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Editorial

En aquesta segona entrega per divulgar el Pla de salut 
2016-2020, podem conèixer amb prou detall tres dels 
seus documents importants, com són els referents a la 
Línia 1 (persones), a la Línia 2 (professionals) i a la Lí-
nia 3 (salut pública). S’hi expliquen les orientacions i les 
accions previstes per assolir en l’horitzó de 2020, però 
alhora també amb fites intermèdies, què cal fer per situ-
ar realment a les persones al centre del sistema de salut, 
com assolir una efectiva participació dels professionals i 
com garantir una bona protecció i promoció de la salut 
col·lectiva.

A Roda contínua..., publiquem, una vegada traduït de 
l’original del BMJ i amb l’ajut de la Fundació Dr. Anto-
ni Esteve, una sèrie de materials derivats de la iniciativa 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Deve-
lopment and Evaluation). Aquesta metodologia s’ha anat 
consolidant a tot el món per elaborar recomanacions, tant 
les incloses dins de les guies de pràctica clínica com fora 
d’aquestes, perquè combina de manera objectiva i explíci-
ta l’avaluació crítica de la qualitat de l’evidència amb altres 
elements necessaris a l’hora de prendre decisions clíniques 
i sanitàries. A continuació, un informe sobre Seguretat 

del pacient desgrana com avaluar les dimensions més im-
portants de la qualitat assistencial en els centres hospita-
laris a partir de l’opinió dels professionals. Finalment, ens 
trobem amb la sèrie periòdica dedicada al 150è aniversari 
de l’Acadèmia que van realitzant les diferents societats, en 
aquest cas la de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. 

A Proves i evidències, el document de l’AQuAS expli-
ca les iniciatives dutes a terme per tal d’intentar harmonit-
zar els tractaments farmacològics, i per tant disminuir la 
seva variabilitat, de les malalties més prevalents incloses 
en el Pla de salut.

A Sense amnèsia, E. Guardiola i J.-E. Baños segueixen 
descobrint-nos nous epònims, en aquest cas els derivats 
del metge i botànic Joaquim Codina. Per acabar, J. M. V. 
Pons i G. Permanyer han traduït un recull d’un clàssic en-
tre els Clàssics del pensament i humanitats mèdiques: 
concretament un article publicat per W. M. Landau con-
format gairebé en la seva totalitat per frases de George 
Bernard Shaw. Malgrat els molts anys transcorreguts des 
que foren escrites, realment sorprèn el caràcter punyent 
i actual de moltes d’elles, que sens dubte són motiu d’esti-
mulant reflexió.

Correspondència: Dr. Xavier Bonfill
Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 537 810
Fax 935 537 809
Adreça electrònica: xbonfill@santpau.cat

Annals de Medicina 2017;100:97.

Recomanacions per orientar les decisions en salut

Xavier Bonfill

Director
Annals de Medicina

mailto://xbonfill%40santpau.cat
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Introducció
El foment de la participació en el disseny i desenvolu-
pament de polítiques públiques en salut és un indicador 
de qualitat democràtica, un mecanisme que millora la 
transparència del sistema sanitari públic i una manera de 
copsar i introduir l’opinió de la comunitat en la presa de 
decisions i en la governança de la salut. 

A més, l’adaptació dels serveis a les necessitats de les 
persones i la implicació en la cura del seu benestar i la 
seva salut és un repte que des de fa anys tenen els països. 
Aquest fet ha comportat un gir en l’orientació del model 
de l’atenció, que posa la persona com a nucli del sistema 
social i sanitari, mitjançant la promoció del respecte per 
la dignitat i l’autonomia com a pilars ètics fonamentals. 

Els projectes d’aquesta línia estableixen estratègies per 
fomentar un compromís entre els ciutadans i el sistema 
per avançar en la millora de la governança i el desplega-
ment d’un sistema de salut centrat en la persona.

Projecte 1.1. Operativització de la nova Carta 
de drets i deures de Catalunya
La Carta de drets i deures en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària s’ha actualitzat amb un nou paradigma de con-
tracte social, en el qual les persones han de ser cada cop 
més actives en relació amb la seva salut, de manera que es 
constitueixen com a agents de canvi, per la seva capacitat 
d’apoderament i de participació, en el disseny del model 
d’atenció a la salut. Aquesta actualització s’ha fet durant el 
2015 de manera participativa amb tots els agents socials i 
finalment el document recull prop de cent drets i deures 
estructurats en deu grans àmbits1. 

S’ha de promoure que els ciutadans i els professionals 
coneguin i garanteixin el compliment dels principis que 
orienten la Carta de drets i deures. Aquest projecte ha de 
ser tranversal per al conjunt del Pla de salut de Catalunya 
2016-2010 i les seves actuacions han de tenir en compte 
aquest nou marc programàtic i ètic.

Objectiu per a 2020 
Facilitar que els principis de la nova Carta de drets i deu-
res de Catalunya siguin referents en les relacions que s’es-

tableixin entre ciutadania i sistema sanitari, i que siguin 
coneguts pels ciutadans i professionals. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
 – Promoure actuacions informatives i de comunicació 

per als professionals i la ciutadania que facilitin un entorn 
de decisions compartides que s’orienti a les necessitats de 
les persones. 

