tractament 
dels problemes de salut subjacents o concomitants. Per a 
aquesta intervenció, a més del sistema de salut, caldrà la 
participació de diferents agents comunitaris.

Objectiu per a 2020
Tenir implantat el model d’atenció a la fragilitat en els di-
ferents territoris. 

Fites per a 2017
– Definició i consens, en col·laboració amb els profes-

sionals, del model d’atenció a la fragilitat que contingui: 
a) la definició de les bones pràctiques de cribratge; b) 
l’atenció poblacional a la fragilitat, i c) la prevenció de la 
discapacitat. 

– Inici de la formació i difusió als professionals, així 
com de les experiències de detecció per part de l’atenció 
primària. 

PS4. Prevenció del suïcidi (Codi risc de suïcidi)
Si bé les xifres de la mortalitat per suïcidi a Catalunya són 
de les més baixes d’Europa, el suïcidi és una de les cinc 
primeres causes de mort prematura al nostre país. El pa-
tró d’edat que segueix la mortalitat per suïcidi a Catalunya 
coincideix amb el que descriu l’OMS. El nombre més ele-
vat de defuncions es produeix en persones de 45 a 54 anys, 
però també preocupen les elevades taxes en persones de 
més de 74 anys. Tot i que quantitativament les xifres són 
més baixes en termes absoluts, el suïcidi és la primera cau-
sa de mortalitat entre els joves en els grups d’edat de 25 a 
44 anys en ambdós sexes. D’altra banda, esdevé la tercera 
causa de mortalitat evitable en el nostre entorn i, des de fa 
més de cinc anys, supera la mortalitat causada pels acci-
dents de trànsit. 

L’OMS prioritza el suïcidi com una de les principals 
causes de mortalitat evitable amb polítiques sanitàries. 
En els països del nostre entorn s’ha demostrat que quan 
les polítiques s’adrecen a la població diana són efectives, 
tant en la reducció de la mortalitat com en la repetició de 
temptatives. 

El Codi risc de suïcidi estableix un protocol d’actuaci-
ons, un registre de casos i un sistema de comunicació en-
tre dispositius per tal de detectar i garantir el contínuum 
assistencial a les persones en risc de suïcidi i fer disminuir 
tant la mortalitat com les temptatives.

Objectius per a 2020 
Implementar el Codi risc de suïcidi a tot el territori de Ca-
talunya; i aconseguir que el 80% dels casos que entrin en el 
programa tinguin un seguiment efectiu, de visita postalta i 
valoració en el dispositiu corresponent. 

Fita per a 2017 
Extensió de la implantació del Codi risc de suïcidi al ter-
ritori. 
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una fractura osteoporòtica multiplica entre dos i quatre 
vegades el risc subsegüent de presentar-ne de noves, en 
funció de la localització de la fractura. El tractament far-
macològic de l’osteoporosi és eficaç per prevenir noves 
fractures, però l’efectivitat es veu limitada pel baix compli-
ment. Malauradament, la detecció i el tractament de l’os-
teoporosi en pacients amb fractura incident està molt per 
sota del que seria desitjable, ja que se n’estudien menys del 
50% dels casos i la proporció de persones que reben trac-
tament després d’una fractura és inferior al 35%. En els úl-
tims anys, s’han publicat diverses experiències que demos-
tren l’efectivitat i l’eficiència d’implementar programes de 
detecció i gestió de pacients amb fractura osteoporòtica. 

Es proposa la implementació en fase de prova pilot del 
programa APROP, orientat a identificar les persones que 
han patit una fractura major osteoporòtica i fer una inter-
venció educativa i assistencial en l’àmbit de l’atenció pri-
mària, per tal de millorar el grau de compliment de les me-
sures farmacològiques i no farmacològiques proposades.

Objectiu per a 2020 
Implementar en els territoris pilot un programa d’inter-
venció comunitària per tal de disminuir la incidència de 
noves fractures osteoporòtiques en pacients que ja n’han 
presentat alguna (prevenció secundària). 

Fita per a 2017 
Implementació del programa APROP en els territoris pi-
lot i començar a incloure-hi els pacients amb fractura ma-
jor osteoporòtica. 

PS8. Medicina respiratòria de precisió
La medicina de precisió és una manera innovadora d’apro-
ximar-se al diagnòstic i al tractament de malalties tenint 
en compte les diferències individuals que es relacionen 
amb la genètica, l’ambient i l’estil de vida. Les persones que 
pateixen una malaltia han de rebre el millor tractament 
disponible d’acord amb l’evidència científica, de manera 
que s’asseguri que la seva situació clínica no podria ser 
beneficiària de cap altra aproximació diagnòstica o tera-
pèutica que la que ja es fa. 

En aquest context, el concepte de medicina de precisió 
en si mateix ja vol dir que cal focalitzar l’esforç en els 
grups de pacients més greus o complexos que presentin 
unes característiques determinades i que tinguin tracta-
ments específics. La medicina de precisió canvia el focus 
des del risc poblacional (risc mitjà per a una població de-
terminada) cap al risc individual, per a una persona o per 
a un grup de persones que tenen la mateixa circumstància 
i que poden beneficiar-se d’un tractament. 

Les malalties respiratòries són un bon exemple per 
aplicar els conceptes de la medicina de precisió. El projec-
te consisteix a definir un model de medicina respiratòria 
de precisió per als pacients amb malalties respiratòries 

serveis per a pacients amb VIH i ITS, hepatitis C i TBC 
atès que: a) aquestes infeccions comparteixen mecanismes 
de transmissió; b) afecten poblacions similars, i c) poden 
formar epidèmies sinèrgiques. 

A Catalunya s’estima que al voltant de 35.000 perso-
nes estan infectades pel VIH, tot i que un 25% no ho sa-
ben. L’any 2014, la taxa d’incidència estimada ha estat de 
10,2 casos per 100.000 habitants. Els últims deu anys el 
nombre de nous diagnòstics s’ha mantingut estable amb 
uns 800 nous casos anuals. 

En els darrers deu anys, s’ha produït un important 
augment en la declaració de totes les infeccions de trans-
missió sexual, que reflecteix la millora dels sistemes de 
vigilància epidemiològica al territori, però també un in-
crement de la incidència real d’aquestes infeccions. La 
taxa global de sífilis s’ha incrementat un 373% en el perí-
ode 2005-2014 (de 3,7 a 17,7 casos per 100.000 habitants), 
sobretot en homes i específicament en homes que tenen 
relacions sexuals amb homes. La taxa global de gonocòc-
cia s’ha incrementat un 400% (de 4,2 a 21,0 casos per 
100.000 habitants), la qual cosa és preocupant per la pos-
sibilitat d’aparició de resistències microbianes. L’any 2014 
es van notificar 1.809 casos d’infecció per Chlamydia 
trachomatis al Sistema de notificació microbiològica de 
Catalunya, xifra que representa un taxa global de 25,4 ca-
sos per 100.000 habitants. La interpretació de la situació 
epidemiològica d’aquesta infecció és difícil pel fet que és 
una infecció de naturalesa asimptomàtica i, per tant, el 
diagnòstic depèn de les polítiques de cribratge i de les es-
tratègies de diagnòstic. 

La tuberculosi continua sent un problema de salut públi-
ca a Catalunya. Malgrat la tendència decreixent observada 
durant el període 2000-2014, presenta una incidència que 
continua sent superior a la d’altres països de la Unió Euro-
pea. L’any 2014 es van detectar 1.135 casos, que representen 
una taxa de 15,1 casos per 100.000 habitants, un 1,9% infe-
rior a la de l’any 2013. En aquest mateix any, més del 50% dels 
casos de tuberculosi pulmonar es van diagnosticar als 60 
dies o més després de l’inici dels símptomes. 

La forma més efectiva d’aconseguir el control d’aques-
tes infeccions és concentrar els esforços a descobrir i trac-
tar correctament les persones afectades; si el diagnòstic i 
el tractament es fan precoçment els resultats d’aquests 
esforços es multiplica.

Objectius per a 2020 
Disminuir el retard en el diagnòstic de la infecció per VIH, 
sífilis, gonorrea i clamídia; i disminuir el retard diagnòstic 
de la tuberculosi pulmonar. 

PS7. Prevenció secundària de fractures 
osteoporòtiques: programa APROP
Catalunya és una de les comunitats de l’Estat amb una pre-
valença més alta de fractura de maluc. El fet d’haver patit 
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– Posada en marxa del registre de codis ictus de Cata-
lunya. 

PS10. Programa integral d’actuació en la 
cardiopatia isquèmica
Des d’un punt de vista epidemiològic, la cardiopatia is-
quèmica (CI) és un problema de salut prevalent a Catalu-
nya amb una elevada càrrega de morbimortalitat (va ser la 
primera causa de mortalitat a Catalunya l’any 2013, amb 
4.499 defuncions, que suposen un 7,5% de la mortalitat). 

El Pla director de malalties de l’aparell circulatori va 
considerar que era prioritari, en el període de planificació 
2008-2015, organitzar l’atenció urgent als casos d’infart 
agut de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST), 
atesa l’elevada letalitat. Un cop reorganitzada l’atenció ur-
gent pel que fa a l’IAMEST, tenint en compte els bons re-
sultats aconseguits, tant en relació amb el percentatge 
dels pacients que han rebut el tractament de reperfusió en 
el termini adequat com en la reducció de la mortalitat, el 
Pla vol ampliar l’enfocament a la CI en conjunt. Per això 
caldrà definir els objectius i activitats per donar una aten-
ció integral a aquest problema de salut, incloent-hi la pro-
moció d’hàbits de vida saludable, la prevenció primària, 
la secundària, la millora de l’atenció en la fase aguda (tant 
a l’IAMEST com a la resta d’infarts) i la de la cronicitat. A 
més, caldrà tenir present l’homogeneïtzació dels proces-
sos diagnòstics i terapèutics i l’accessibilitat, i també la 
inclusió de la rehabilitació cardíaca dins de la cartera de 
serveis públics de salut.

Objectius per a 2020 
Aconseguir que almenys el 75% dels pacients amb un in-
fart agut de miocardi amb elevació del segment ST rebin el 
tractament de reperfusió mitjançant angioplàstia primària 
amb un temps EGC-baló inferior als 120 minuts; i acon-
seguir que tots els serveis d’atenció especialitzada i atenció 
primària tinguin accés a un programa de rehabilitació car-
díaca per a pacients que han patit un infart, d’acord amb 
els criteris que elabori el Pla director. 

Fites per a 2017 
– Continuació del monitoratge de funcionament del 

Codi infart (Codi IAM) a Catalunya. 
– Elaboració del model de rehabilitació cardíaca per a 

pacients que hagin patit un infart. 

PS11.Cribratge poblacional del càncer de còlon 
i recte
El càncer colorectal és el més freqüent en els homes i les 
dones a Catalunya (aproximadament 5.500 casos anuals 
en dades de 2007) i és la segona neoplàsia amb més morta-
litat (aproximadament 2.100 morts en dades de 2007). La 
prova de detecció de sang oculta a la femta és una prova 

que pugui ser extrapolable a altres àmbits assistencials.

Objectiu per a 2020 
Implantar a tot Catalunya un model de medicina respira-
tòria de precisió per a les malalties de les vies aèries (que 
inclouen la malaltia pulmonar obstructiva crònica i l’as-
ma), la patologia del son i el diagnòstic del càncer de l’apa-
rell respiratori. 

Fita per a 2017 
Els grups de treball han d’haver fet l’anàlisi de la situació i 
definit propostes de millora. 

PS9. Redefinició de l’atenció urgent als pacients amb 
ictus
L’ictus és la segona causa de mortalitat a Catalunya (3.889 
defuncions l’any 2013, que suposen un 6,5% de la mortali-
tat) i la primera de discapacitat permanent. 

A Catalunya, l’atenció urgent als pacients amb ictus 
agut es basa en un sistema de codi ictus universal. Es trac-
ta d’un codi d’emergència amb identificació ràpida dels 
pacients amb ictus agut i el trasllat a l’hospital més proper 
amb capacitat per fer una avaluació clínica experta. La 
xarxa d’hospitals de codi ictus està formada per 14 cen-
tres hospitalaris de referència i 12 de comarcals amb sis-
tema teleictus, tots amb capacitat per administrar tracta-
ment trombolític intravenós. En aquest model, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) hi té un paper central. 

Estudis recents demostren l’eficàcia i seguretat del 
tractament endovascular (TEV) de l’ictus isquèmic pro-
duït per una oclusió d’un gran vas sanguini. Aquest trac-
tament, però, només és factible en centres amb tecnologia 
molt avançada i que disposen dels professionals per ava-
luar la idoneïtat del tractament i realitzar-lo quan sigui 
necessari. Aquest projecte consisteix en la redefinició de 
l’actual sistema de Codi ictus per tal d’adaptar la xarxa i 
els circuits assistencials existents a les noves recomanaci-
ons terapèutiques i fer-les més accessibles, de manera que 
es concentri en pocs centres per aconseguir resultats clí-
nics adequats.

Objectius per a 2020 
Desplegar el nou model d’atenció urgent dels pacients 
amb ictus a tot el territori català per tal de garantir el trac-
tament endovascular a tots els pacients que el requerei-
xin; i aconseguir que el 85% dels pacients que necessitin el 
tractament endovascular el rebin dins el termini adequat. 

Fites per a 2017 
– Definició dels requisits que han de complir els hos-

pitals terciaris d’ictus per poder realitzar el TEV i acredi-
tar-los. 

– Definició dels circuits territorials de derivació de pa-
cients que requereixin TEV segons les seves característi-
ques. 
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Les oficines de cribratge del territori són les responsa-
bles de la gestió i el seguiment del programa al seu terri-
tori. L’Oficina de Cribratge de Catalunya es responsabilit-
za de la coordinació i avaluació del programa a tot 
Catalunya.

Objectius per a 2020 
Implantar en el 100% del territori de Catalunya el cribrat-
ge de càncer colorectal en la població diana (homes i do-
nes d’entre 50 i 69 anys); i assolir una participació del 65% 
en el programa.

Fites per a 2017 
– Extensió del programa fins a assolir una cobertura 

del 65% de la població diana. 
– Migració al nou programa informàtic del programa 

de detecció precoç. 

de detecció precoç d’eficàcia demostrada i està inclosa en 
la cartera de serveis. 

Aquest cribratge s’ofereix com a programa poblacio-
nal i s’organitza per assolir la màxima cobertura i partici-
pació, amb més equitat i qualitat. El programa s’adreça a 
homes i dones de 50 a 69 anys d’edat. Consisteix en la re-
alització d’una prova de detecció de sang oculta a la fem-
ta. Si el resultat de la prova és negatiu, es torna a fer la in-
vitació a fer-se la prova al cap de dos anys. Si la prova és 
positiva, es recomana fer una colonoscòpia per identificar 
el motiu de l’hemorràgia. 

La convocatòria per participar en el programa es fa 
mitjançant una carta d’invitació que trameten les oficines 
de cribratge del territori. En la carta s’indica on es pot 
recollir el col·lector de la mostra de femta i on s’ha de re-
tornar, que acostuma a ser a l’oficina de farmàcia o al 
CAP en funció del territori. 
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Introducció
Nombroses publicacions nacionals i internacionals han 
posat de manifest que els hospitals que atenen pacients 
intoxicats no disposen, amb relativa freqüència, dels an-
tídots necessaris. Els primers estudis sobre disponibilitat 
d’antídots es remunten a la dècada de 1990. El grup de 
Dart i col·ls. el 19961 ja denunciava l’insuficient estoc de 
vuit antídots en els serveis de farmàcia de 137 hospitals de 
Colorado, Montana i Nevada. Es van evidenciar resultats 
similars en altres països. A Espanya, un treball publicat el 
1998 per Nogué i col·ls.2 va posar de manifest la manca 
d’homogeneïtat pel que fa a disponibilitat dels antídots. 
A més, l’any 2006, Aguilar i col·ls.3 van mostrar que els 
hospitals catalans no disposaven de tots els antídots ne-
cessaris per tractar qualsevol intoxicació i que aquestes 
deficiències eren tant qualitatives com quantitatives i afec-
taven hospitals de qualsevol nivell assistencial. La situació 
no ha millorat amb els anys; el març de 2015 es va publicar 
el resultat d’un estudi sobre la disponibilitat d’antídots, an-
tiverins i antitoxines en els serveis de farmàcia dels hospi-
tals de Nova Zelanda4 en el qual es va constatar deficiènci-
es importants, sobretot en els hospitals més petits i aïllats 
geogràficament.