 – Fomentar la formació dels professionals i de la ciuta-
dania sobre els aspectes recollits a la Carta. 

 – Avaluar els resultats de les actuacions per fer-les ob-
jectivables. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
Realització d’un conjunt d’actuacions formatives en cen-
tres de la xarxa assistencial i valoració dels resultats ob-
tinguts. 

Activitats inicials
Dissenyar estratègies comunicatives per donar a conèixer la 
Carta de drets i deures. 
Realitzar actuacions orientades a la promoció dels aspectes 
ètics relacionats amb l’atenció sanitària, tant des de la 
perspectiva de l’ètica assistencial envers els pacients com des 
de l’actuació ètica dels pacients envers el sistema sanitari.
Elaborar i aprovar un calendari d’actuacions per al conjunt 
de processos assistencials i organitzatius orientats d’acord 
amb les propostes de la Carta de drets i deures. 
Definir els indicadors per avaluar el grau d’implementació de 
la Carta. 

Projecte 1.2. La participació de les persones en 
les polítiques públiques de salut
L’Estatut d’autonomia, en l’article 43, estableix que la par-
ticipació i la representació de la ciutadania han d’orientar 
els poders públics en l’exercici de les polítiques públiques. 
A la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb 
la salut i l’atenció sanitària es reconeix el dret a les perso-
nes a participar com a agents actius en el sistema sanitari, 
per mitjà de les institucions, els òrgans de representació 
comunitària i les organitzacions socials. 

Per donar-hi resposta és fonamental instaurar i poten-
ciar sistemes per articular la participació ciutadana en la 

Línia 1. Les persones, la seva salut i el sistema sanitari

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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Activitats inicials

Pel que fa a la participació comunitària en el sistema 
sanitari públic:

Constituir, desplegar i elaborar el règim intern dels òrgans 
de participació comunitària i de base territorial. 

Elaborar un mapatge de les iniciatives de participació 
ciutadana en relació amb el sistema de salut, la identificació 
de diferents tipologies de participació i les demandes i la 
potenciació de mecanismes d’interrelació amb els agents 
d’interès.

Pel que fa al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya: 

Desplegar el pla d’acció anual i elaborar el full de ruta per al 
període 2017-2020. 

Realitzar una campanya de relacions institucionals i de 
comunicació per tal d’incrementar-ne la visibilitat a la 
comunitat i augmentar el nombre d’entitats adherides 
reforçant, en especial, la representació de les malalties 
prioritzades en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020. 

Analitzar els resultats de l’enquesta “Els pacients i les TIC” 
en la cura de la seva salut per conèixer-ne les necessitats, l’ús 
i les expectatives en aquest àmbit, i establir-ne les prioritats. 

Establir el consens de circuits en el Departament de Salut 
per donar resposta a les necessitats dels pacients, dels seus 
familiars i de les entitats de pacients. Realització d’accions 
per donar a conèixer al ciutadà la recerca en ciències de 
la salut que es fa als centres de recerca biomèdica, als 
instituts d’investigació sanitària i als centres universitaris de 
Catalunya. Participació activa en la definició i implantació 
de projectes i iniciatives del Departament de Salut. 

Pel que fa als professionals de l’àmbit de la salut: 

Analitzar-ne la participació en el disseny i la implantació 
de les polítiques públiques de salut (en coordinació amb 
els projectes de la línia estratègica 2, “Implicació dels 
professionals”, del Pla de salut de Catalunya 2016-2020). 

Projecte 1.3. Desenvolupament d’estratègies 
per implementar el model d’atenció centrada 
en la persona
D’acord amb la tendència d’una població envellida i amb 
més malalties cròniques, i segons les recomanacions de 
l’OMS2 el sistema de salut i de benestar ha de realitzar ac-
cions transversals, interdepartamentals i integrades adre-
çades a la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut 
i l’atenció centrada en la persona i amb una visió comuni-
tària i poblacional. 

Segons el Pla interdepartamental d’atenció i interacció 
social i sanitària (PIAISS), l’atenció centrada en la perso-
na (ACP) es defineix com una “atenció que posa la perso-
na en el centre del sistema, amb l’objectiu de millorar la 
seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant la seva 

governança de la salut i dotar els ciutadans d’instruments 
per fer-ne factible la intervenció en el disseny, la implan-
tació i l’avaluació de les polítiques de salut. El compromís, 
la implicació i la interrelació entre la ciutadania, els paci-
ents, les entitats de pacients, els professionals de la salut, 
les organitzacions, les institucions i l’Administració sani-
tària, entre d’altres, són fonamentals per fer-ho realitat.

Objectius per a 2020 
Desenvolupar estratègies per garantir la participació de 
les persones en els nivells de gestió i d’atenció del siste-
ma sanitari, i fer-ne el retorn d’acord amb els principis de 
transparència. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Reordenar i reforçar la participació comunitària en 

el sistema sanitari públic per aportar proximitat a les ne-
cessitats reals dels ciutadans mitjançant: consells de par-
ticipació comunitària i sobre una base territorial amb re-
llevància del món local; foment d’aliances amb agents 
d’interès del sistema de salut; i complicitat institucional 
amb altres consells de participació existents. 

– Consolidar la participació dels pacients en el dis-
seny de les polítiques públiques de salut, a través de les 
entitats que els representen, en el marc del Consell Con-
sultiu de Pacients de Catalunya. 

– Definir i consensuar les línies estratègiques per al 
període 2017-2020. 

– Incrementar la representació a les diferents regions 
sanitàries. 

– Establir noves aliances amb agents clau del sector 
de la salut i d’altres àmbits per definir nous marcs de rela-
ció i noves sinergies. 

– Intercanviar experiències d’èxit i bones pràctiques 
entre les entitats de pacients, en un entorn de debat i 
benchmarking. 

– Reforçar la veu dels professionals de l’àmbit en l’ela-
boració, la implantació i l’avaluació de les polítiques de 
salut (en coordinació amb la línia estratègica 2, “Implica-
ció dels professionals”, del Pla de salut de Catalunya 2016-
2020). 

– Avaluar amb indicadors la participació efectiva de 
les persones en les polítiques públiques de salut i fer un 
retorn dels resultats d’acord amb els principis de transpa-
rència. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
– Constitució i desplegament dels òrgans de partici-

pació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalu-
nya que reforcin la complicitat del món local amb l’Admi-
nistració sanitària i el ciutadà. 

– Definició i consens sobre les línies estratègiques del 
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per al perío-
de 2017-2020. 
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Elaborar una guia per al disseny i la implementació del 
model d’ACP. 

Dissenyar i establir els indicadors per avaluar-ne el grau 
d’implementació d’acord amb les dimensions identificades 
en el marc avaluatiu del document L’atenció centrada en la 
persona en el model d’atenció integrada social i sanitària de 
Catalunya i tenint en compte els criteris proposats per a la 
seva elaboració. 

Projecte 1.4. Autoresponsabilització, autocura i 
foment de l’autonomia de les persones 
El desenvolupament tecnològic, la cronicitat i l’actitud més 
participativa dels ciutadans en el seu entorn social deter-
minen la necessitat que aquests tinguin més protagonisme 
en relació amb la seva salut mitjançant l’autoresponsabilit-
zació i l’autocura. Això permet que aconsegueixin més au-
tonomia i un grau més elevat de compliment, alhora que 
facilita la presa de decisions compartides. 

En aquest procés de canvi de paradigma, els professi-
onals de la salut han de contribuir amb una actitud ober-
ta a una relació més compartida amb la persona que ate-
nen, mitjançant les seves habilitats comunicatives i els 
seus coneixements. La finalitat d’aquest projecte és esta-
blir una relació de confiança mútua que faciliti la forma-
ció i l’educació de la persona atesa, de manera que tingui 
un més bon coneixement sobre la responsabilitat que 
l’afecta en el procés de curació i sobre la necessitat d’adop-
tar comportaments responsables en relació amb la seva 
salut. 

Objectiu per a 2020 
Continuar desenvolupant les estratègies i els programes de 
foment de l’autoresponsabilització i l’autocura i d’impuls 
de la presa de decisions compartides en els aspectes rela-
cionats amb la salut i la qualitat de vida de les persones. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Dissenyar, amb la participació de la ciutadania, es-

tratègies i programes adreçats a l’autoresponsabilització, 
el foment de l’autocura i la presa de decisions comparti-
des. 

– Desenvolupar estratègies adreçades a una millora 
del grau d’alfabetització en salut de la persona atesa i de la 
ciutadania en general durant totes les etapes del cicle vi-
tal. 

– Desenvolupar, mitjançant accions d’informació i 
formació, el canvi d’un model paternalista a un model en 
què puguin deliberar totes les parts implicades en el pro-
cés. 

– Promoure, mitjançant la informació i la formació, 
l’autoresponsabilització dels ciutadans en l’àmbit de la se-
guretat dels pacients en relació amb l’atenció sanitària. 

dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, 
valors i experiències i comptant amb la seva participació 
activa com un igual en la planificació, el desenvolupa-
ment i l’avaluació en el procés d’atenció3. 

Com a punt de partida per avançar cap a aquest canvi 
de model, l’any 2015 s’ha elaborat, amb una àmplia parti-
cipació de professionals del sector social i sanitari i de la 
ciutadania, el document L’atenció centrada en la persona 
en el model d’atenció integrada social i sanitària de Cata-
lunya (PIAISS, 2016)4, que defineix les accions que cal 
abordar des de l’àmbit de la persona com a individu, la 
comunitat, les organitzacions i la informació i la comuni-
cació, i sobre les quals es disposa d’informació més acura-
da en el document esmentat. Tant aquesta proposta com 
altres documents sobre polítiques sanitàries cerquen cada 
vegada més allunyar-se del model paternalista i afavorir 
la veu de la ciutadania.

Objectius per a 2020 
Dissenyar estratègies adreçades a implementar el model d’aten-
ció integrada centrada en la persona i avaluar-ne el procés. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Analitzar l’estat de situació de la implantació del 

model d’atenció centrada en la persona en els centres i 
proveïdors de Catalunya. 

– Treballar conjuntament amb els proveïdors la im-
plementació del model en els seus centres. 

– Elaborar recomanacions per fer efectiva l’operati-
vització del model. 