Una de les mesures per millorar la disponibilitat dels 
antídots que han dut a terme diferents països és la pro-
moció de guies clíniques i recomanacions d’experts. No 
obstant això, la disponibilitat dels antídots continua essent 
un tema complex i preocupant. Factors com la freqüència 
de presentació d’una intoxicació en una zona geogràfica, 
la urgència en l’administració de l’antídot, les dificultats 
d’adquisició si no està comercialitzat a Espanya, l’elevat 

cost d’algun d’ells i el seu curt període de validesa, poden 
condicionar la seva presència als punts d’assistència.

Davant d’aquesta situació d’heterogeneïtat quant a 
composició de les farmacioles d’antídots, es fa necessari 
que els serveis de farmàcia dels hospitals siguin capaços, 
en cas de no disposar d’un antídot o de la quantitat ne-
cessària d’aquest, de localitzar de manera urgent l’antídot 
necessari en un hospital pròxim.

Experiències amb tecnologies informàtiques 
aplicades a la millora de la disponibilitat 
d’antídots
Les noves tecnologies estan cada vegada més presents en 
les nostres vides i són diverses les seves aplicacions po-
tencials en l’entorn sanitari. De fet, ja formen part de la 
pràctica habitual de molts professionals sanitaris i també 
poden ser una eina que ajudi a millorar la disponibilitat 
dels antídots.

Internet permet establir connexions entre els dife-
rents punts d’assistència sanitària que disposen d’antídots; 
d’aquesta manera pot facilitar la comunicació i la informa-
ció, així com permetre una ràpida disponibilitat dels antí-
dots en cas de necessitat. Malgrat aquesta potencialitat són 
poques les referències que es troben a la bibliografia sobre 
aquest tema. L’any 2006, des de la Universitat d’Alabama, a 
Birmingham, es va coordinar un estudi pilot5 en el qual els 
serveis de farmàcia dels hospitals emplenaven un llistat de 
disponibilitat d’antídots que s’enviava al Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques de la regió i quedava disponible per consultar 
la dotació d’antídots dels diferents centres en cas de neces-
sitat. No s’han trobat a la literatura més referències sobre si 
el projecte va arribar a consolidar-se. També el 2006, es va 
publicar l’experiència italiana, encara vigent, de creació d’un 
banc nacional d’antídots coordinat pel Centro Antiveleni di 
Pavia (CAV) - Centro Nazionale di Informazione Tossico-
logica6. El CAV és responsable del subministrament d’antí-
dots a tots els serveis d’urgències d’hospitals públics italians 
i disposa d’una plataforma en línia que permet conèixer les 
dades actualitzades de la disponibilitat qualitativa i quanti-
tativa d’antídots en tots els serveis participants, fer la cerca 
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dots en el tractament de les intoxicacions. Es va establir un 
llistat final que incloïa 34 medicaments, la disponibilitat 
dels quals es recomana per a tot hospital d’alta tecnologia i 
de referència a nivell de província, 22 d’aquests seria desit-
jable que estiguessin a més a més disponibles a qualsevol 
hospital, independentment del nivell assistencial. De cada 
un d’ells es va calcular la quantitat de la qual seria recoma-
nable disposar, en funció de la complexitat de l’hospital9.

A partir d’aquest llistat inicial, es van seleccionar 
aquells que formarien part de la xarxa d’antídots; es van 
prioritzar factors com la baixa utilització, el cost elevat i/o 
les dificultats de disponibilitat. Aquestes dificultats podri-
en ser degudes al fet que es tractés de medicaments es-
trangers, fórmules magistrals o que les dosis necessàries 
per cobrir el tractament de la indicació toxicològica fossin 
molt superiors a la resta d’indicacions habituals i, per tant, 
la quantitat disponible en els hospitals no fos suficient. Es 
van identificar també els antídots que amb més freqüèn-
cia van presentar dèficits en els estudis de disponibilitat 
publicats.

El resultat final va ser la selecció de 15 antídots per a 
formar part de la xarxa virtual d’antídots: anticossos an-
tidigoxina, dantrolè, deferoxamina, dimercaprol, edetat 
càlcic disòdic, etanol, fisostigmina, fomepizole, glucagó, 
hidroxocobalamina, idarucizumab, pralidoxima, silibini-
na, sèrum antibotulínic i sèrum antiofídic.

Hospitals participants en la xarxa d’antídots
Es va difondre la creació de la xarxa d’antídots entre els 
serveis de farmàcia hospitalària catalans, per donar a 
conèixer el projecte i per sol·licitar la participació de tots 
els hospitals catalans públics i privats. Es va adjuntar un 
formulari de sol·licitud d’adhesió a la xarxa en què es re-
queria incorporar un farmacèutic de contacte (“farma-
tox”) i un metge del servei d’urgències referent (“urge-
tox”). També se sol·licitaven dades del servei de farmàcia 
i d’urgències, la direcció del centre i les coordenades GPS 
de latitud i longitud si les sabien. Aquest formulari està 
disponible a la pàgina web de la Societat Catalana de Far-
màcia Clínica (http://www.scfarmclin.org) a la secció del 
grup de treball d’antídots.

Control d’estoc dels antídots
Es va dissenyar una aplicació que permetés la creació de 
farmacioles virtuals dels antídots inclosos a la xarxa, de 
manera que cada hospital participant tingués un perfil i 
pogués registrar els moviments d’entrada i sortida dels an-
tídots i garantir que l’estoc registrat a l’aplicació coincidís 
amb el real en cada moment.

Gestió dels préstecs
Es va incloure una utilitat per poder sol·licitar préstecs 
a partir d’aquesta eina i, en aquest cas, l’aplicació també 

d’un antídot concret, per ciutat o regió, i accedir a les dades 
de contacte necessàries per demanar un préstec. En els pri-
mers cinc anys de funcionament es van sol·licitar 20 antí-
dots diferents7. També per iniciativa dels centres antitòxics, 
a França es va crear la Banque des Sérums Antivenimeux 
(BSA), que reuneix 8 sèrums antiofídics per al tractament 
de l’enverinament d’aproximadament 30 de les 160 espècies 
de serps verinoses censades8.

A Espanya no hi ha cap banc centralitzat d’antídots que 
gestioni la compra i distribució d’aquests medicaments als 
centres d’assistència. Les comissions de farmàcia tenen la 
responsabilitat de la selecció dels fàrmacs de cada hospital 
i els serveis de farmàcia han de gestionar la compra i ga-
rantir la seva disponibilitat quan siguin necessaris.

Sensibilitzats amb la importància de l’adequada dispo-
nibilitat dels antídots als hospitals, el 2013 es va crear, per 
primera vegada a Espanya, un grup de treball d’antídots en 
el marc de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), 
format per quatre farmacèutics d’hospitals de Catalunya de 
diferent complexitat i dos toxicòlegs clínics amb àmplia ex-
periència en intoxicacions agudes, tant d’adults com pedià-
triques. El principal objectiu del grup va ser establir unes 
recomanacions actualitzades sobre els antídots que haurien 
d’estar presents en els hospitals i en quina quantitat, en fun-
ció del nivell de complexitat assistencial, així com revisar i 
actualitzar les indicacions toxicològiques de cada un i les re-
comanacions més consensuades de posologia, tant en adults 
com en nens. El grup va ser conscient de les dificultats per 
aplicar les recomanacions als hospitals, tenint en compte el 
cost que representa el manteniment d’un estoc adequat d’al-
guns antídots, i va desenvolupar un projecte d’aplicació de 
noves tecnologies per pal·liar aquestes dificultats i millorar 
la disponibilitat d’antídots.

La xarxa virtual d’antídots
El disseny d’una xarxa virtual d’antídots entre hospitals es 
va plantejar amb l’objectiu de localitzar, en línia, a quins 
hospitals es disposa dels antídots amb major dificultat de 
disponibilitat i, al mateix temps, facilitar el préstec de la 
medicació en cas de necessitat. D’aquesta manera, els ser-
veis de farmàcia podrien adaptar el seu estoc de mane-
ra que disposessin d’una quantitat mínima per cobrir les 
primeres hores del tractament de la persona intoxicada, 
tenint la possibilitat de poder completar el tractament sol-
licitant un préstec a un hospital pròxim.

Els quatre punts de partida per al desenvolupament de 
la xarxa d’antídots van ser la selecció d’antídots a incloure, 
els hospitals participants, el control d’estoc dels antídots i 
la gestió dels préstecs.

Selecció d’antídots
Inicialment, el grup de treball va realitzar una revisió bibli-
ogràfica de l’evidència científica sobre la utilització d’antí-

http://www.scfarmclin.org
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s’ha d’emplenar: medicament, nombre d’unitats, lot, cadu-
citat i tipus de moviment. Per a aquest últim, es van definir 
dos tipus de moviments d’entrada (compra de medicació 
i retorn del préstec realitzat a un altre hospital) i tres de 
sortida (consum propi, caducitat i préstec).

Per facilitar el control de l’estoc, un cop introduïts tots 
les antídots de l’hospital, l’aplicació permet imprimir un 
document amb les unitats introduïdes de cada lot i cadu-
citat de cada un dels medicaments. Les unitats caducades 
queden marcades en color vermell.

La secció del mapa permet la localització dels antídots 
a través del mapa en el qual apareixen tots els hospitals ad-
herits a la xarxa. L’aplicació permet fer la cerca per medi-
cament o per hospital (Figura 1); en ambdós casos es visu-
alitzen les dades necessàries per agilitzar el contacte amb 
el centre: noms del “farmatox” i “l’urgetox”, adreça, telè-
fon, correu electrònic, fax i horari del Servei de Farmàcia 
i telèfon del Servei d’Urgències. En realitzar la cerca per 
hospital també es visualitzen tots els antídots disponibles 
al centre, el nombre d’unitats i la data de caducitat (Figura 2). 
En realitzar la cerca per antídot, al mapa es visualitzen tots 
els hospitals que en disposen i també el nombre d’unitats 
disponibles i la data de caducitat, per afavorir la utilització 
de les unitats que caduquen abans.

Un cop localitzat el centre al qual sol·licitar l’antí-
dot, l’aplicació permet sol·licitar un préstec. Per a això, 
l’hospital sol·licitant ha de seleccionar el medicament 
que sol·licita, quina quantitat i a quin hospital (Figu-
ra 3). Un cop emplenat, l’aplicació envia automàtica-
ment un correu electrònic al “farmatox”, a l’“urgetox” 
i al correu general del Servei de Farmàcia, que rep la 
sol·licitud. No obstant això, s’aconsella trucar per telè-
fon per garantir la recepció de la sol·licitud. També es 
genera un document amb el format de fax habitual que 
s’utilitza per sol·licitar préstecs entre serveis de farmà-

creava els moviments corresponents i generava un correu 
electrònic a l’hospital sol·licitant a manera d’avís.

Per facilitar la localització dels antídots disponibles en 
els hospitals adherits a la xarxa de forma ràpida i senzi-
lla, es va dissenyar un sistema de cerca per medicament o 
per hospital utilitzant el servidor d’aplicacions de mapes 
a la web, Google Maps i Google Earth. Al mapa del web 
es podien localitzar, per a cada antídot, el nombre d’uni-
tats disponibles a cada centre així com la data de caducitat 
més propera. D’aquesta manera, quan la distància geogrà-
fica no és un condicionant es podria sol·licitar el préstec a 
l’hospital que disposi d’unitats amb un període de validesa 
més curt.

La xarxa d’antídots de Catalunya va entrar en funci-
onament el juliol de 2015. S’hi pot accedir a través de la 
plataforma en línia: www.xarxaantidots.org. Aquesta apli-
cació consta d’una zona oberta a tots els usuaris d’Internet 
amb informació general del projecte, els centres adherits, 
documents elaborats pel grup, enllaços d’interès i la possi-
bilitat de realitzar consultes toxicològiques de caràcter no 
urgent als experts del grup.

A la zona privada de l’aplicació hi poden accedir tots 
els hospitals que voluntàriament s’han adherit a la xar-
xa d’antídots mitjançant usuari i contrasenya. Per a cada 
hospital participant es van crear quatre perfils: “farma-
tox”, “urgetox”, un usuari genèric de farmàcia i un altre 
d’urgències, que permeten accedir a l’aplicació quan els 
primers no estiguin treballant. Tots aquests usuaris po-
den localitzar antídots i sol·licitar préstecs, però única-
ment el “farmatox” pot realitzar els moviments d’entra-
da i de sortida de medicació a l’aplicació per mantenir 
actualitzat l’estoc. També es va crear un permís d’accés 
per al Servei d’Informació Toxicològica de l’Institut Na-
cional de Toxicologia i Ciències Forenses i la Fundació 
Espanyola de Toxicologia Clínica, per petició expressa 
d’aquestes entitats, per facilitar la seva tasca en la reso-
lució de consultes.

La zona privada es divideix en quatre seccions (per-
fil, mapa, utilitats i gestions). A la secció de gestions es 
troba l’apartat d’antídots i control d’estoc. En el primer es 
pot consultar informació relativa als antídots en xarxa. Es 
tracta d’un llistat dinàmic, mantingut pels membres del 
grup, que recull dades referents a les indicacions toxico-
lògiques, posologia més consensuada tant en adults com 
en nens, presentacions disponibles, observacions relatives 
a l’administració, estabilitat, reaccions adverses i altres 
consideracions a tenir en compte, així com les quantitats 
recomanades de disponibilitat en funció de la complexitat 
de l’hospital.

A la secció de control d’estoc d’antídots es recull la 
quantitat disponible dels antídots en xarxa amb què 
compta cada hospital. L’aplicació permet que el “farmatox” 
registri els moviments d’entrada i sortida. A cada registre 

FIGURA 1.  Localització dels antídots inclosos a la xarxa d’antídots per 
medicament o hospital adherit   

FIGURA 1. Localització dels antídots inclosos a la xarxa d’antídots per medicament o hospital adherit    
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En el primer any i mig de funcionament s’han regis-
trat 3.187 accessos a la zona privada i s’han realitzat 23 
préstecs entre hospitals de nou antídots diferents; el sèrum 
antiofídic ha estat el més sol·licitat, seguit de pralidoxima, 
sèrum antibotulínic, silibinina, hidroxocobalamina, glu-
cagó, anticossos antidigoxina, dantrolè i fomepizole.

Nous reptes i potencials de la xarxa d’antídots
Una de les limitacions de la xarxa d’antídots és la impos-
sibilitat de connectar-la actualment als sistemes de pres-
cripció electrònica o de gestió d’estocs dels hospitals, de 
manera que l’èxit del projecte depèn de la implicació di-
recta dels “farmatox” en l’actualització dels moviments 
dels seus estocs. La integració amb els programes de gestió 
dels hospitals facilitaria enormement aquesta tasca.

Actualment s’està treballant perquè l’accés es pugui 
efectuar des de qualsevol dispositiu mòbil (telèfons, tau-
letes, etc.), fet que facilitarà la localització de l’antídot als 
serveis d’emergències mèdiques i, en conseqüència, la de-
cisió sobre el Servei d’Urgències al qual s’ha de traslladar 
el pacient.

La llista d’antídots inclosos a la xarxa és dinàmica i ani-
rà canviant en funció de les necessitats dels hospitals que 
en formen part. Seran factors determinants l’aparició de 
nous antídots, els problemes en el subministrament d’al-
tres o els canvis epidemiològics en les intoxicacions ateses, 
entre d’altres.

Altres antídots susceptibles de ser inclosos a la xar-
xa d’antídots són els sèrums antiofídics per mossegades 
de serps exòtiques verinoses. La presència d’aquest tipus 
d’ofidis, en domicilis particulars, zoos o exposicions itine-

cia hospitalaris. En accedir a l’aplicació, l’hospital que 
rep la sol·licitud veurà que té una sol·licitud de préstec 
pendent. Aquest podrà rebutjar-la, acceptar el préstec 
de la totalitat de les unitats sol·licitades o modificar les 
unitats que pot deixar en préstec en aquell moment. Un 
cop acceptat, l’aplicació genera el moviment en l’estoc 
del consum corresponent.