– Avaluar la implementació del model d’ACP en els 
diferents àmbits definits. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
– Implantació en cada àrea de gestió assistencial 

(AGA) d’un mínim de dos projectes que complexin els 
criteris del model d’ACP acordats en una llista de criteris 
(check-list) i avaluació del grau d’implantació d’acord 
amb les dimensions identificades.

– Avaluació dels projectes del model d’ACP implantats 
d’acord amb els indicadors proposats en el marc avaluatiu i 
d’acord amb les diferents dimensions identificades. 

Activitats inicials

Elaborar un mapa de l’estat del desenvolupament 
d’estratègies d’ACP dels diferents proveïdors de Catalunya i 
identificar lideratges. 

Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades 
del Departament de Salut i del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, la llista de criteris (check list) que 
cal tenir en compte a l’hora de fer la valoració del què, el 
com i el quan es pot considerar que els proveïdors estan 
implementant un model d’ACP tenint compte els àmbits 
d’actuació identificats en els eixos de treball. 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs/PIAISS_atencio_centrada_en_la_persona_201601.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs/PIAISS_atencio_centrada_en_la_persona_201601.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs/PIAISS_atencio_centrada_en_la_persona_201601.pdf
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han de permetre una atenció més individualitzada i cen-
trada en les necessitats de les persones, alhora que han de 
facilitar-ne la coresponsabilitat i autonomia en la presa de 
decisions pel que fa a la cura de la seva salut. 

Per al desenvolupament estratègic d’aquest canvi de 
model d’atenció no presencial mitjançant les TIC és ne-
cessària i imprescindible la participació activa de les per-
sones que les utilitzen de manera habitual, i de la ciutada-
nia en conjunt, per tal d’assegurar que el que es dissenya 
tingui en compte els diferents perfils i graus de coneixe-
ment i d’utilització dels usuaris. 

Les TIC han de facilitar que el ciutadà pugui gestionar 
les demandes d’interacció i resoldre les seves necessitats. 
Per aconseguir-ho, aquestes eines han de ser: fiables i se-
gures en l’entorn de les xarxes; fàcils i accessibles quant a 
usabilitat; amb capacitat per resoldre les demandes i ne-
cessitats concretes del ciutadà; i amb la garantia que els 
continguts estan avalats per l’Administració. 
Objectiu per a 2020 
Dissenyar les eines TIC d’ús generalitzat que permetin de 
manera interactiva fomentar l’autocura, la participació i 
la coresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció de les 
malalties i la cura de la pròpia salut. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Facilitar la capacitació de les persones mitjançant el 

disseny d’estratègies i l’aplicació de programes adreçats a 
la millora de l’ús de les TIC que siguin coherents amb les 
seves necessitats. 

– Implicar les persones, la ciutadania, en el disseny 
d’estratègies que afavoreixin la utilització de les TIC amb 
l’objectiu de fomentar hàbits d’autocura i estils de vida 
saludables durant totes les etapes del cicle vital. 

– Utilitzar les TIC per definir un nou marc de relació 
que tingui en compte els àmbits d’actuació no presencials 
com a elements afegits a la cartera de serveis de les dife-
rents línies assistencials. 

– Desenvolupar estratègies que facilitin el desenvolu-
pament de l’atenció no presencial. 

– Desenvolupar estratègies mitjançant les TIC adre-
çades a una millora del grau d’alfabetització en salut de la 
persona i de la ciutadania en general durant totes les eta-
pes del cicle vital. 

– Promoure un pla de comunicació durant el període 
del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 que situï l’espai 
personal Cat@Salut La Meva Salut com a eina bàsica d’in-
teracció entre la ciutadania i els serveis de salut. 
Fites més destacades per al juny de 2017 

– Desplegament de la consulta virtual mitjançant la 
plataforma Cat@Salut La Meva Salut. 

– Lliurament d’informació personalitzada sobre la 
situació del ciutadà en relació amb els registres de llista 
d’espera quirúrgica. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
– Assoliment de 7.000 pacients participants en el pro-

grama “Pacient Expert Catalunya” i posada en marxa de 
les proves pilot dels grups de noves malalties. 

– Desplegament de les diferents línies previstes del 
programa “Cuidador Expert Catalunya” (demències, pa-
cients crònics complexos, trastorns mentals greus, dany 
cerebral i pares d’infants amb malalties cròniques). 

– Presentació dels resultats del projecte “Activa’t per 
la salut mental”. 

Activitats inicials

Implantar els grups de les noves malalties cròniques al 
programa “Pacient Expert Catalunya” (obesitat, depressió, 
supervivents de càncer de mama) i fer-ne el seguiment. 

Elaborar les guies i el material educatiu del programa 
Pacient Expert Catalunya en relació amb les malalties 
inflamatòries intestinals i la migranya crònica. 

Implantar les proves pilot del programa “Cuidador Expert 
Catalunya” a tot el territori català i fer-ne el seguiment. 

Fer el disseny d’estratègies d’alfabetització basat en l’informe 
de resultats de l’ESCA 2014. 

Donar a conèixer el concepte seguretat dels pacients en 
relació amb l’atenció sanitària als diferents grups d’interès: 
ciutadania, pacients i familiars, entitats de pacients. 

Dur a terme accions de formació adreçades a grups d’interès 
per mitjà dels professionals, els centres assistencials de 
referència i l’ús de tecnologies digitals. 

Fer el disseny d’estratègies d’informació i formació per a 
la implantació d’un nou model d’educació sanitària que 
tinguin relació amb l’ús dels recursos assistencials del 
sistema i dels actius de la comunitat com, per exemple, 
el consentiment informat, el document de voluntats 
anticipades i el pla de decisions anticipades. 

Impulsar els projectes del Consell Consultiu de Pacients 
de Catalunya com el projecte “Decisions compartides”, que 
relaciona l’evidència científica amb les preferències i els 
valors dels pacients. 

Impulsar el projecte “Activa’t per la salut mental” a 
Catalunya amb la implementació de les dotze experiències 
pilot que es van posar en marxa l’any 2015 i avaluar-ne els 
resultats. 

Projecte 1.5. Utilització de les tecnologies en el nou 
model relacional d’atenció integral i integrada 
L’ús que facin les persones de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) ha d’estar supeditat a una 
utilització més eficient dels serveis, la promoció de l’au-
tocura i la participació i implicació en el procés d’atenció 
integrada sobre la base de les seves necessitats. Les TIC 
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Activitats inicials

Desplegar el Cat@Salut La Meva Salut. Continuar-ne 
el desplegament i ampliar-ne els continguts. Definir els 
continguts assistencials de participació i gestió. Haver assolit 
un percentatge determinat de població usuària (el 4% de 
la població atesa en els equips d’atenció primària durant 
l’exercici 2016). 

Valorar el nivell de satisfacció dels usuaris de Cat@Salut La 
Meva Salut. 

Fer un nou disseny del Canal Salut, adaptar els continguts 
existents i crear-ne de nous. 

Fer nous espais de consulta virtual i telemedicina per donar 
continuïtat al desplegament i l’ampliació de continguts en el 
camp de la teleassistència i la telemedicina. 

Dissenyar noves estratègies i continguts adreçats al ciutadà 
mitjançant el 061 CatSalut Respon. 

Dissenyar el projecte del programa Pacient Expert 
Catalunya en format 2.0. 
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Introducció
El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 defineix les línies 
d’actuació que han de dur a terme els professionals del sis-
tema sanitari. Per aquest motiu és estratègic comptar amb 
la seva aliança i participació. Els professionals han d’ad-
quirir, mantenir i millorar les competències necessàries 
per realitzar les actuacions definides en les línies esmenta-
des. Aquestes competències han de ser coherents amb els 
estàndards de qualitat que el mateix Pla de salut els exigi-
rà, de manera que cal pensar quines estratègies s’han d’im-
plementar per promoure la millora constant de la qualitat 
a través del creixement competencial dels professionals. 

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regu-
lació Sanitària (DGOPRS), i més concretament la Subdi-
recció General d’Ordenació i Desenvolupament Professi-
onal (SGODP), despleguen polítiques que promouen el 
desenvolupament professional i és en aquest sentit que 
aquestes polítiques han de convergir en aquesta línia del 
Pla de salut. Això es concreta en els dos primers projectes 
d’aquesta línia. El primer té a veure amb la creació d’un 
sistema que permeti als professionals elaborar i imple-
mentar un pla individual de desenvolupament que s’ajusti 
a les línies del Pla de salut i que serveixi per valorar el ni-
vell de creixement assolit en cada cas i per estimular el 
progrés continuat al llarg de tota la vida professional. El 
segon projecte té a veure amb el foment de la participació 
dels professionals en allò que es refereix a la protecció de 
la seva autonomia d’actuació, una autonomia que està ga-
rantida per un cos propi de coneixements i competències 
que asseguren una atenció correcta al ciutadà. 

Finalment, el tercer projecte d’aquesta línia, promogut 
per la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, fa refe-
rència al lideratge dels professionals al si de les organitza-
cions sanitàries. Els nous models de salut i de professio-
nalisme, profundament interrelacionats, situen el mateix 
professional com a motor de canvi dins de les institucions 
i fan imprescindible l’emergència de figures de lideratge a 
diferents nivells perquè els processos de progrés es conso-
lidin.

Projecte 2.1. Elaboració i implantació del Pla  
de desenvolupament professional  
continuat 
Els professionals han de ser capaços d’implementar i dur 
a terme les accions que els calen per mantenir i millorar 
la seva competència. És una obligació ètica que tenen i el 
sistema de salut els ho ha de facilitar. La formació contí-
nua constitueix tradicionalment el pilar sobre el qual es 
realitzen aquestes accions, però el paradigma del desenvo-
lupament professional no es clou només amb les activitats 
educatives que se’n desprenen. Tot allò que forma part de 
la pràctica professional, la docència, la recerca i que ser-
veix per millorar la competència i, per tant, la qualitat de 
la feina, també ha de formar part del conjunt d’accions que 
s’anomenen desenvolupament professional. 

Aquest projecte pretén elaborar un pla (PDPC) que 
orienti aquest procés conjuntament amb els organismes i 
les entitats que representen els professionals. 

Objectiu per a 2020 
Haver implementat un sistema de reconeixement del 
desenvolupament professional que permeti demostrar el 
nivell competencial assolit i que ajudi cada professional 
a progressar de manera contínua en la millora de la seva 
qualitat de treball. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Definir els àmbits professionals d’actuació a partir 

de les professions i dels professionals sanitaris. 
– Acordar els continguts i tipus d’accions que cal tenir 

en compte per a la valoració del desenvolupament profes-
sional. 