Resultats obtinguts amb la xarxa d’antídots
A data de març de 2017 són 49 els hospitals públics i pri-
vats de les quatre províncies de Catalunya que s’han ad-
herit a la xarxa d’antídots i en un futur està planificat es-
tendre el projecte a la resta del territori espanyol.

FIGURA 2.  Visualització de la informació de cada hospital que forma 
part de la xarxa d’antídotsFIGURA 2. Visualització de la informació de cada hospital que forma part de la xarxa d’antídots 

FIGURA 3. Sol·licitud de préstec entre hospitals

FIGURA 3. Sol·licitud de préstec entre hospitals 
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rants, és una realitat a Espanya i a altres països de la Unió 
Europea, com ho són també els accidents greus que ge-
neren i la necessitat d’antiverins difícils d’aconseguir. La 
xarxa d’antídots pot ajudar a resoldre aquest problema.

Els problemes de manca de medicaments, últimament 
freqüents, poden tenir conseqüències sobre l’efectivitat, 
la seguretat o el cost dels tractaments i afecten fàrmacs 
de diversos tipus. Alguns antídots s’han vist afectats per 
fallades en la cadena de producció i subministrament. 
L’impacte d’aquesta mancança pot variar segons la dispo-
nibilitat d’altres alternatives i la durada del problema de 
subministrament. Un dels fàrmacs que està inclòs a la xar-
xa d’antídots és el fomepizole, que ha presentat problemes 
en el seu proveïment des de 2010, encara que afortuna-
dament a data d’avui s’ha restablert el subministrament. 
En casos com aquest, igual que en el de fàrmacs de difícil 
adquisició (per exemple, antídots que s’han d’importar 
com a medicaments estrangers), la xarxa pot jugar un pa-
per important i facilitar-ne l’accés. De fet, en un document 
de posicionament sobre l’impacte dels problemes de sub-
ministrament d’antídots publicat per l’American College 
of Medical Toxicology i l’American Academy of Clinical 
Toxicology recomanen la implantació d’estratègies regi-
onals que facilitin els préstecs i millorin la disponibilitat 
dels antídots10.

La utilització de les noves tecnologies pot millorar la 
comunicació entre centres que atenen pacients intoxicats, 
adequar i homogeneïtzar la dotació d’antídots dels dife-
rents centres i agilitzar els préstecs en cas necessari. La 

seva aplicació pot contribuir a aconseguir una òptima dis-
ponibilitat dels antídots; en definitiva, treballant en xarxa 
es pot millorar la qualitat de l’atenció als pacients intoxi-
cats.
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És palès que, en les últimes dècades, s’estan produint grans 
canvis demogràfics, socials, culturals i tecnològics que, evi-
dentment, tenen la seva repercussió en els sistemes sanitaris.

El marc de la relació pacient-professional ha canviat
El canvi en la relació metge-pacient és un fet. L’asimetria 
tradicional en els rols d’ambdós actors del procés assisten-
cial està canviant, encara que de manera més lenta que la 
que es podia esperar. El pacient ha passat de ser “objecte” de 
l’atenció sanitària a ser “subjecte” d’aquesta atenció1, passant 
de ser un simple número d’història clínica a una persona 
amb necessitats, expectatives, preferències i criteris, que 
s’han d’incorporar al procés terapèutic2. Ha passat d’estar 
“dirigit” a prendre part activa en la decisió de “per on anar”3.

S’ha anat demostrant com el model paternalista, en què 
el professional sanitari era qui prenia les decisions clíniques 
i determinava les pautes que havia de seguir el pacient, no té 
les bondats que se li pressuposaven, per la qual cosa s’ha d’op-
tar per un model de decisions compartides, en què s’impliqui 
i es faci partícip el pacient de les decisions sobre la seva salut. 
A més, l’activitat sanitària ja no la realitza de forma aïllada un 
professional, per molt bo que sigui, sinó que avui dia l’activi-
tat sanitària és un treball en equip complex, on la coordinació 
entre nivells i especialitats resulta crucial. La pràctica sanità-
ria ja no es basa només en el judici clínic o la intuïció profes-
sional, sinó que les decisions s’han de basar en dades contras-
tades d’efectivitat i la prestació ha de protegir els valors de la 
persona4. A això s’ha d’afegir la complexitat dels processos as-
sistencials, la tecnificació i la superespecialització, la incertesa 
de la variabilitat en la pràctica clínica i la dispersió geogràfica 
entre els membres dels equips multidisciplinaris5.

El perfil del pacient ha canviat
El perfil del pacient també ha anat canviant d’acord amb la 
nostra societat. L’actitud tradicionalment passiva, que en-

cara avui dia és més freqüent del que es podria esperar, es 
va transformant gradualment. Els pacients, en l’actualitat, 
sol·liciten principalment més accessibilitat (més recursos, 
més temps, agilitat en la resposta, tenir accés al metge res-
ponsable), empatia (tracte digne, tenir en compte el seu 
estat emocional, comprensió, informació ajustada a les se-
ves necessitats, ser escoltat) i poder participar activament 
en el seu procés d’atenció sanitària (tenir accés a la història 
clínica, participar en la presa de decisions, involucrar la 
família en les decisions)6.

D’altra banda, si els pacients viuen més temps i amb 
més càrregues relacionades amb la malaltia, sembla ne-
cessari esperar que els pacients assumeixin, de forma més 
clara, la seva coresponsabilitat a l’hora de tenir cura de la 
seva salut, de prevenir la malaltia i de participar en l’elec-
ció del curs terapèutic4.

No obstant això, la implicació del pacient en la presa 
de decisions relacionades amb les decisions mèdiques és 
un tema complex. En un dels nostres treballs7 constatem 
com, enfront de l’elecció de tractament, la majoria dels 
enquestats (88%) van preferir ser informats i prendre la 
decisió conjuntament amb el metge davant del 6,1% que 
van voler ser informats i prendre la decisió ells mateixos. 
Les nostres dades semblen coincidir amb les de l’estudi so-
bre expectatives dels pacients sobre la presa de decisions 
davant diferents problemes de salut de Delgado i col·ls.8. 
La majoria dels pacients d’aquest estudi volien ser escol-
tats, informats i tinguts en compte pel seu metge de famí-
lia (entre el 60% i el 68% en funció de la situació de salut 
plantejada), mentre que eren menys les persones que vo-
lien prendre la decisió de forma autònoma (com a màxim 
el 6,4% de les persones desitjarien prendre soles la decisió 
en un problema familiar).

L’entorn ha canviat
Nombrosos informes aconsellen el canvi del model assis-
tencial actual, basat en l’atenció a la malaltia aguda, cap a 
un model d’atenció basat en l’atenció a la malaltia crònica, 
necessari per a la sostenibilitat dels sistemes sanitaris, ja 
que la cronicitat suposa fins al 75% de la despesa sanitària 
i el 6,77% del PIB del país9.

Apareixen, per tant, diferents models teòrics d’aten-
ció a la malaltia crònica que destaquen principalment per 
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tot s’ha arribat a calcular que un nivell baix d’alfabetització 
en salut, als EUA, podria arribar a suposar un cost de 73 
bilions de dòlars anuals.

Conclusió
En un entorn canviant, en el qual la sostenibilitat dels sis-
temes sanitaris és una necessitat, la implicació del pacient 
en la seva cura és imprescindible. És fonamental donar su-
port al desenvolupament d’estratègies que fomentin l’auto-
nomia i la implicació dels pacients en la presa de decisions 
sobre la seva salut, com ara l’alfabetització en salut.
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l’aposta per un sistema d’atenció basat en la prevenció i 
en l’autocura com a eix fonamental, fet que implica tor-
nar la responsabilitat als ciutadans en la cura de la seva 
salut, a través de la seva formació i educació. Segons la 
triple meta, els sistemes sanitaris han de tenir com a finali-
tat aconseguir una millor salut, proporcionant les millors 
cures i tenint en compte la racionalització de la despesa; 
per fer-ho és indispensable el paper central dels pacients10.

Dins d’aquests enfocaments de treball, probablement 
impulsats per l’Estratègia per a l’Abordatge de la Cronicitat 
en el Sistema Nacional de Salut de l’any 2012 del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a Espanya s’han dut a 
terme iniciatives per informar els pacients sobre la natu-
ra, l’etiologia, les alternatives terapèutiques, etc., en relació 
amb les malalties cròniques més prevalents, tant mitjan-
çant llocs web com mitjançant escoles de pacients11.

L’alfabetització en salut com a eina del canvi
Per fomentar l’autonomia del pacient, coresponsabilitzar-lo 
en les seves cures i potenciar el coneixement tant del siste-
ma sanitari com de la seva malaltia, és imprescindible do-
tar-lo dels coneixements i habilitats necessàries per a aquest 
fi. Una de les opcions que ha sorgit amb més força és l’“al-
fabetització en salut” (en anglès health literacy). L’alfabetit-
zació en salut ha estat definida per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) (2012) com disposar de les “habilitats 
socials i cognitives que determinen el nivell de motivació i 
la capacitat d’una persona per accedir, entendre i utilitzar la 
informació per tal que sigui capaç de promoure i utilitzar la 
informació de manera que li permeti potenciar i mantenir 
una bona salut” o també, des d’una perspectiva més integra-
dora, es conceptualitza com “l’alfabetització en salut es basa 
en l’alfabetització general i engloba les motivacions, els co-
neixements i les competències de les persones per accedir, 
entendre, avaluar i aplicar la informació sobre la salut en la 
presa de decisions sobre l’atenció sanitària, la prevenció de 
malalties i la promoció de la salut per mantenir i millorar la 
qualitat de vida al llarg dels anys”12.

Per tant, aquesta habilitat estaria relacionada amb as-
pectes imprescindibles per involucrar-se en accions pre-
ventives i interactuar amb els complexos sistemes sanitaris i 
els proveïdors de serveis. Són aspectes com ara entendre les 
instruccions de medicaments receptats, la informació que 
ens facilita el professional sanitari sobre un tractament, els 
fullets d’educació mèdica o els formularis de consentiment, 
però també relacionats amb la capacitat de comunicar les 
pròpies necessitats als professionals de la salut13,14.

Els estudis que mostren els beneficis de l’alfabetització 
en salut13,15,16 han posat de manifest que augmenta el co-
neixement de les malalties i els tractaments, les habilitats 
d’autocura i l’adherència al tractament, disminueix els er-
rors mèdics i les hospitalitzacions i redueix l’ús de serveis 
amb alt cost econòmic (urgències i cures intensives); fins i 
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Introducció
El personal emplaçat professionalment a un institut o una 
escola ha d’estar alertat de les actuacions i la intervenció 
adient en cas de produir-se conductes que suposin un risc 
imminent o previsible per a la integritat física dels adoles-
cents que tinguin en el seu àmbit. Aquesta és la raó per la 
qual aquests adolescents necessiten envoltar-se de mesu-
res protectores, tot entenent la necessitat d’implicació de 
tots aquells agents vinculats amb l’estabilitat emocional i 
social del menor, tot atenent al “codi risc suïcidi” (CRS).

Consideracions bàsiques
Prioritàriament, hem de ser conscients que a l’institut o a 
l’escola ens pot arribar una persona procedent d’un trau-
ma, i en aquest sentit: 

 – En el moment de l’arribada, la persona serà atesa pel 
tutor i un membre de l’equip directiu.

 – La característica fonamental en el fet traumàtic ha 
de ser la celeritat.

 – La conversa de proximitat amb el menor i amb la famí-
lia ha d’estar encapçalada per l’oferiment del màxim suport.

 – L’equip psicopedagògic farà una primera aproxima-
ció a la família, tot observant si existeixen factors de risc 
endògens i interns en el comportament dels seus mem-
bres. És aquesta una tasca dels Serveis Socials competents, 
que informen també l’equip de professionals de l’institut 
o l’escola; és el cas dels maltractaments, manca de suport, 
absentisme o altres degradacions o disfuncions.

 – Cal proveir al company interessat, d’altres companys 
de suport en l’acció d’acompanyament, que serà integra-
dora en la dinàmica del curs i en el conjunt de l’activitat 
del centre.

 – Cal procurar transmetre la màxima normalitat pos-
sible.

 – Cal avaluar la prevalença de factors protectors i amb 
valor terapèutic existents al centre.

 – Cal tenir en compte que el requeriment de celeritat 
no ha de contemplar precipitació en les accions.

L’escola enfront de les autolesions en infants i adolescents

Ramon Quilis

Institut Milà i Fontanals. Barcelona.

Identificació dels signes d’alerta
Aquests signes vindran identificats per elements observa-
bles en el moment de l’arribada i durant el transcurs de 
l’estada i de les relacions de l’alumne amb la resta de com-
panys i personal del centre (comunicació, formes, aspec-
te, retards, estat d’ànim o alteracions de la personalitat de 
l’alumne...). En aquest sentit observarem si:

 – Verbalitza directament el desig de reincidir en la 
temptativa.

 – Té pensaments autolesius de forma reiterada.
 – Comenta la intenció autolítica i ho podem interpre-

tar com a reclam de proximitat.
 – Vol dur a terme determinats preparatius de comiat 

(obsequis, escrits...).
 – Reconeix l’estat de solitud, d’aïllament o també ma-

nifestacions d’insuportabilitat.
 – Hi ha inhibició, desvinculació i pèrdua d’interès. 
 – Es produeixen canvis emocionals sobtats i que po-

den ser inductors de temptativa.
 – Hi ha factors desencadenants per situacions d’estrès, 

fracàs, frustració, rebuig o indefensió amb important efec-
te fugida.

 – Hi ha manifestacions físiques que requereixen avalu-
ació mèdica i que poden respondre a reaccions psicosomà-
tiques.

Hem de tenir en compte que el sentiment inductor de 
temptativa autolítica respon a una sensació anímica en 
què els joves es troben extraviats, estranys i, en ocasions, 
superats per la situació i, al mateix temps, derrotats. Una 
de les reaccions enfront de la manca de resposta és la sorti-
da autolítica; és el que succeeix quan es produeix un intens 
sentiment d’angoixa sense locus de control en cap sentit i 
sense resposta social ni personal, tot activant també, i en 
certes circumstàncies, mecanismes d’emergència, deliris i 
fantasies. Cal una avaluació clínica.

Factors protectors dins l’escola
El centre com a tal té factors protectors a partir dels quals 
intervenir en casos on es produeixi una alerta. Els elements 
organitzatius de l’escola, com a entitat pedagògica, han de 
fer viable qualsevol intent de suport. En aquest sentit cal:

 – Que el tutor vetlli per mantenir converses reconfor-
tants (amb moments exclusius).

 – Observar el valor terapèutic de diferents accions i 
propostes exitoses realitzades per l’alumne.
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 – Atendre al sentit integrador de diferents iniciatives i 
dels seus llaços socials vinculants.

 – Habilitats de comunicació de l’alumne.
 – Habilitats de resolució i cerca de consell i ajut.
 – Professorat amb disposició a escoltar.
 – Fomentar la solidaritat.
 – Difondre l’autonomia i l’autoconfiança.

Els professors i professionals implicats en l’atenció als 
alumnes activaran l’operativa més adient, adaptada a l’arbre de 
decisions i a l’algoritme d’intervenció, en funció del nivell de 
risc existent, raó per la qual estarem atents als següents aspec-
tes:

 – Valoració de l’estat d’ànim.
 – Sol·licituds de reexploració.
 – Contacte amb la família i amb el centre de salut.
 – Avaluació del risc i control farmacològic.
 – Establiment d’estratègies d’afrontament en cas de 

reincidència o risc.
Per tot el que hem expressat, remarquem les observacions 

següents, a partir de les quals hem de posar especial atenció:
 – Ús de les TIC no relacionat amb l’escola ni amb 

l’aprenentatge.
 – Absentisme escolar no justificat.
 – Reaccions emocionals amb psicopatologia.
 – Comorbiditat que refereix intervenció.
 – Manca d’habilitat en l’organització i en la gestió del 

temps. Sedentarisme.
 – Consum de substàncies psicoactives.
 – Risc latent d’autolesió no suïcida.