– Proposar els instruments per mesurar o valorar les 
accions abans consensuades i establir els procediments 
per fer-ne ús. 

– Consensuar mecanismes de reconeixement de les 
accions valorades i dels possibles nivells assolits. 

– Dur a terme una experiència pilot d’implementació 
del PDPC. 

– Esmenar i corregir el PDPC en aquells aspectes que 
indiqui l’experiència pilot. 

– Desplegar la implementació del PDPC a tot el siste-
ma. 

Línia 2. Implicació dels professionals

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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pràctica assistencial a través dels nivells de competència, 
l’acreditació i la reacreditació periòdica dels professionals. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Donar estabilitat als òrgans de participació professi-

onal existents al Departament de Salut, a través de reuni-
ons periòdiques que garanteixin la interlocució i la parti-
cipació dels professionals sanitaris en les polítiques 
relacionades amb l’ordenació i el desenvolupament pro-
fessional. 

– Impulsar altres mecanismes de participació dels 
professionals que els permeti influir en les polítiques de 
planificació, ordenació i desenvolupament professional. 

– Crear una xarxa sentinella de professionals sanitaris 
que informin, aconsellin i assessorin el Departament de 
Salut en aquells aspectes en què són competents. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
– Refundació del Consell de la Professió Mèdica de 

Catalunya (CPMC) i acord amb el Consell de les Profes-
sions Sanitàries de Catalunya (CPSC), el Consell de la 
Professió Infermera de Catalunya (CPIC) i Consell Català 
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) sobre la configuració i la implantació del Pla 
de desenvolupament professional a Catalunya (PDPC). 

– Elaboració de la disposició normativa reguladora de 
la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medi-
caments i productes sanitaris per part dels professionals 
d’infermeria, amb la participació de les parts implicades. 

Activitats inicials
Dissenyar estratègies participatives. 
Actualitzar els representants del CPMC i del CPIC i reunir, 
com a mínim una vegada, tots els òrgans de participació 
esmentats per escoltar-ne les propostes pel que fa als 
objectius d’aquesta línia. 
Presentar davant del CPSC, el CPMC, el CPIC i el CCFCPS 
un pla de desenvolupament professional continuat perquè 
s’examini. 
Fer participar el CPIC en el desplegament normatiu per a la 
indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments 
i productes sanitaris per part dels professionals d’infermeria. 

Projecte 2.3. Desenvolupament organitzatiu i 
lideratge dels professionals 
La transformació del sistema de salut passa per refor-
çar la identificació i la potenciació de líders professio-
nals que s’impliquin en aquest canvi. La naturalesa de la 
tasca d’atenció a la salut comporta valors de solidaritat, 
altruisme i compromís social que generen un potencial 
de lideratge professional, tan des del punt de vista assis-
tencial com organitzatiu. L’emergència i el desenvolupa-
ment de les iniciatives i la implicació professional està 

Fita més destacada per al juny de 2017 
Redacció d’un document que concreti tots els aspectes 
del PDPC: professionals a qui s’adreça, continguts com-
petencials que cal valorar, instruments i procediments de 
mesura, definició dels nivells que cal assolir i estratègia 
d’implementació. 

Activitats inicials
Fer grups de treball que tinguin l’objectiu d’elaborar una 
enquesta d’opinió sobre els aspectes que cal tractar abans 
esmentats. 
Fer el llançament d’un estudi de tipus del mètode Delphi 
amb l’enquesta elaborada i amb l’objectiu de prioritzar els 
punts que cal tractar en el PDPC. 
Fer la redacció tècnica del PDPC d’acord amb els resultats de 
l’enquesta i l’ordre de prioritats establertes. 
Ratificar el PDPC pels consells de participació de la SGODP 
com ara el Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya, 
el Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries, el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, el 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya. 

Projecte 2.2. Impuls dels òrgans de 
participació del Departament de Salut en 
matèria d’ordenació i desenvolupament 
professional 
El sistema de salut necessita que els seus professionals 
posin en comú les seves aportacions ja que són els pro-
fessionals els que materialitzen els canvis que fan avançar 
les organitzacions i la prestació dels serveis assistencials. 
En aquest sentit, esdevé un aspecte clau per orientar les 
polítiques sanitàries en matèria d’ordenació professional 
escoltar els professionals, o els seus representants, sobre 
la formació especialitzada i continuada, sobre la revisió 
periòdica de les competències i sobre tots aquells aspec-
tes que incideixen en l’exercici professional i la pràctica 
clínica. 

Per això, es planteja com a repte prioritari dur a terme, 
de manera participada i a través de l’impuls i l’actualitza-
ció dels òrgans de participació del Departament de Salut 
en matèria d’ordenació i desenvolupament professional, 
el pla per al reconeixement del desenvolupament professi-
onal i també regular alguns àmbits d’actuació dels profes-
sionals d’infermeria com ara la indicació, l’ús i l’autorit-
zació de dispensació de medicaments i productes 
sanitaris. 