I, en aquest sentit, la determinació de la gravetat es realitza-
rà per part dels professionals de l’Equip d’Atenció Primària i del 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, a partir de diferents 
qüestionaris validats per a aquestes situacions (depressió, risc 
suïcida, escala de desesperança, etc.), que l’equip professional 
avaluarà, no només a partir de supòsits psicopatològics o ob-
servacions amb arrel psicosomàtica, sinó en funció del risc la-
tent, que ens poden oferir les diverses situacions i vivències del 
menor (família, entorn, percepció del risc, etc.).

Els factors determinants del patró autolesiu
La vida social, per si mateixa, ja té elements integradors i 
terapèutics. Només quan la situació està envoltada d’ele-
ments patògens o distorsionadors es produeix un retrocés 
aversiu i de notable naturalesa defensiva.

La frustració en aquesta conducta pot reportar actituds 
autolítiques. L’escola es troba també en aquesta perspectiva. 
Els elements patògens poden sorgir arrel de desatencions 
desafortunades o bé de companys temeraris. Reconvertir-ho 
és una tasca psicopedagògica que forma part del suport ne-
cessari per al menor que procedeix d’una situació erosiva.

En els darrers temps hem de considerar les conductes i 
reaccions autolítiques com un important problema de sa-
lut pública, ja que es produeixen per no assolir un correcte 

tràmit de l’angoixa, ateses diverses causes i com a expres-
sió d’emocions colpidores. Aquestes emocions estan sufi-
cientment expressades tant al DSM-IV-R com al CIE-10 
i són propiciadores d’alguns trastorns del comportament 
i d’accions com ara cremades i consum de substàncies o 
alcohol, tot i que considerem aquests comportaments com 
una expressió d’una forma deficitària d’afrontar senti-
ments de difícil tràmit i que la població diana inclou joves 
fins als 20 anys (amb més freqüència en els nois), tot con-
siderant que el millor predictor de suïcidi és haver comès 
una altra temptativa, ja que també la reincidència és una 
manera d’avaluar la gravetat en la conducta suïcida; per 
això hem de tenir en compte la letalitat, els antecedents i 
la motivació principal que ha portat al fet.

El patró de conducta autolesiva s’expressa per les ca-
racterístiques del fet que ha provocat la temptativa. Així, 
hem d’observar el grau de violència i també considerar 
que hagi pogut existir una conducta autolesiva prèvia, fac-
tors de salut mental, o si hi ha hagut antecedents familiars 
de malalties mentals dins la història clínica familiar.

Si el fet lesiu es produeix a l’escola, hem de considerar 
la importància de la piràmide de decisions que componen 
el protocol, així com examinar detingudament el procedi-
ment a seguir per a un adequat acompanyament durant el 
procés de recuperació i també vetllar per un adequat pro-
cés de resocialització posttrauma. En aquest procés hem 
de considerar elements importants, com ara: 

 – L’acompanyament al domicili i la comunicació amb 
la família per part del centre.

 – Si existeix evidència d’algun tret d’abús físic o psí-
quic ho ha de comunicar el professional del centre que 
correspongui.

 – Vetllar per si les circumstàncies posteriors al fet lesiu 
poden empitjorar.

 – Considerar l’aspecte físic del jove.
 – Considerar l’estat d’ànim, tot avaluant els següents 

aspectes: motius que han induït al comportament auto-
lesiu, avaluació del risc de reincidència i àrees problemàti-
ques en les quals es requereix intervenció.

Amb aquesta finalitat es portarà a terme una derivació 
adequada destinada a rehabilitar l’anomenada resocialit-
zació, a partir de les següents intervencions:

 – Teràpia basada en la resolució de problemes. Acció 
encaminada a generar estats d’ànim suficientment posi-
tius per fer front a situacions diverses i que requereixen 
resolució.

 – Teràpia cognitiva conductual. Es basa en l’abordatge 
d’estats d’ànim que requereixen modificació, com ara els 
estats depressius, per tal de no deixar-se vèncer per la seva 
influència.

 – Entrenament en habilitats socials, basat en millorar 
l’assertivitat en diferents situacions de la vida quotidiana, 
així com l’autoconfiança.
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 – Control de la ira, basat en la destresa per al maneig 
d’aquest sentiment (emoció). Promoure la distracció per 
alleugerir l’exageració i la hipervigilància que poden in-
comodar.

 – Teràpia familiar, basada en la reeducació de les habi-
litats de comunicació entre els seus membres.

Vetllar per l’autonomia del jove
Enfront d’aquesta situació, hem de creure amb la persona 
que ha sofert un contratemps que l’ha induït a una tempta-
tiva, i que sense cap dubte l’ha portat a una mala resolució 
de la seva circumstància; però no hem de considerar les 
persones suïcides com a incompetents mentalment. Sí que 
hi pot haver un component depressiu, però és massa pre-
cipitat assegurar que hi ha un trastorn psiquiàtric, encara 
que s’observi que en algunes ocasions s’associa l’intent de 
suïcidi a la simptomatologia depressiva.

Una qüestió és l’autonomia del pacient i una altra és 
la protecció de la seva vida, tot i prenent decisions que 
modifiquin el seu desig.

Enfront d’aquesta diatriba, estem parlant de menors i 
cal preguntar-se si la protecció de la seva vida —qüestió 
superior— implica la imposició del tractament, l’ingrés 
involuntari o el tractament no volgut a un jove que no està 
malalt —que no vol dir que no sigui tributari d’ajut. Mal-
grat tot, hem de vetllar per la seva “no estigmatització”, raó 
per la qual s’ha d’atendre la seva confidencialitat, ja que és 
palès que la major part de nois amb conductes suïcides es 
troben en un estat no volgut i per circumstàncies no desit-
jades, a les quals han estat precipitats. Per aquests motius, 
hem de tenir en compte els següents arguments:

– La proposta d’ajuda no ha d’implicar imposició.
– Ara com ara, el suïcidi no és una conducta il·lícita. La 

intervenció/prevenció ha de ser acurada.
–L’únic fonament lícit sembla ser la incompetència 

de la persona afectada, ja que no és capaç de prendre 
una altra decisió. Però la intervenció sobre protegir la 
vida preveu la protecció de la salut i la integritat física i 
moral, i aquesta acció està per sobre de qualsevol pen-
sament lesiu. En aquest sentit, la sensació d’urgència 
pot aconsellar activar el CRS, tot prioritzant l’evitació 
d’allò considerat un fet fatal.

El trauma com a factor inductor
Els delictes violents, com a successos negatius en la vida de 
les persones, poden actuar com a factors precipitants cap 
a una conducta reiterativa i reincident en accions autolíti-
ques; el motiu pot ser el fet de no poder escapar de la por, 
també arran d’un record sobtat al qual no es pot trobar 
una explicació racional. En altres casos, existeix una in-
consciència de l’estat de gravetat en què es troba la perso-
na, arran de l’ofensa física o bé moral, no assolible i en la 

qual es troba immers; així, els propis processos psicològics 
i traumàtics són inassolibles per la pròpia persona.

En ocasions es reincideix perquè les seqüeles dels fets 
són importants i han deixat una petja important i deficità-
ria en els sistemes defensius del psiquisme; aquest és el cas 
dels danys físics greus, irreversibles i discapacitants, o de 
danys psíquics no assolibles, com ara atemptats terroristes, 
morts violentes o pèrdues de persones, o a partir de fets en 
què no necessàriament el temps fa millorar l’estat emoci-
onal. És a dir, després d’un fet lesiu, no necessàriament es 
produeix un camí cap a la revinculació social (personal o 
col·lectiva), ja que s’han trencat, modificat o desaparegut 
els ressorts afectius cap al col·lectiu social. Això és un fet 
biològic, neuronal i empàtic.

Alguns efectes i manifestacions persisteixen de for-
ma crònica, ja que desborden la capacitat d’afrontament 
i acceptació de situacions adverses. Donar un pas auto-
lesiu cap al suïcidi pot significar una manera de rebutjar 
aquesta cronicitat basada en la distorsió en què s’ha de 
viure a partir del fet traumàtic. I, en ocasions, hem de 
considerar la importància psíquica de l’amenaça a partir 
de la vivència de la por dominant i de tota l’orientació 
dramàtica que prenen les experiències vitals, a partir del 
retraïment o torpor de la consciència, dominada per la 
unidireccionalitat que influeix en la ment de la perso-
na afectada. Raó aquesta per la qual es pot produir una 
modificació o alteració irreversible en el funcionament 
psicològic a partir d’un menyscabament i el quadre clí-
nic victimològic, des d’una fragilitat emocional referida 
a un locus de control extern que ha afectat el sentiment 
d’indefensió.

Per aquests motius, qualsevol peritatge ha d’establir 
elements d’anàlisi de la situació per poder classificar el ti-
pus de recuperació i la seva dinàmica adaptativa, tot ana-
litzant una línia d’adaptació, existent abans del fet lesiu, 
una línia actual, adaptativa i readaptativa, el nexe de cau-
salitat entre inadaptació i delicte sofert i el pronòstic en-
vers el futur i la relació entre rehabilitació i recaiguda.
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Proves i evidències

Per què avaluar tot el procés assistencial de les 
artroplàsties?
Des de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Ca-
talunya (AQuAS) fa temps que es van desenvolupant di-
ferents eines per facilitar la presa de decisions en l’àmbit 
clínic i assistencial i la planificació en relació amb les ar-
troplàsties de maluc i genoll.

Als països nòrdics, com ara Suècia, Noruega, Dina-
marca i també al Regne Unit fa temps que existeixen regis-
tres d’artroplàsties poblacionals que permeten monitorar 
i avaluar la qualitat assistencial de centres que realitzen 
aquests tipus de procediments quirúrgics complexos a 
curt, mitjà i llarg termini1,2. Es recullen una sèrie d’indica-
dors de resultat que mesuren l’efectivitat clínica com ara la 
supervivència dels implants després de la cirurgia, a més 
de la seguretat de la intervenció com ara esdeveniments 
adversos als 90 dies de l’alta o complicacions derivades de 
l’artroplàstia. També es recullen altres resultats que mesu-
ren l’atenció centrada en els pacients i l’efectivitat global a 
partir de resultats de salut percebuts pels pacients (la satis-
facció amb l’atenció rebuda o la percepció de menys dolor 
i de guany en la qualitat de vida relacionada amb la salut 
després de la intervenció).

Per poder avaluar, incentivar i millorar la qualitat as-
sistencial de les artroplàsties existeixen diferents estratègi-
es al sistema sanitari, així com eines per facilitar l’acompli-
ment d’estàndards de qualitat. Destaquen, per exemple, els 
instruments amb criteris explícits per a la indicació de la 
cirurgia basats en les necessitats (sistemes d’ús apropiat), 
guies i vies clíniques per ajudar a facilitar l’estandarditza-
ció del procés assistencial basat en la millor evidència ci-
entífica disponible. Els registres sanitaris amb la finalitat 
de millorar la qualitat assistencial, com el Registre d’Ar-
troplàsties de Catalunya (RACat), permeten oferir una 

descripció de les característiques de la població atesa, de 
la tipologia d’intervencions realitzades i de la variabilitat 
existent, així com l’avaluació periòdica externa de l’efecti-
vitat de les artroplàsties de maluc i genoll.

Atès que el procés assistencial de les artroplàsties és 
complex i implica la col·laboració de múltiples professio-
nals, l’anàlisi del rendiment de centres (acompliment) amb 
uns criteris definits de qualitat assistencial permet tenir en 
compte una perspectiva d’avaluació del procés assistenci-
al, de l’atenció rebuda i també dels models de gestió clínica 
i assistencial. Aquests tipus d’eines són importants per a 
la planificació de necessitats i la definició d’estratègies de 
millora i seguiment de la qualitat assistencial dels centres 
i serveis que realitzen artroplàsties, com també per a la 
compra i planificació operativa de serveis.

Alguns sistemes de salut proposen incorporar, en els 
contractes de serveis de les asseguradores públiques amb 
els proveïdors, estratègies de pagament que inclouen al-
gun tipus d’incentiu als professionals, als serveis i als cen-
tres per garantir i estimular la qualitat assistencial3,4. Les 
estratègies més freqüents es denominen pagament per 
acompliment (pay for performance) i impliquen un per-
centatge de contraprestació econòmica per als centres que 
assoleixen una sèrie d’estàndards de qualitat de la infor-
mació i atenció que es dona als pacients. En alguns països, 
una vegada s’ha avançat en poder disposar d’informació 
robusta del procés i també dels resultats en els sistemes 
d’informació, s’ha iniciat el moviment cap a sistemes de 
contraprestació basats en el pagament per resultat de 
l’atenció (pay for results). Pocs estudis, però, han valorat 
fins a quin punt totes aquestes estratègies de millora de 
la qualitat assistencial tenen un impacte en la millora de 
l’atenció i en la salut de les persones ateses.

Prenent com a referència l’experiència d’altres regis-
tres europeus d’artroplàsties, sobretot els registres suec de 
maluc i anglès, es va definir un projecte de recerca amb 
l’objectiu d’obtenir una fotografia àmplia de la qualitat as-
sistencial en l’àmbit de les artroplàsties de  genoll i maluc 
a Catalunya. Els resultats d’aquest projecte complementen 
la informació que es recull de manera sistemàtica en el 
Registre d’Artroplàsties de Catalunya (RACat) i permeten 
descriure l’activitat realitzada i les seves característiques, 
i també avaluar no només l’efectivitat clínica, sinó l’efici-
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artrosi, artroplàstia de maluc per fractura i artroplàstia de 
genoll per artrosi), excepte en el cas de la cohort prospec-
tiva amb dades de la QVRS que inclou dades de només 7 
d’aquests centres.

Aprofitant la informació d’aquest projecte es va valo-
rar la utilitat d’aquest grup de 13 indicadors de procés i 
resultat pels següents usos: a) per monitorar la qualitat 
assistencial dels centres que realitzen artroplàsties de for-
ma periòdica, b) per comparar el rendiment de centres 
(benchmarking) d’acord a un estàndard global de qualitat 
assistencial, c) per valorar la idoneïtat d’aquest grup d’in-
dicadors per ser inclosos en els contractes programes amb 
proveïdors per incentivar la qualitat assistencial a partir 
d’una contraprestació econòmica; d) per valorar futures 
avaluacions de l’impacte d’aquests tipus de sistemes de 
contractació de serveis i planificació en la millora de qua-
litat assistencial i altres tipus d’objectius prioritzats a partir 
dels plans de salut.

El perquè de tot plegat en l’avaluació de les 
artroplàsties: resultats del projecte i conclusions 
clau
Els 13 indicadors s’han implementat a partir de diferents 
sistemes d’informació disponibles a Catalunya. El projecte 
ha servit per generar coneixement i acord entorn a la me-
sura d’indicadors per avaluar tot el procés assistencial de 
les artroplàsties de genoll i maluc a Catalunya i prendre 
consciència de les àrees de millora assistencial, reforçant 
la mesura de resultats de l’atenció (i gestió).

Aquest projecte ha sigut clau per valorar la capacitat 
d’aquests indicadors per detectar centres (hospitals d’aguts 
on es realitzen les cirurgies) amb millor o pitjor rendi-
ment. Aquest exercici no és habitual a Catalunya o a la 
resta del Sistema Nacional de Salut en l’àmbit concret de 
les artroplàsties de genoll i maluc. De forma habitual, les 
dades i resultats es presenten a nivell global de Catalunya 
—sense desagregar a nivell de centres assistencials com es 
fa als registres nòrdics, per exemple. Fins ara, moltes de 
les dades publicades analitzen els factors predictius dels 
resultats globals de l’artroplàstia (per exemple, risc de re-
canvi als 3 o 5 anys o millora del dolor dels pacients a l’any 
de l’artroplàstia). La qualitat de la informació disponible 
per calcular els indicadors permet començar a disposar de 
dades cada vegada més robustes i vàlides a nivell de centre.

Tot i les limitacions encara existents, que es descriuen 
als informes, com per exemple la baixa exhaustivitat d’al-
gunes dades o la necessitat d’ampliar el període d’estudi 
fins a 2016 (on les dades són més robustes i exhaustives, en 
el cas del RACat, per exemple), aquest projecte ha permès 
donar un pas endavant en l’avaluació de les artroplàsties 
de maluc i genoll a Catalunya i, de fet, a tot el Sistema Na-
cional de Salut, atès que no existeixen altres experiències 
com aquesta al sistema sanitari espanyol.

ència, la seguretat clínica o l’atenció centrada en les per-
sones que són intervingudes d’una artroplàstia de maluc 
o genoll.

En què va consistir el projecte d’avaluació?
Primer es va realitzar una revisió exhaustiva de la litera-
tura dels indicadors de procés i resultat més utilitzats per 
avaluar les artroplàsties de genoll i maluc. Aquesta fase va 
permetre visualitzar quins tipus d’indicadors es fan servir 
a nivell internacional en les publicacions identificades.

Dins del procés de definició d’indicadors per a l’ava-
luació de la qualitat assistencial és freqüent la partici-
pació i consens d’experts. En el marc d’aquest projecte 
es va realitzar un consens ampli i extensiu de professi-
onals de diverses disciplines. Es va contactar amb di-
ferents societats científiques, entre les quals destaca la 
participació de la Societat Catalana de Cirurgia Orto-
pèdica i Traumatologia (SCCOT), la Societat Catalana 
d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor 
(SCARTD), l’Asociación Española de Fisioterapeutas 
(AEF), la Sociedad Europea de Anestesia Regional y 
Tratamiento del Dolor (ESRA España), la Sociedad Es-
pañola de Cirugía de Cadera (SECCA), la Sociedad Es-
pañola de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (sem-
FYC), la Sociedad Española de Reumatología (SER), la 
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física 
(SERMEF) i la Sociedad Española de Rodilla (SEROD). 
En aquest procés es va demanar la col·laboració a més 
de 500 experts: 285 professionals van participar en les 
diferents onades de consens. Es va fer una proposta de 
mesura de 13 indicadors de procés i resultat que han 
estat implementats per avaluar la qualitat assistencial 
de les artroplàsties en aquest projecte.

Es van testar els indicadors i es van implementar a par-
tir de diverses fonts d’informació sanitàries: el Registre 
d’Artroplàsties de Catalunya, el Conjunt Mínim Bàsic de 
Dades a l’Alta Hospitalària, el Registre Central d’Assegu-
rats, el Sistema d’Informació per al Desenvolupament de 
la Recerca a l’Atenció Primària i el Registre de Llista d’Es-
pera Quirúrgica de Procediments Garantits, així com una 
cohort prospectiva ad hoc de seguiment de la qualitat de 
vida relacionada amb la salut (QVRS).

Per al càlcul de cada indicador de procés i resultat es 
van realitzar estandarditzacions dels valors dels indica-
dors de cada centre al global de Catalunya per facilitar la 
seva interpretació. Cada indicador es va calcular i ajustar 
per als 52 centres hospitalaris que des de 2005 a 2012 par-
ticipaven de forma activa al RACat, segons el tipus d’inter-
venció i motiu de l’artroplàstia (artroplàstia de maluc per 
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Degut a les necessitats de millora en l’exhaustivitat de 
la informació i les dades per al càlcul d’alguns dels indi-
cadors de resultat, per ser descrits a nivell de centre, no es 
recomana la incorporació d’aquests tipus d’indicadors 
en sistemes de contractació de serveis/proveïdors basats 
en la incentivació. Tanmateix, sí que es recomana la seva 
utilització per al monitoratge i seguiment de la qualitat, 
així com definir estratègies que incentivin la millora de 
la qualitat de les dades. També es recomana definir es-
tratègies que promoguin la coordinació assistencial així 
com la prevenció de fallides de la intervenció evitables, la 
identificació de factors de risc de possibles fallides prime-
renques, reintervencions, recanvis, revisions o no millores 
percebudes pels pacients (en el dolor o funció física, per 
exemple) després d’aquest tipus d’intervencions.

Existeixen poques iniciatives internacionals on s’ha-
gi valorat i avaluat l’impacte de diferents sistemes de 
contractació de serveis i de proveïdors que realitzen ar-
troplàsties de genoll i maluc en la millora de la quali-
tat assistencial o de l’estat de salut de les persones a les 
quals es practica una artroplàstia. A Anglaterra, com a 
Catalunya, hi ha un interès creixent en la contractació de 
serveis basada en els resultats, que inclou sistemes d’in-
centivació per a la millora contínua de la qualitat. Les 
iniciatives publicades a nivell europeu sobre l’avaluació 
de l’impacte d’aquests sistemes de contractació, basats 
en el que s’anomena pagament per procés o resultats, se-
nyalen la necessitat de continuar avançant en estudis que 
permetin mostrar una evidència d’aquest impacte tant a 
mitjà com a llarg termini.

FIGURA 1.  Procés assistencial, indicadors de procés i resultat que es proposen per al monitoratge i avaluació de la qualitat assistencial dels 
centres que realitzen artroplàsties de maluc i genoll i recomanacions per als decisors a nivell micro, meso i macro

Procés assistencial de l’artroplàstia primària  
i artroplàstia de recanvi de maluc  

i genoll

Indicadors que es proposen per a 
l’avaluació de la qualitat assistencial i 

seguiment de l’acompliment de centres

Implicacions per als serveis de salut  
i decisors en l’àmbit de les 

artroplàsties

•  Definir estratègies de coordinació i millora 
contínua de la qualitat assistencial

•  Fomentar la implementació d’estratègies 
de coordinació assistencial per a la 
indicació i seguiment de pacients en 
l’àmbit de les artroplàsties 

•  Fomentar estratègies per a la identificació 
de factors relacionats amb la fallida 
primerenca de l’artroplàstia primària 
(infeccions agudes, complicacions, segones 
intervencions, artroplàsties de revisió / 
recanvi i la no millora en la percepció del 
dolor o funció física a l’any de la 
intervenció)

•  Fomentar la notificació de dades de procés 
i resultat clau per al seguiment de la 
qualitat assistencial

•  Cada centre / clúster  hauria de complir amb 
l’estàndard de qualitat assistencial global

•  Mortalitat hospitalària (fins als 30 i 90 dies 
després de la intervenció)

•  Fallida primerenca de la pròtesi (fins a l’any 
després de la intervenció)

•  Recanvi de la pròtesi (als 3 i  5  anys després 
de la intervenció)

•  Complicacions generals de l’artroplàstia fins 
a l’alta

•  Estada mitjana hospitalària 
•  Temps dels pacients en llista d’espera 
•  Temps fins a la cirurgia en fractures de maluc
•  Percentatge de pacients intervinguts 

d’artroplàstia amb informació sobre la 
millora del dolor i funció física a l’any de la 
intervenció

•  Percentatge de pacients intervinguts amb 
informació sobre la millora de la qualitat de 
vida relacionada  amb la salut (QVRS) a l’any 
de la intervenció 

•  Mortalitat dels pacients intervinguts 
(posterior als 90 dies)

•  Prevenció d’infeccions i altres complicacions 
•  Identificació de factors de risc que incrementin la 

probabilitat de reintervencions / revisions / recanvis/ 
no millora o percepció de milloria en l’estat de salutAvaluació de l’acompliment de centres amb 
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¡¡¡APROVARÉ!!!

Indicació artroplàstia –  
Llista d’espera  

Avaluació del risc  
preanestèsic

Tècniques anestèsiques 
(Inducció)

Tècniques quirúrgiques  
(Inscisió → Tancament) 

Tècniques anestèsiques 
(Reanimació)

Rehabilitació  
i Fisioterapia 

Seguiment postquirúrgic  
a curt, mitjà i llarg termini 
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AQuAS - INDICADORS PER AVALUAR EL PROCÉS ASSISTENCIAL DE LES ARTROPLÀSTIES: APROPANT-NOS ALS PAÏSOS NÒRDICS

Nacional de Salud, finançades pel Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, i l’altre fruit del projecte coordinat amb finança-
ment del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) PI1100166 i PI01932:

– Serra-Sutton V, Marinelli M, Martínez O, Domingo L, Pons 
JMV, Espallargues M. Medición e impacto del pago por desempeño 
en el ámbito de las artroplastias. Barcelona: Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias; 2016. Disponible a: http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/
aquas/publicacions/2016/documents/medicion_pago_desempeno_
artroplastias_Red_aquas2016.pdf

– Serra-Sutton V, Trujillo S, Martínez O, Sanabria J, Espallar-
gues M, Pons JMV. Evaluación de servicios de salud en las artroplas-
tias de rodilla y cadera. Revisión de la literatura y consenso de in-
dicadores. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2015. 
Disponible a: http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/
publicacions/2015/documents/evaluacion_servicios_artroplastias_
rodilla_cadera_aquas2015.pdf
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Promoure la lactància materna per al benestar 
de mares i fills
Facilitar la lactància materna és una intervenció en salut 
pública amb implicacions a nivell mundial d’àmplia 
repercussió. La lactància materna no és només un com-
portament humà fonamental i important que enforteix 
l’afecció i el desenvolupament psicològic, sinó que els suc-
cedanis de la llet materna, de forma parcial o exclusiva, 
repercuteixen substancialment a curt, mitjà i llarg termi-
ni en la supervivència, la salut i el benestar dels nadons i 
de les seves mares. L’ús de succedanis de la llet materna 
debilita el sistema immunitari del lactant i deteriora el 
seu desenvolupament cognitiu, la seva conducta i la seva 
regulació de la gana; a més, augmenta el risc de desenvo-
lupar càncer de mama en la dona i és probable que també 
el de càncer ovàric i la diabetis de tipus 21. D’altra banda, 
comporta moltes implicacions econòmiques en els siste-
mes de salut, les famílies i la societat en general2,3. El 2003, 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va recomanar 
que els lactants fossin alimentats exclusivament amb llet 
materna fins als sis mesos i que continués essent una part 
important de la seva dieta fins, almenys, els dos anys. No 
obstant això, les taxes de lactància materna actuals en 
molts països no reflecteixen aquesta recomanació.

Només al voltant del 37% dels nadons de menys de sis 
mesos prenen el pit de manera exclusiva, i les taxes conti-
nuen baixant, especialment en països d’ingressos mit-
jans1. Les taxes de molts països, especialment d’aquells 
amb ingressos alts, són molt més baixes, per exemple: al 
Regne Unit, menys de l’1% dels nadons de sis mesos pre-
nen el pit de manera exclusiva.

Diversos factors han contribuït a aquest marcat des-
cens de la lactància materna, com ara l’àmplia disponibi-
litat i la promoció proactiva de succedanis de la llet ma-
terna assequibles3,5,6, tot i el Codi Internacional de 
Comercialització de Succedanis de la Llet Materna (de 
1981 i posteriors resolucions)7. La constant evolució dels 
estàndards culturals comporta que sovint les dones no 
disposen del suport necessari per donar el pit en el lloc de 
treball o en llocs públics8,9. Al mateix temps, molts profes-
sionals de la salut no tenen la capacitat de formar i donar 

suport a les dones perquè donin el pit, a més hi ha una 
àmplia acceptació pública i professional que els succeda-
nis de llet materna són gairebé equivalents a la lactància 
materna, tot i que hi ha proves que ho refuten3. Per tant, 
moltes dones decideixen complementar la lactància o dei-
xen d’alletar, la qual cosa causa angoixa, té àmplies reper-
cussions sobre la supervivència del lactant i la salut de la 
població, i implicacions econòmiques per als sistemes de 
salut, les famílies i el conjunt de la societat2,5.

Aquesta col·lecció especial Cochrane de revisions siste-
màtiques sobre lactància materna s’ha creat per proporcio-
nar les millors proves d’assistència efectiva als responsables 
de prendre decisions, als professionals sanitaris, als grups 
de defensa del pacient i a les dones i famílies. A més, també 
espera donar suport a la implementació de polítiques i pràc-
tiques informades basades en l’evidència. La col·lecció se 
centra en revisions sobre suport i atenció a dones en període 
de lactància, incloent el tractament dels problemes associats 
a la lactància, la promoció de la salut i d’un entorn facilita-
dor, i la lactància de nadons amb necessitats addicionals.

Les revisions incloses en aquesta col·lecció han estat 
preparades pels autors i editors del Grup Cochrane d’Em-
baràs i Part i el Grup Cochrane de Neonatologia. Per acom-
panyar aquesta col·lecció, l’autora Cochrane Christine East 
ha escrit el blog Breastfeeding: evidence on effective support 
and enablers for mothers and their babies. També es pot 
trobar informació a la sèrie sobre lactància materna de The 
Lancet publicada el gener de 2016 (en anglès).

Suport a les dones en període de lactància
Les dones en període de lactància necessiten suport qua-
lificat, especialment en societats en què la lactància ma-
terna ja no és la més habitual. El suport és necessari per 
prevenir i tractar problemes físics i per crear confiança en 
un mateix. Els treballadors sanitaris moltes vegades no 
tenen les habilitats bàsiques per ajudar les dones a alletar, 
sovint es requereix el suport addicional de treballadors 
professionals o amb coneixements i habilitats en lactància 
materna.

Suport a la lactància materna
Aquesta revisió avalua l’efectivitat del suport addicional a 
la lactància materna a dones sanes amb fills, tant pel que 
fa a lactància materna de continuació com a l’exclusiva.

Col·lecció especial de revisions Cochrane sobre lactància materna

Cochrane Editorial Unit

Traducció del Centre Cochrane Iberoamericà de: Cochrane Editorial Unit. Enabling breastfeeding for mothers and babies. Special Collection. 
Cochrane Library; 28 February 2017. Disponible en castellà a: http://es.cochrane.org/es/colespecial-lactancia-materna i en anglès a: http://www.
cochranelibrary.com/app/content/special-collections/article/?doi=10.1002/14651858.10100214651858

http://pregnancy.cochrane.org/
http://pregnancy.cochrane.org/
http://neonatal.cochrane.org/
http://thelancet.com/series/breastfeeding
http://thelancet.com/series/breastfeeding
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD001141
http://es.cochrane.org/es/colespecial-lactancia-materna
http://www.cochranelibrary.com/app/content/special-collections/article/%3Fdoi%3D10.1002/14651858.10100214651858
http://www.cochranelibrary.com/app/content/special-collections/article/%3Fdoi%3D10.1002/14651858.10100214651858
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Formació i entrenament del personal sanitari en el co-
neixement, l’actitud i les habilitats necessàries per tre-
ballar de forma efectiva amb dones en període de lac-
tància (revisió no Cochrane)
L’assistència i el suport a les dones en període de lactància 
materna és necessària per prevenir i tractar problemes. El 
personal sanitari és clau en aquesta situació, encara que 
sovint no està format per donar suport i facilitats a la 
dona en període d’alletament; sovint es necessita una for-
mació addicional. Aquesta revisió examina la millor ma-
nera de formar i entrenar el personal sanitari per ajudar 
les dones en període de lactància.

Atenció a les dones en període de lactància i als 
seus nadons
Per fomentar la lactància materna és important assegurar 
que l’atenció habitual promou i optimitza els processos 
psicològics normals de la producció de llet. Hi ha greus 
problemes en molts països en què l’atenció habitual inter-
fereix amb aquests processos, per exemple, quan se sepa-
ren les mares dels seus fills, quan es promocionen succe-
danis de llet materna o quan es limita l’alimentació. 
Aquest conjunt de revisions és especialment important 
per informar sobre la millor pràctica i identificar les pràc-
tiques perjudicials que haurien de desaparèixer.

Mètodes d’extracció de llet per a dones que alleten
No tots els lactants són capaços de mamar a causa de 
malalties o anomalies, prematuritat, separació i altres 
motius, però els nadons necessiten la llet extreta. Aquesta 
revisió avalua l’acceptabilitat, l’efectivitat, la seguretat, 
l’efecte sobre la composició de la llet, la contaminació i els 
costos dels mètodes d’extracció de llet.