Objectius per a 2020 
Mantenir una interlocució permanent i fluida amb els re-
presentants dels professionals sanitaris per tal que asses-
sorin el Departament de Salut en totes aquelles matèries 
que incideixen en les polítiques d’ordenació i desenvolu-
pament professional, amb l’objectiu últim de millorar la 
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– Crear mecanismes que afavoreixin la confluència en-
tre els valors professionals i els valors de les organitzacions. 

– Identificar indicadors per avaluar la participació 
dels professionals en el sistema de salut. 

– Definir i implementar estratègies de formació per 
potenciar els lideratges emergents. 

– Dissenyar un model de benchmarking i seguiment 
sobre innovació organitzativa i lideratge professional. 

Fita més destacada per al juny de 2017 
Elaboració d’un document marc que defineixi les àrees 
d’actuació i recomanacions operatives per fomentar la 
participació i el lideratge dels professionals en el marc 
d’un nou model de desenvolupament organitzatiu. 

Activitats inicials
Crear grups de treball, amb la participació dels diferents 
agents del sistema, per a l’elaboració del document marc. 

fonamentalment condicionada per l’ecosistema de les or-
ganitzacions on les persones desenvolupen la seva tasca 
assistencial. Crear un entorn favorable en les organitza-
cions sanitàries és un pas primordial per a l’emergència 
d’aquests lideratges i per a la millora del benestar dels 
seus professionals. 

Objectiu per a 2020 
Potenciar eines que facilitin la participació i el lideratge 
dels professionals en el funcionament organitzatiu i del 
sistema sanitari. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Elaborar un document marc on es defineixi el paper 

dels professionals en la transformació del sistema de salut 
i es formulin recomanacions per al desenvolupament de 
formes d’organització que afavoreixin la progressió de li-
deratges professionals. 
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Vidre i mirall: Pla de salut de Catalunya 2016-2020 (2)

Annals de Medicina 2017;100:106-109.

Introducció
L’Estratègia 2020 de l’OMS proposa enfortir els serveis i les 
competències en salut pública perquè esdevinguin un dels 
pilars per fer front als nous reptes per a la salut de la po-
blació, sobretot els que han empitjorat arran de la crisi eco-
nòmica. Segons l’OMS, és clau actuar sobre les desigualtats, 
la globalització, la migració i la urbanització, la degradació 
ambiental i el canvi climàtic. Tots aquests factors —entre 
d’altres, els canvis demogràfics i l’envelliment progressiu de 
la població— influeixen en la salut de la població europea i 
impliquen canvis en el patró epidemiològic de les malalties i 
els factors de risc amb augment de la prevalença de malalties 
cròniques no transmissibles, i també de les emergents, d’al-
gunes de les transmissibles, i de les emergències sanitàries. 

A més, els factors de risc ja coneguts, com el consum 
de tabac i alcohol, el sedentarisme, una alimentació poc 
saludable i l’obesitat associada, es troben en la base de la 
major part dels problemes de salut crònics i presenten una 
distribució molt desigual en la població en relació amb els 
determinants socials. 

Per actuar sobre aquesta realitat canviant, i atès que la 
salut pública s’entén com la ciència i l’art de prevenir la 
malaltia, perllongar la vida i promoure la salut a través de 
l’esforç organitzat de la societat, es requereix un enfoca-
ment simultani en els determinants estructurals i en les 
accions individuals. 

És essencial garantir un conjunt bàsic i nuclear de ser-
veis de salut pública en l’àmbit poblacional, comunitari i 
individual, accessibles, d’alta qualitat, efectius i eficients, 
i reforçar les capacitats i competències del sistema de salut 
pública per proveir-los, integrant les actuacions en pro-
moció, protecció i vigilància, i assegurant el desplega-
ment territorial en tot Catalunya, sinèrgicament amb 
l’Administració local i el sistema sanitari assistencial.

Projecte 3.1. Protecció de la salut: innovació 
en la gestió del risc, adaptada als nous reptes i 
riscos emergents 
És ben coneguda la influència del medi ambient sobre la 
salut. Alguns determinants de l’entorn de les persones són 

responsables d’un percentatge important de la càrrega de 
mortalitat i morbiditat de la població. Entre aquests es tro-
ben la qualitat de l’aigua i de l’aire i l’exposició als produc-
tes químics. Els nous coneixements científics i tecnològics 
ens mostren riscos emergents, com els disruptors endo-
crins, les substàncies persistents i les bioacumulatives, que 
es poden trobar en diferents compartiments del medi o 
formant part d’articles diversos. És imprescindible avalu-
ar-los i trobar el millor mètode de gestió per protegir la 
salut de la població. 

Amb el Reglament 1907/2006, relatiu al registre, l’ava-
luació, l’autorització i la restricció de les substàncies i pre-
parats químics, i el Reglament 1272/2008), sobre classifi-
cació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, 
la Unió Europea regula les substàncies i barreges quími-
ques dins del seu territori per tal de garantir un alt nivell 
de protecció de la salut humana i del medi ambient. 

La protecció de la salut que duu a terme el Departa-
ment de Salut, juntament amb altres administracions, de-
senvolupa programes o procediments específics adreçats 
a minimitzar, prevenir i controlar l’impacte de l’exposició 
als condicionants esmentats. 

D’altra banda, els Objectius de desenvolupament sos-
tenible 2015-2030 que les Nacions Unides han fixat a es-
cala global aborden de manera interconnectada una sèrie 
d’elements clau: el creixement econòmic, la inclusió social 
i la protecció del medi ambient. En aquest marc s’insereix 
la lluita contra el malbaratament d’aliments. 