Contacte pell a pell immediat de les mares i els seus na-
dons sans
En l’atenció hospitalària estàndard de molts països, els 
nounats sovint es lliuren als braços de la mare embolicats o 
vestits, es col·loquen en llitets descoberts o prop d’estufes. 
El contacte pell amb pell hauria de començar idealment en 
el naixement i ser continu fins al final de la primera lactàn-
cia. Aquest marc de temps immediatament posterior al 
part podria ser un ‘període sensible’ quant al desenvolupa-
ment de la futura conducta i psicologia. Aquesta revisió té 
l’objectiu d’avaluar els efectes del contacte pell amb pell 
immediat en nounats sans sobre l’establiment i manteni-
ment de la lactància materna i la psicologia del lactant, en 
comparació amb el contacte estàndard.

Alimentació amb tassa versus altres formes d’alimenta-
ció enteral complementària per als nounats que no po-
den alimentar-se només amb llet materna
La lactància materna no sempre és possible, per motius 
mèdics o psicològics, com ara en un nounat malalt o pre-

Formació en lactància materna i suport a les dones amb 
bessons o part múltiple d’ordre superior
Donar el pit a més d’un lactant pot ser difícil a causa dels 
problemes associats al part o a la prematuritat i al fet de fer-
se càrrec de més d’un nadó. Les demandes addicionals so-
bre la mare d’una major freqüència d’alimentació, la coor-
dinació de les necessitats de més d’un lactant o l’ingrés a la 
Unitat de Cures Intensives Neonatal poden comportar un 
retard en l’inici o un abandonament primerenc de la lac-
tància materna. Aquesta revisió té com a objectiu avaluar 
l’efectivitat de la formació en lactància materna i el suport 
a les dones amb bessons o part múltiple d’ordre superior.

Promoció de la salut i un entorn facilitador
Tots els països, però especialment aquells en què les taxes 
de lactància materna han estat baixes durant molts anys, 
necessiten polítiques i pràctiques que facilitin l’alleta-
ment de les dones, i que incloguin la promoció de la lac-
tància materna, polítiques públiques que protegeixin la 
lactància materna en el lloc de treball i la formació i entre-
nament del personal.

Educació prenatal en lactància materna per augmen-
tar-ne la durada
Hi ha la possibilitat d’informar i formar les dones emba-
rassades sobre l’alletament matern, la qual cosa pot aju-
dar que les dones comencin a donar el pit i continuïn fent-
ho. Aquesta revisió té com a objectiu avaluar l’efectivitat 
de la formació prenatal en lactància materna per augmen-
tar-ne la taxa d’inici i la durada.

Intervencions per promoure l’inici de la lactància ma-
terna
Les taxes d’inici de la lactància materna continuen essent 
baixes en molts països d’ingressos alts, especialment en 
dones de grups amb ingressos més baixos. Als països 
d’ingressos mitjans i baixos, les recomanacions de l’OMS 
de començar a donar el pit a la primera hora després del 
part no sempre es compleix. Aquesta revisió pretén iden-
tificar activitats de promoció de la salut que busquen aug-
mentar la taxa d’inici de la lactància materna i avaluar 
l’efectivitat dels diferents tipus d’activitats.

Intervencions en el lloc de treball per donar suport a la 
lactància materna en les dones que treballen
L’entorn laboral pot tenir un paper positiu per promoure 
l’alletament matern en dones que s’incorporen a la feina 
després de donar a llum. Promoure la lactància materna 
en el lloc de treball pot beneficiar la dona, el nadó i l’em-
presa. Aquesta revisió avalua l’efectivitat de les interven-
cions en el lloc de treball per donar suport i promoure la 
lactància materna en dones que s’incorporen al món la-
boral després d’un part i la repercussió que tenen en els 
resultats en relació amb els empleats i l’empresari.

https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-016-0097-2
https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-016-0097-2
https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-016-0097-2
https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-016-0097-2
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD006170
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD003519
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD003519
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD005092
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD005092
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD005092
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012003.pub2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012003.pub2/full
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD006425
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD006425
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD001688
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD001688
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD006177
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011545834&DocumentID=CD006177


84

ANNALS DE MEDICINA - VOL. 100, NÚM. 2  2017

Tractament dels problemes de la lactància 
materna
Els problemes de la lactància materna han de ser tractats 
com aguts i greus, ja que poden causar una interrupció de 
la lactància materna i dolor i infecció a la mare. Molts 
problemes es poden prevenir amb una atenció de qualitat, 
però és important disposar d’assistència especialitzada 
basada en l’evidència.

Intervencions per al tractament del dolor del mugró en 
dones que alleten
Quan no hi ha una assistència de qualitat des del principi, 
una dificultat habitual de la lactància és el dolor dels mu-
grons. Alguns estudis de recerca han identificat la col·lo-
cació o subjecció incorrectes del lactant com una causa 
habitual de dolor en els mugrons. Tot i que s’han avaluat 
moltes intervencions diferents dissenyades per alleujar el 
dolor del mugró en les pacients que alleten, no està clar 
quin és el tractament més eficaç. Aquesta revisió té com a 
objectiu avaluar els efectes de totes les intervencions en la 
resolució o la reducció del dolor dels mugrons i la reper-
cussió de les intervencions en altres situacions com ara el 
traumatisme dels mugrons, les infeccions dels mugrons, 
la mastitis, la durada de la lactància materna, l’exclusivi-
tat de la lactància materna i la satisfacció materna.

Tractaments per als abscessos mamaris en les pacients 
que alleten
Moltes dones deixen d’alletar a causa dels abscessos ma-
maris (acumulació localitzada de líquid infectat en el tei-
xit mamari) relacionats amb la lactància. Habitualment 
els abscessos es tracten amb antibiòtics, incisió i drenatge 
o aspiració amb agulla guiada per ecografia, però no hi ha 
un consens sobre quin és el tractament òptim. Aquesta 
revisió té com a objectiu avaluar els efectes de diferents 
tractaments per als abscessos mamaris en les pacients que 
alleten.

Tractaments per a la ingurgitació mamària durant la 
lactància
La ingurgitació mamària és un trastorn dolorós i molest 
que afecta un gran nombre de dones en les primeres hores 
del postpart. Pot donar lloc a un deslletament prematur, 
dany en els mugrons, mastitis i abscés mamari. S’han es-
tudiat diverses formes de tractament de la ingurgitació, 
però s’han trobat poques proves d’una intervenció efecti-
va. Aquesta revisió té com a objectiu identificar les mi-
llors formes de tractament de la ingurgitació mamària en 
dones en període de lactància.

Pràctiques d’alimentació per a nadons prematurs 
o amb necessitats addicionals i les seves mares
La lactància materna és especialment important en nadons 
prematurs, nadons massa petits o malalts; malgrat això, 

matur, en aquests casos es requereix alimentació comple-
mentària. Actualment, hi ha diverses maneres de donar 
alimentació complementària a un nounat. L’alimentació 
amb tassa és cada vegada més popular com a forma 
d’oferir alimentació complementària amb la intenció 
d’evitar l’ús de biberons i tetines per millorar les taxes de 
lactància materna. Aquesta revisió té com a objectiu de-
terminar els efectes de l’alimentació amb tassa enfront 
d’altres formes d’alimentació enteral complementària so-
bre l’augment de pes i l’assoliment de la lactància materna 
exitosa en els nounats que no poden alimentar-se només 
amb llet materna.

Aliments i líquids addicionals primerencs per a lac-
tants sans nascuts a terme que reben lactància materna
Mentre que les organitzacions de salut recomanen exclu-
sivament la lactància materna durant els primers sis me-
sos, afegir líquids i aliments abans dels sis mesos és habi-
tual en molts països. Aquesta revisió avalua els possibles 
danys i beneficis dels líquids i aliments addicionals en 
lactants sans nascuts a terme i examina el moment i el ti-
pus d’aliment o beguda.

Ús de xumets versus cap ús de xumets en lactants nas-
cuts a terme que són alletats per augmentar la durada 
de la lactància materna
Per iniciar amb èxit i mantenir la lactància materna du-
rant més temps, els Deu Passos per a la Lactància Materna 
Exitosa de l’Organització Mundial de la Salut recomanen 
evitar completament les tetines o els xumets per als lac-
tants. L’ús de xumets en comptes del pit per calmar el 
lactant pot interferir amb els mecanismes de succió 
psicològics i pot comportar episodis menys freqüents de 
lactància materna i, per tant, pot reduir-ne la producció i 
escurçar-ne la durada. Aquesta revisió té com a objectiu 
avaluar l’efecte de l’ús de xumets versus cap ús de xumets 
en lactants sans nascuts a terme, les mares dels quals han 
iniciat la lactància materna i es proposen seguir exclusi-
vament amb aquesta lactància, i avaluar la durada 
d’aquesta, altres resultats de lactància materna i la salut 
del lactant.

Lactància materna controlada pel lactant comparada 
amb la lactància programada (o mixta) per a una lac-
tància adequada
La lactància materna controlada pel lactant es recomana 
com la millor pràctica per a determinar la freqüència i la 
durada de la lactància. Un enfocament alternatiu la des-
criu com a programada quan la lactància materna es pro-
grama i se’n limita la freqüència i la durada. Aquesta revi-
sió avalua els efectes de la lactància materna controlada 
pel lactant comparada amb la lactància programada (o 
mixta) per a una lactància adequada en nadons nascuts 
sans.
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Instruments per avaluar la disposició per començar la 
lactància en nounats prematurs: efectes sobre el temps 
per establir l’alimentació oral completa i la durada de 
l’hospitalització
Un dels reptes per als nounats prematurs és l’adquisició 
d’habilitats d’alimentació segures i efectives. En els nou-
nats prematurs la capacitat de desenvolupar el comporta-
ment d’alimentació oral depèn de molts factors comple-
xos que influeixen en la disposició a l’alimentació. Això 
ha donat lloc al fet que alguns investigadors examinin de 
forma individualitzada la capacitat del lactant i un nom-
bre limitat d’instruments que tracten d’indicar la dispo-
sició d’un nounat individual per començar la lactància 
materna o l’alimentació amb biberó. Aquesta revisió té 
com a objectiu determinar els efectes de l’ús d’un instru-
ment per indicar la disposició a l’alimentació en compa-
ració amb cap instrument o un altre instrument sobre els 
resultats en el temps per establir l’alimentació oral com-
pleta i la durada de l’hospitalització.

Alimentació a voluntat o demanda/semidemanda ver-
sus alimentació a intervals programats en nounats pre-
maturs
És possible que l’alimentació dels nounats prematurs en 
resposta als signes de fam i sacietat (a voluntat o demanda/
semidemanda), en lloc de l’alimentació a intervals progra-
mats, ajudi a establir l’alimentació oral independent, aug-
menti la ingesta de nutrients i les taxes de creixement, i 
permeti l’alta hospitalària més aviat. Aquesta revisió avalua 
l’efecte d’una política d’alimentació per a nounats prema-
turs a voluntat o demanda/semidemanda versus volums 
prescrits d’alimentació a intervals programats sobre les ta-
xes de creixement i el temps fins a l’alta hospitalària.
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l’ús de succedanis de llet materna és habitual en aquests 
nadons vulnerables. Algunes dificultats específiques per a 
aquests nadons i les seves mares són la separació quan se’ls 
assisteix en incubadores i el desenvolupament immadur 
del nadó i els problemes amb la coordinació de succió-de-
glució, així com l’ús freqüent de succedanis de llet materna 
en unitats neonatals. Algunes revisions d’aquesta secció 
tracten de les pràctiques alimentàries per a tots els nadons 
prematurs i no són específiques de la lactància materna.

Atenció de mares cangur per reduir la morbiditat i la 
mortalitat en lactants de baix pes en néixer
L’atenció de mares cangur (AMC), definida com el con-
tacte pell amb pell entre una mare i el seu nadó, la lactàn-
cia materna freqüent i exclusiva o gairebé exclusiva i l’alta 
primerenca de l’hospital s’han proposat com una alterna-
tiva a l’atenció neonatal convencional per als lactants de 
baix pes en néixer (BPN). Aquesta revisió té com a objec-
tiu determinar si hi ha proves per recolzar l’ús de l’AMC 
en els lactants de BPN com una alternativa a l’atenció ne-
onatal convencional.

Retirada del biberó durant la introducció de la lactàn-
cia materna en lactants prematurs
L’alimentació dels lactants prematurs pot començar amb 
llet per sonda nasogàstrica. A mesura que van creixent, 
s’introdueix gradualment l’alimentació oral. Les dones 
que decideixen donar llet materna al seu lactant prematur 
no sempre poden romandre amb ell a l’hospital i necessi-
ten un enfocament alternatiu per a l’alimentació. La ma-
joria de les vegades la llet (llet materna extreta o llet arti-
ficial) s’administra mitjançant biberó. El fet de si la 
utilització de biberons durant la introducció de la lactàn-
cia materna és perjudicial per a l’èxit de la lactància 
materna és un tema actualment en debat. Aquesta revisió 
té com a objectiu identificar els efectes de la retirada del 
biberó durant la introducció de la lactància materna sobre 
les probabilitats d’una lactància materna exitosa, i avaluar 
la seguretat de les alternatives al biberó.

Estimulació oral per promoure l’alimentació oral en 
lactants prematurs
L’alimentació oral normal se suggereix com un resultat 
important per al moment adequat de l’alta hospitalària i 
pot ser un indicador precoç de la integritat neuromotora  
i els resultats del desenvolupament. Hi ha una sèrie d’in-
tervencions d’estimulació oral que poden ajudar els lac-
tants a desenvolupar la succió i la coordinació oromotora, 
i que promouen l’alimentació oral i l’alta hospitalària més 
primerenques. Aquesta revisió té com a objectiu de ter-
minar l’efectivitat de les intervencions d’estimulació oral 
per a l’assoliment de l’alimentació oral en lactants prema-
turs.
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L’epònim
Flèbula de Grifols. Es coneix com flèbula de Grifols dos 
instruments diferents: la flèbula aspiradora, que consistia 
en un tub de vidre dotat d’un tap elàstic de goma, estèril i 
on s’ha fet el buit, que s’utilitzava per a l’extracció de mos-
tres biològiques líquides per a anàlisis clíniques, i la flè-
bula transfusora, aparell emprat per practicar transfusions 
indirectes que permetia una garantia d’esterilitat, així com 
l’emmagatzemament de sang de forma temporal. Ambdu-
es flèbules foren ideades per Josep Antoni Grífols i Roig1.

Josep Antoni Grífols i Roig, l’home
Josep Antoni Grífols i Roig (Figura 1) va néixer a Vilanova 
i la Geltrú l’any 1885. Es llicencià en Medicina l’any 1909 a 
la Universitat de Barcelona2 i es doctorà amb una tesi sobre 
la reacció de Wasserman3. Després va cursar estudis d’his-
tologia i anatomia patològica a Munic, estada que va apro-
fitar per especialitzar-se en anàlisis clíniques4. L’any següent 
va tornar a Barcelona i va establir el seu propi laboratori, 
l’Institut Central d’Anàlisis Clíniques, en col·laboració amb 
Lluís Celis i Ricard Moragas, companys seus de curs, i el 
doctor Gordan, antic director de l’Institut de Bacteriologia 
de Gdańsk1. El centre tingué especial interès en l’hemato-
logia, una especialitat que es trobava llavors als seus inicis. 
L’any 1923 els fundadors del Laboratori se separaren i Grí-
fols va crear l’Institut Central d’Anàlisis Clíniques, Bacte-
riològiques i Químiques, dedicat a fabricar vacunes i realit-
zar anàlisis clíniques5. En aquells temps, Grífols també era 
col·laborador del Laboratori d’Histopatologia de l’Hospital 
de la Santa Creu i professor de cursos sobre hematologia al 
Laboratori i a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques6.

Després de la Primera Guerra Mundial augmentà l’in-
terès per la realització de les transfusions sanguínies ar- ran de l’experiència tràgica en els camps de batalla. Fins 

aleshores, les transfusions es feien directament de braç a 
braç, tot i els problemes que això comportava. Grífols va 
interessar-se per la possibilitat de realitzar transfusions 
indirectes després de conèixer els treballs de Luis Agote7, 
qui va demostrar que l’addició de citrat sòdic prevenia la 
coagulació de la sang del donant i, per tant, permetia con-
servar-la fins a la seva infusió al receptor. Quedava encara 
el problema tècnic de com realitzar-la i Grífols va trobar la 
solució amb la invenció de la flèbula transfusora (Figura 
2) l’any 19288. No havia estat el seu únic invent. Aquell 

Eponímia mèdica catalana. 
Les flèbules de Grifols

Josep-Eladi Baños, Elena Guardiola

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

FIGURA 1.  Josep Antoni Grífols i Roig realitzant una extracció 
sanguínia amb la seva flèbula transfusora (Font: Arxiu 
històric Grifols S. A.)
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laboratori (1951), i els acords amb Dade Reagents (1961), 
American Hospital Supply (1968) i Alpha Therapeutic 
Corporation (1982). Aquests posaren les bases de l’expan-
sió internacional de la companyia, que començà a finals de 
la dècada de 1980 amb la creació a Portugal de la primera 
empresa subsidiària estrangera l’any 1988. Aquest procés 
donà un important pas endavant amb la compra de Tale-
cris Biotherapeutics l’any 2010, que convertí Grifols en la 
tercera companyia mundial més important en l’àmbit de 
l’obtenció de derivats del plasma sanguini4.

Josep Antoni Grífols i Roig va renunciar a totes les se-
ves responsabilitats executives a l’empresa el 1950 en com-
plir 66 anys12. Va morir a Barcelona l’any 1976.

Les flèbules de Grifols
El 23 de maig de 1928 Josep Antoni Grífols va presentar 
la flèbula transfusora (Figura 2), un dispositiu que perme-
tia extraure la sang en les millors condicions higièniques, 
conservar-la i perfondre-la. L’any següent la va patentar a 
Espanya, França, Canadà, Alemanya i Estats Units13 (Figu-
ra 4). La flèbula consistia en un recipient de vidre de forma 
cilíndrica a la qual s’havia practicat el buit en el seu inte-
rior i que contenia una solució de citrat sòdic per evitar la 
coagulació. La seva capacitat era d’entre 300 i 600 ml i en 
els seus dos extrems hi havia un tap cilíndric de cautxú. 
En un dels costats hi havia una agulla de dues puntes que 
posava en contacte, per una banda, l’interior de la vena i, 
per l’altra, travessava el tap; això permetia produir el buit 
i que la sang fos xuclada cap a l’interior del recipient (Fi-
gura 1). Malgrat l’eficàcia de l’aparell per extraure sang i 
conservar-la temporalment, no va ser massa ben rebut, ja 
que en els anys en què va ser desenvolupat es realitzaven 
molt poques transfusions a Barcelona4. A més, l’ús del ci-
trat sòdic no ajudava a tenir-hi confiança, malgrat Grífols 
havia descrit l’absència de problemes associats a aquesta 
substància14,15. Tot va canviar amb la Guerra Civil i l’obra 
de Duran Jordà, però aquesta història ja ha estat explicada 
en un altre lloc9.

mateix any havia creat una flèbula aspiradora (Figura 3), 
que permetia l’extracció de mostres de sang i d’altres fluids 
biològics per anàlisis clíniques i que emprava el principi 
del buit per afavorir el pas de la sang cap al tub receptor3,4. 
La transfusió indirecta va ser emprada de forma generalit-
zada i amb molt d’èxit durant la Guerra Civil espanyola. A 
Catalunya, el seu ús es va generalitzar gràcies a l’organit-
zació del Servei de Transfusió de l’exèrcit republicà, fet per 
Frederic Duran i Jordà9.

Després de la guerra, el 18 de novembre de 1940, Grí-
fols va crear els Laboratoris Grifols junt amb els seus fills, 
Josep Antoni (1917-1958) i Víctor (1919-2015)2. L’empresa 
començà oferint serveis d’anàlisis clíniques, però aviat van 
decidir afegir la possibilitat de les transfusions. Una con-
tribució important de la nova empresa va venir de la ne-
cessitat de conservar els components del plasma, mitjan-
çant la congelació o per altres mètodes com la liofilització. 
Amb les penúries que seguiren la Guerra Civil, i en plena 
Segona Guerra Mundial, era difícil obtenir la tecnologia 
per fer-ho possible. Tot i així, l’empenta i la inventiva dels 
Grífols els va permetre la construcció d’un aparell amb 
què van obtenir unitats de plasma liofilitzat i que van pa-
tentar a Espanya el 5 de juny de 19432. L’èxit dels productes 
hemoteràpics va portar l’any 1945 a la creació del primer 
banc de sang privat que va existir a Espanya4.

Potser la contribució més important dels Grífols en 
aquesta primera època fou el descobriment de la tècnica 
de la plasmafèresi, que permetia l’aïllament de nombroses 
substàncies presents al plasma sanguini sense la necessitat 
d’emprar sang total. Això permetia la donació de plasma 
amb més freqüència i, per tant, l’obtenció dels seus com-
ponents amb més facilitat1,2,4. El seu fill Josep Antoni va 
ser el primer investigador en mostrar els resultats posi-
tius d’aquesta tècnica de l’empresa, de la qual es va obte-
nir la corresponent patent10, que es van presentar en un 
congrés celebrat a Lisboa l’any 1951 i es van publicar l’any 
següent11. Com a conseqüència d’aquests descobriments, 
Grifols va obrir la primera planta de fraccionament de 
plasma a Barcelona l’any 1952.

Els anys següents veieren el creixement de l’empresa 
amb noves fites. A més del plasma liofilitzat i del fibrinogen, 
també es van comercialitzar l’albúmina i les gammaglobu-
lines. Aquestes darreres cada vegada eren més específiques 
i, a partir de l’any 1969, es comercialitzaren les immunoglo-
bulines gamma anti-D, per prevenir els problemes associats 
a la incompatibilitat d’Rh entre mares i fetus, les antitetàni-
ques, les antiràbiques i les antihepatitis B1.

Amb el temps, les responsabilitats dins de l’empresa 
van anar canviant. Josep Antoni Grífols (fill) va morir pre-
maturament de leucèmia l’any 1958, amb només 41 anys. 
El seu germà Víctor fou l’artífex de l’expansió de la compa-
nyia amb diverses accions com ara la creació de Gri-Cel, 
una empresa dedicada a la comercialització d’aparells de 

FIGURA 2.  La flèbula transfusora de Grifols (Font: Arxiu històric 
Grifols S. A.)
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Junt a la flèbula transfusora, Josep Antoni Grífols va 
inventar un altre estri inspirat en la possibilitat d’extrau-
re automàticament sang o altres fluïts gràcies al buit: la 
flèbula aspiradora (Figura 3). Era una ampolla de vidre 
amb un tap elàstic i una agulla d’acer que posava en con-
tacte el lloc d’extracció amb el recipient4. Aquesta am-
polla permetia l’esterilitat del contingut així com la seva 
conservació. Grifols va obtenir l’any 1929 la patent d’in-
venció ‘Ampollas previamente preparadas autoaspirado-
ras y autoinyectoras’. En els anys següents es van obtenir 
altres models que milloraven la seva esterilitat, el buit 
perfecte i la conservació de la sang fins la seva anàlisi, 
que van ser patentades a Espanya, França, Canadà i Ale-

FIGURA 3. La flèbula aspiradora de Grifols (dibuix i fotografia) (Font: 
Arxiu històric Grifols S. A.)

manya4,16. L’any 1947, Joseph J. Kleiner va desenvolupar 
l’anomenada tecnologia Ecovacutainer que des d’alesho-
res va ser comercialitzada per Becton Dickinson i de la 
qual va obtenir una patent el 194917. D’aquesta tecnologia 
deriva el Vacutainer, molt emprat en l’obtenció de mos-
tres sanguínies arreu. El Vacutainer i la flèbula aspirado-
ra de Grifols es basen en principis pràcticament idèntics, 
però la flèbula de Grifols havia estat patentada vint anys 
abans. Eren altres temps…

Agraïments: Els autors volen expressar el seu agraïment al 
Museu Grifols i, especialment, a Rosa Avellà i Bonet per l’au-
torització per reproduir les imatges emprades en aquest article.

FIGURA 4.  Patent nord-americana de la flèbula transfusora de Grifols 
(Font: Arxiu històric Grifols S. A.)
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Un dels aforismes que Eric Cassell ensenya als seus alum-
nes d’entrevista mèdica en el Cornell Medical College és: 
“Amb bastons i pedres et poden trencar els ossos, però 
amb una paraula et poden matar”. Aquesta afirmació fa 
referència a la manera en què el malalt interpreta les pa-
raules del metge i la necessitat que aquest té d’evitar fer-li 
mal sense adonar-se’n, deteriorant alhora la relació met-
ge-malalt, amb l’ús d’expressions vagues o contradictòries. 
La inversa d’aquest aforisme també és veritat: amb bastons 
i pedres et poden trencar els ossos, però amb una paraula 
et poden guarir. Tal com ha escrit l’historiador de la medi-
cina Laín Entralgo, el tractament mitjançant la paraula ha 
tingut una important tradició en la medicina occidental 
des de l’antiga Grècia, tot i que sovint no reconeguda o bé 
eclipsada per la “teràpia de l’acte”. Com millor es pot re-
presentar el ressorgiment de la força terapèutica que té per 
si mateixa la relació metge-malalt és potser amb l’expressió 
de Michael Balint: “el metge és el medicament”. El que el 
metge o la metgessa diuen, i com ho diuen, pot contribuir 
en gran manera a curar o perjudicar el malalt. El metge 
pot ser un fàrmac terapèutic però també pot tenir efectes 
col·laterals tòxics. La interacció metge-malalt és la seu tant 
d’“iatroplacebogènesi” com de patiment iatrogènic.

Una part del poder de la paraula en medicina radica 
en la seva capacitat d’etiquetatge. Les persones malaltes no 
pateixen tan sols pels seus símptomes primaris sinó per 
l’ansietat sobre el seu significat i per la pèrdua de control 
sobre el cos. Un dels aspectes dels símptomes que més 
por pot generar és la seva imprevisibilitat, la seva aparent 
manca de sentit. La necessitat d’interpretar, de trobar un 
sentit, és un atribut humà fonamental. Els pacients, quan 
van al metge, ja han atribuït, conscientment o inconscient, 
algun significat a la seva malaltia o, almenys, han mirat 
de fer-ho. Un dels poders potencials de la funció mèdica 
d’etiquetatge és que pot treure aquesta particular càrrega 
d’ansietat de les espatlles del malalt. La por d’un càncer de 
pulmó pot ser transformada en una benigna “bronquitis” i 
aquest canvi de significat personal pot contribuir al procés 
terapèutic. Però l’etiquetatge és una espasa de doble tall. 
Podria ser que el pare del malalt hagués mort d’una malal-
tia que es va anomenar “bronquitis”, i la connotació sim-

bòlica d’aquesta paraula pot afegir-se al patiment d’aquell 
malalt, sobretot si el metge no té consciència d’aquesta 
metàfora personal i no fa res per modificar-la.

Alguns diagnòstics mèdics van adquirint gradualment 
significats culturals que tenen vida pròpia, molt allunyats 
de les malalties que els varen generar. Les mateixes malal-
ties es tornen metàfores. Això és el que, per exemple, va 
succeir durant molt temps en la civilització occidental 
amb la lepra com a metàfora del pecat o del mal. La tuber-
culosi va ser una destacada metàfora durant el segle dinou 
i, a la nostra societat, el càncer fa una funció de rica me-
tàfora de sofriment i ruïna física. Algunes malalties, com 
“l’ensurt” taiwanès o el “susto” hispanoamericà, estan vin-
culades a una cultura i no poden ser reduïdes a etiologies 
de malalties específiques en un context mèdic modern. En 
aquests casos, la metàfora sancionada culturalment dona 
significat als símptomes i aquest significat pot ser mani-
pulat mitjançant rituals curatius per arribar a un signifi-
cat diferent (per exemple, curació o benestar). Això es pot 
acompanyar, o no, de l’autèntica resolució dels símptomes.

Això no obstant, els diagnòstics tenen connotacions 
no mèdiques no tan esteses culturalment ni tan negatives 
com la lepra o el càncer. Aquí vull analitzar el prolapse 
de la vàlvula mitral (PVM) i la seva “síndrome” associada 
com exemples de diagnòstics que avui en dia comporten 
una certa càrrega metafòrica i que poden tenir algun sig-
nificat per als metges i per als pacients més enllà de la seva 
importància com a explicacions “reals” de malaltia. En fer-
ho, reconec que les meves opinions es basen en gran part 
en impressions clíniques i, potser, en un sa escepticisme 
sobre les respostes senzilles a problemes complexos.

Actualment, el PVM té als Estats Units una credibilitat 
cultural ben robusta, que supera la seva credibilitat cientí-
fica i que pot influenciar tant el pacient com el metge. Per 
al metge, interpretar el PVM com a causa d’un dolor to-
ràcic atípic i altres símptomes pot semblar una explicació 
de caràcter científic mentre que, de fet, és més probable 
que simbolitzi un coneixement que no tenim. Així mateix, 
és possible que, per a alguns pacients, el PVM representi 
una explicació més plausible d’aquests símptomes que ter-
mes vagues tals com estrès, ansietat o hiperventilació, i els 
complagui acceptar aquest diagnòstic com la “causa real” 
de símptomes incòmodes, preocupants i aparentment no 
controlables.



92

ANNALS DE MEDICINA - VOL. 100, NÚM. 2  2017

o ecocardiogràfiques de PVM. A més, sovint un dolor to-
ràcic atípic i episòdic és atribuït al PVM en absència de 
qualsevol altre d’aquests símptomes. L’associació clínica 
de PVM amb aquesta síndrome es va plantejar primer a 
partir d’observacions no controlades en les quals es va tro-
bar PVM en malalts amb atacs de pànic, hiperventilació o 
dolor toràcic atípic. De fet, cap a la meitat de la dècada de 
1970 uns quants cardiòlegs varen començar a prendre el 
PVM com una explicació objectiva de certes entitats clíni-
ques històriques, com la síndrome de Da Costa, la síndro-
me d’esforç, el cor del soldat i l’astènia neurocirculatòria o 
neurastènia.

Com és possible que una vàlvula cardíaca prolapsada 
fos “causa” de nombrosos símptomes sistèmics o conduc-
tuals? Alguns investigadors es varen plantejar aquesta 
qüestió i mostraren que, en casos seleccionats, els pacients 
amb PVM tenien nivells plasmàtics de catecolamines més 
alts que les persones normals. Potser aleshores la síndro-
me podia ser explicada com un estat hiperadrenèrgic que, 
amb el pas del temps, conduïa a anomalies de les valves 
de la mitral però que també predisposava el pacient a 
símptomes propis d’aquest estat. En altres termes, l’excés 
d’estímul simpàtic (que en aquest model, per altra banda, 
roman sense explicació) conduiria tant al PVM com als 
símptomes del malalt, encara que el propi PVM no seria 
la causa dels símptomes sinó més aviat un “marcador” del 
problema existent. Per tant, el problema biològic és per 
què algunes persones tenen una excessiva producció adre-
nèrgica o una resposta simptomàtica excessiva a l’estimu-
lació adrenèrgica.

Aquest assaig no pretén ser una revisió exhaustiva del 
polèmic tema de la síndrome del PVM. La meva posició, 
impressionista (i escèptica) és que la “síndrome del PVM” 
és en gran part conseqüència de la conjunció a l’atzar del 
PVM com a variant anatòmica asimptomàtica amb símp-
tomes somàtics associats a ansietat, essent totes dues coses 
esdeveniments freqüents en els pacients adults. Per exem-
ple, en grups de pacients que estaven diagnosticats d’atacs 
de pànic o astènia neurocirculatòria, només un petit sub-
grup tenia també PVM. En altres estudis, els pacients amb 
PVM no puntuaven diferent en tests estandarditzats de 
“neuroticisme” que els individus control; els pacients amb 
i sense PVM, equiparats segons símptomes, no eren dife-
rents respecte de la freqüència d’arrítmies supraventricu-
lars i ventriculars; pacients mèdics generals amb PVM i 
sense cap altra cardiopatia no es queixaven de més mareig, 
fatiga, palpitacions, dolor toràcic atípic o ansietat que els 
pacients mèdics generals sense PVM. Així mateix, en una 
població general, la prevalença d’aquests símptomes era 
semblant en tots dos grups. En malalts ambulatoris a qui 
se sol·licitava ecocardiograma, no hi havia diferent preva-
lença de diferents símptomes entre els que tenien PVM i 
aquells en els quals no s’havia diagnosticat.

El PVM planteja preguntes interessants sobre les me-
tàfores en medicina i també sobre les relacions entre la 
variació anatòmica, la malaltia i el patiment. En primer 
lloc, aquest trastorn és una variant anatòmica freqüent, 
o bé un conjunt de variants, en la qual les valves mitrals 
fan protrusió en l’aurícula esquerra durant la sístole. L’es-
tructura bàsica és una valva en forma de caputxa, sovint 
redundant, i també sovint unida a una corda tendinosa 
elongada. El PVM és present en el 8% de dones adultes i 
en un percentatge una mica més baix d’homes. La història 
natural inicial del PVM és desconeguda, però sembla que 
es desenvolupa en l’adolescència o l’edat adulta jove, ja que 
només es veu rarament en nens. En un estudi transver-
sal de la cohort de Framingham i els seus descendents, la 
prevalença de PVM en homes era igual a totes les edats 
(2%-4%) mentre que, en dones, es reduïa des del 17% en 
la tercera dècada fins a l’1% en octogenàries.

Inicialment, el PVM va ser un diagnòstic ecocardio-
gràfic que es feia en pacients als quals s’auscultava un clic 
sistòlic característic, un buf sistòlic tardà o que tenien al-
tres troballes clíniques suggestives. Més tard es varen de-
finir variants ecocardiogràfiques menors de PVM en pa-
cients sense auscultació suggestiva. Perloff i col·ls. varen 
proposar criteris específics majors i menors del diagnòstic 
del “PVM patològic” per tal de diferenciar-lo del desplaça-
ment superior normal de les valves mitrals. Aquests autors 
i altres estan d’acord que gran part dels prolapses mitrals 
lleugers o moderats que descobreix l’ecocardiograma re-
presenten tan sols posar una etiqueta a una variant biolò-
gica normal. Si és així: es pot dir que tenen una malaltia 
aquestes persones? És una malaltia el PVM? Penalitza el 
PVM la salut de la persona? És a dir, està el PVM relacio-
nat etiològicament amb el patiment?

Un percentatge petit de pacients amb PVM poden de-
senvolupar complicacions tals com insuficiència mitral, 
arrítmies, ictus embòlic, endocarditis infecciosa o mort 
sobtada. Per exemple, en un estudi recent, el 4,6% dels 
pacients inicialment asimptomàtics va sofrir una d’aques-
tes complicacions durant un període de seguiment mitjà 
d’uns 6 anys. Aquestes xifres poden confondre, perquè els 
pacients amb PVM diagnosticat i seguit a centres terciaris 
no són necessàriament representatius de totes les persones 
en les quals es detecta PVM. Indubtablement, la majoria 
de persones amb PVM no estan malaltes en absolut.

I, tot i així, els metges veuen persones que estan real-
ment malaltes, sovint amb símptomes incapacitants com 
són el dolor toràcic, les palpitacions o l’ansietat, i busquen 
una entitat patològica que els justifiqui. Desitgen poder 
dir, i els malalts volen que diguin: “els seus símptomes es-
tan produïts per...”. I aquí surt en ajuda el PVM. Aquesta 
síndrome és una combinació de diferents símptomes fre-
qüents, com ara el dolor toràcic, les palpitacions, el mareig, 
la manca d’aire i l’ansietat, amb les troballes auscultatòries 
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diagnòstic s’havia descartat. Els autors conclogueren que 
“encara que els pacients en els quals se sospita la malal-
tia poden sofrir una considerable limitació funcional, el 
metge ha de tenir ben clar que és probable que en siguin 
responsables altres factors”.

Jo sospito, no obstant, que una anàlisi més fina dels 
casos individuals demostraria que sovint l’etiqueta de 
PVM va tenir un efecte real sobre l’estat de salut. Com a 
metge especialista d’un servei sanitari universitari, m’han 
enviat dotzenes de joves per avaluar que tenien dolor to-
ràcic, palpitacions o mareig, i també dotzenes que estaven 
asimptomàtics però amb troballes a l’auscultació, el més 
sovint bufs funcionals. La meva impressió general és la 
de la regressió a la mitjana: les persones amb símptomes 
a les quals es troba PVM tendeixen a “beneficiar-se” del 
diagnòstic més que no pas al contrari; mentre que les per-
sones asimptomàtiques tendeixen a ser “perjudicades” per 
l’angoixa que genera l’etiqueta.

No obstant això, l’efecte més interessant i més difós del 
PVM és el seu paper de metàfora per als metges. El PVM 
dona una explicació senzilla i satisfactòria; una explicació 
que no exigeix mirar de convèncer el pacient que l’estrès 
i els sentiments són la causa dels seus dolors reals, palpi-
tacions reals i inestabilitat real. Per exemple, no fa neces-
sari que el metge expliqui que un lleuger augment de la 
freqüència respiratòria, potser un augment imperceptible 
d’una o dues respiracions per minut, pot donar lloc d’al-
guna manera als símptomes intrigants i preocupants de 
la síndrome d’hiperventilació crònica. L’etiqueta “PVM” 
tendeix a reforçar la nostra percepció d’ordre en el cos i de 
control del cos sobre la ment. Qualsevol metge que hagi 
intentat explicar els símptomes funcionals al pacient i hagi 
provat d’involucrar-lo en el seu control entendrà la senzi-
llesa i l’elegància del PVM.

Susan Sontag ha escrit sobre les metàfores negatives, 
o “fantasies sentimentals o punitives” que abans havia 
suscitat la tuberculosi i ara el càncer. El seu punt de vis-
ta era que hauríem de netejar la malaltia de metàfores i 
que la “manera més sana d’estar malalt” era aquella en la 
qual només es tenen en compte els fets, depurats de pen-
sament metafòric. Però, al capdavall, resulta que vivim en 
un món de símbols. Busquem sense parar significats, pa-
trons i associacions. Possiblement és inevitable que tota 
malaltia important prengui el paper de metàfora personal 
en la nostra vida i que alguns diagnòstics siguin prou fre-
qüents i útils per servir de metàfora a una escala cultural 
més àmplia. Algunes malalties vinculades a una cultura, 
com el “susto” hispanoamericà, poden configurar símpto-
mes atemoridors i legitimar-los, de manera que l’individu 
que està “asustado” pot assumir de manera vàlida el rol de 
malalt i sotmetre’s a mètodes de tractament culturalment 
acceptats.

No fa gaire temps, un amic psiquiatre em va comentar, 
una mica exaltat, que acabava de veure una malalta amb 
atacs de pànic però que no tenia PVM a l’ecocardiogra-
ma. Em demanava l’opinió, pensant que això podria ser 
“segons la literatura” un cas atípic, però remarcava que, 
malgrat “el coneixement habitual”, la vàlvula mitral de la 
majoria dels seus malalts amb atacs de pànic als quals de-
manava rutinàriament ecocardiograma eren normals. Jo 
no sé fins a quin punt aquest coneixement habitual s’ha 
introduït en medicina i psiquiatria durant els darrers deu 
anys però crec que, encara que sigui habitual, no és re-
alment coneixement. Pot resultar que l’associació entre el 
PVM i la síndrome del PVM sigui real o, senzillament, un 
artefacte estadístic; però fins i tot si és real, aquesta asso-
ciació probablement explicarà només un petit percentatge 
dels símptomes i dolències molestos que li atribueixen els 
seus entusiastes defensors. És més, encara que el PVM és 
un fet anatòmic objectivable, no és una millor explicació 
de la síndrome que el que ho són les teories psicodinàmi-
ques o conductistes actuals dels atacs de pànic, agorafòbia 
i altres. Com a concepte científic, el PVM és rudimentari.

En canvi, com a metàfora el PVM té més pes. A dife-
rència del càncer, que molt sovint simbolitza la ruïna pro-
gressiva i un enemic interior, l’etiqueta de PVM pot tenir 
un efecte positiu en la manera en què el pacient mira la 
seva malaltia. Li pot indicar que ell o ella tenen alguna 
cosa que no va bé: no pas una alteració dels sentiments, 
processos mentals o patrons de conducta. La identificació 
del PVM, una entitat externa a la pròpia psique, pot re-
presentar un beneït alleujament després d’haver estat ter-
roritzat per la possibilitat d’una cardiopatia greu o d’una 
pertorbació mental. La síndrome del PVM té el doble 
avantatge d’identificar objectivament un problema extern 
i ben precisat i, alhora, de descartar la dissolució personal 
imminent. Per a alguns pacients, l’etiqueta “síndrome del 
PVM” pot modificar el significat personal dels seus símp-
tomes en grau suficient per permetre que recondueixin les 
seves forces cap a la superació dels símptomes i el guari-
ment. Aquestes persones, efectivament, poden acabar di-
ent: “És real, és senzill, és científic, no anirà a pitjor i ja no 
m’he de preocupar més d’aquests símptomes”.

Però l’etiqueta no serà tan útil per a altres pacients. Una 
determinada persona podria interpretar el PVM a partir 
de creences personals més fondes, com aquella malalta 
per a la qual la “bronquitis” té efectes catastròfics perquè 
el seu pare havia mort de “bronquitis”. És possible que la 
influència del PVM com a metàfora (positiva o negativa) 
sigui difícil de demostrar estadísticament. En un estudi de 
seguiment de pacients als quals s’havia practicat un eco-
cardiograma per la sospita de PVM, Retchim i col·ls. varen 
observar que aquells en els quals el PVM havia estat con-
firmat tenien, al cap de 14-36 mesos, els mateixos símp-
tomes i incapacitat funcional que aquells en els quals el 
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reforça un pensament dualista ja anacrònic sobre la ment 
i el cos i contribueix a la idea que la pròpia situació en la 
vida personal pot fer que l’individu se senti “tens” o ansiós 
però mai produir símptomes somàtics reals. Més que ac-
ceptar aquesta sortida fàcil, caldria que el metge treballés 
amb una altra metàfora: la de crear una connexió curativa, 
és a dir, una disposició terapèutica més sana, centrada en 
el pacient i no en la vàlvula.

Els metges haurien d’esforçar-se a entendre les creen-
ces dels pacients i ajudar-los a aprendre com pensar sobre 
les seves malalties de manera més real i, potser, més “sana”. 
I no obstant, el metge, per tal de “veure” la metàfora del 
pacient, ha d’evitar que ell mateix quedi enredat en el ba-
gatge cultural que pot comportar un diagnòstic. En aquest 
sentit, el PVM pot facilitar als metges una sortida fàcil en 
determinats pacients i malalties. Però encara que aquest 
diagnòstic pugui ser acceptable per als pacients, crec que 
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«El coneixement és el gran enemic de les malalties», diu el 
prestigiós sanitari britànic Muir Gray, i segurament gairebé 
tots estarem d’acord amb aquesta afirmació. El coneixement 
ens ha portat a erradicar algunes malalties que havien tur-
mentat la humanitat fins fa ben poc, com és el cas de la vero-
la. El coneixement ens ha permès prevenir o curar malalties 
que eren mortals fins recentment, com ara una gran varietat 
de tumors malignes, afeccions cardiovasculars, respiratòri-
es o de molts altres tipus. Fins i tot quan la curació no és 
possible, sovint el coneixement disponible està en condi-
cions d’allargar la supervivència, la qualitat de vida o totes 
dues coses alhora. Però el coneixement és un bé que gairebé 
mai apareix per sorpresa i no ho fa d’una manera definitiva 
i tampoc es distribueix lliurement ni equitativament arreu. 
Al contrari: l’esforç i la lluita pel control del coneixement és 
una de les constants al llarg de la història, especialment agu-
ditzada quan la capacitat de produir-lo i aplicar-lo a gran 
escala ha esdevingut una possibilitat real.

El coneixement no és pur ni absolut i per això neces-
sitem del mètode científic per depurar-lo contínuament, 
tot esquivant els notables perills de ser anul·lat o desvir-
tuat. John Ioannidis, investigador grec de referència so-
bre la transmissió dels coneixements mèdics, ho ha il-
lustrat molt bé amb metàfores inspirades al seu propi 
país: a l’antiguitat, quan es volia destruir el coneixement 
s’anorreava el lloc on estava dipositat, com ara la biblio-
teca d’Alexandria, cremada unes quantes vegades; o bé 
s’eliminaven els savis que atresoraven el coneixement, 
com fou el cas d’Hipàtia. En els nostres dies, continua 
Ioannidis, no cal incendiar biblioteques ni assassinar 
ningú, ni tampoc seria pràctic: són més efectives les es-
tratègies que distorsionen, manipulen, tergiversen o 
oculten aquell coneixement que algú considera contrari 

als seus interessos, que habitualment són contraris als 
interessos col·lectius.

La medicina no és aliena a les tensions de les societats 
en què s’insereix i es practica, com les acabades d’esmentar. 
Per això, Els tractaments, a prova (Figura 1) pretén ser un 
instrument que ajudi a entendre millor com es genera el 
coneixement mèdic, a quins reptes o amenaces està sotmès 
i quins conceptes o habilitats s’han de conèixer per moure’s 
millor pels universos de l’atenció o de la recerca mèdiques. 
Està dirigit a tothom —pacients i ciutadans en general, es-
tudiants i professionals de la salut, investigadors, periodis-
tes, gestors i polítics— atès que no hi ha ningú que pugui 
considerar-se aliè a com es produeix i s’aplica el coneixe-
ment per millorar la salut.

Els tractaments, a prova

Comentari de Xavier Bonfill

Evans I, Thornton H, Chalmers I, Clasziou P. Els tractaments, a prova. Sabadell: FINPECS; 2016. 209 p. ISBN:978-84-608-9747-7.

MILLOR RECERCA PER
MILLORAR LA SALUT

ELS TRACTAMENTS,

A PROVA

Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers i Paul Glasziou

FIGURA 1. Portada del llibre Els tractaments, a prova

mailto:xbonfill%40santpau.cat?subject=
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tant en llibre com a Internet (Figura 2), el seu èxit ha por-
tat a reeditar-lo i a traduir-lo a nombrosos idiomes, entre 
aquests el castellà i l’eusquera. Ens hi mancava el català i, 
per això, i gràcies a l’inestimable ajut de diverses institu-
cions i entitats que llistem a continuació, s’ha pogut fer 
possible aquesta traducció i edició:

– Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària  
(www.inpecs.com)

– Centre Cochrane Iberoamericà (www.cochrane.es)
– Institut d’Estudis Catalans (www.iec.cat)
– Fundacio Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau (www.fundacioprivada-santpau.cat). 

El text desgrana i exemplifica en detall els principals 
reptes de la recerca clínica per poder aprofitar tot el seu po-
tencial. Igualment, apunta alguns dels obstacles i barreres 
que existeixen per aplicar els seus resultats a la pràctica clí-
nica i assistencial. En darrer terme, persegueix reforçar una 
mica més el pensament crític i científic tant a nivell indivi-
dual com col·lectiu per així ser capaços entre tots de generar 
un coneixement de més qualitat i d’aplicar-lo millor per 
millorar la salut del màxim nombre possible de persones.

Des que aquest text fou publicat en anglès per primera 
vegada (Testing Treatments, 2006 amb autoria d’Imogen 
Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers i Paul Glasziou) 

FIGURA 2. Lloc web de Els tractaments, a prova: http://ca.testingtreatments.org/

http://www.inpecs.com
http://www.cochrane.es
http://www.iec.cat
http://www.fundaci�privada-santpau.cat
http://ca.testingtreatments.org/




Assemblea General Ordinària
Dimarts, 6 de juny de 2017

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

LLOC
Sala 1 de l’Acadèmia – Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Informe de Tresoreria
3. Informe de Secretaria 
4. Informe de Presidència
5. Torn obert de paraules

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

Estatuts de l’Acadèmia (Article 10è)

Assemblea General Extraordinària
Dimarts, 6 de juny de 2017

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

LLOC
Sala 1 de l’Acadèmia – Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona

ORDRE DEL DIA

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