Objectiu per a 2020 
Promoure la gestió del risc basada en la prevenció de l’ex-
posició de les persones a qualsevol perill present al medi o 
a l’entorn de l’activitat humana. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Actualitzar el document Programa de vigilància i 

control sanitaris de les aigües de consum humà de Cata-
lunya, reenfocant-lo en funció dels plans de seguretat de 
l’aigua. 

– Crear una unitat interdepartamental de foment i 
seguiment a Catalunya dels reglaments REACH (registre, 
avaluació, autorització i restricció de les substàncies i els 
preparats químics) i CLP (classificació, etiquetatge i enva-
sament de substàncies i mescles). 

Línia 3. Salut Pública

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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amb els del sistema sanitari assistencial, principalment 
els d’atenció primària, i els ajuntaments i els altres agents 
comunitaris. 

Catalunya té una llarga tradició d’actuacions efectives 
i eficients de promoció de la salut. El repte és que es pu-
guin implementar de manera sistemàtica per tal que arri-
bin a tota la població segons les seves necessitats. 

Objectiu per a 2020 
Millorar la salut de les persones a través de l’aplicació sis-
temàtica de les intervencions de promoció de la salut i 
prevenció de la malaltia en totes les etapes vitals i en els 
àmbits sanitari, escolar, laboral i comunitari, incremen-
tant les cobertures i disminuint les desigualtats socioeco-
nòmiques en tots aquests factors. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Desenvolupar un pla nacional de promoció i educa-

ció per a la salut. 
– Promoure la salut en l’etapa maternal i durant la infàn-

cia i l’adolescència, amb atenció especial en l’àmbit escolar. 
– Promoure una vida saludable a través de l’activitat 

física i l’alimentació, controlant l’excés de pes associat. 
– Prevenir i controlar els principals riscos per a la salut, 

disminuint la prevalença del tabaquisme i el sedentarisme. 
– Garantir unes cobertures vacunals adequades en 

tot el territori i en tots els subgrups de població. 
– Impulsar un envelliment actiu i saludable. 
– Prevenir l’obesitat infantil, reduint el gradient soci-

al amb actuacions específiques. 
– Donar prioritat a actuacions que contribueixin a re-

duir les desigualtats en salut de persones en situació de 
vulnerabilitat, com les persones immigrades. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
– Disponibilitat de l’actualització del Protocol de se-

guiment de l’embaràs a Catalunya45. 
– Elaboració del Pla nacional de promoció i educació 

per a la salut, amb atenció especial a l’entorn escolar. 
– Desplegament del nou calendari de vacunacions in-

fantil. 
– Elaboració del model de prevenció i atenció a 

l’obesitat infantil. 

Activitats inicials
Elaborar el Pla nacional de promoció i educació per a la salut. 
Desplegar les actuacions de promoció de la vida saludable 
a través de l’activitat física i l’alimentació en els entorns 
educatiu, comunitari, laboral i sanitari: Pla d’activitat física, 
esport i salut (PAFES), programa d’establiments promotors 
de l’alimentació mediterrània (Amed), projecte de revisió de 
programacions de menús escolars (PReME), etc. 
Reforçar les xarxes d’atenció primària, hospitals, infància i 
salut mental sense fum. 

– Reduir la incidència del canvi climàtic en l’aigua 
apta per al consum humà. 

– Reduir el malbaratament d’aliments, promoure 
l’aprofitament segur del menjar i regular-ne la donació. 

Fites més destacades per al juny de 2017 
– Disponibilitat d’una proposta del document Pro-

grama de vigilància i control sanitaris de les aigües de 
consum humà de Catalunya i de l’actualització dels crite-
ris d’autocontrol. 

– Definició d’una unitat interdepartamental per al fo-
ment i seguiment a Catalunya dels reglaments REACH i CLP. 

– Elaboració d’una proposta de reglamentació sobre 
donació i aprofitament d’aliments sobrants. 

Activitats inicials
Elaborar una proposta del document Programa de vigilància 
i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya 
i crear un grup de treball intern amb personal tècnic de 
serveis centrals i del territori. 
Realitzar de manera conjunta entre els departaments 
implicats el projecte europeu “REF-4” de control de 
restriccions de determinats articles i substàncies perillosos. 
Elaborar una proposta de reglamentació sobre donació i 
aprofitament d’aliments sobrants. 
Fer formació i sensibilització sobre reducció del 
malbaratament d’aliments als agents de salut. 

Projecte 3.2. Sistematització de les actuacions 
de promoció de la salut i reducció de les 
desigualtats 
La promoció de la salut és el procés de capacitació de les 
persones i les comunitats per augmentar el control sobre 
la salut i millorar-la. A part de l’enfocament clàssic sobre 
el comportament individual, inclou un ampli ventall d’in-
tervencions socials i ambientals. D’una banda, es tracta 
de reconèixer que les persones i les comunitats a les quals 
pertanyen són les protagonistes de la pròpia salut i que, 
per tant, cal ajudar-les en la capacitació per gestionar-la; i, 
de l’altra, cal treballar en els entorns per fer que les opcions 
saludables siguin les més fàcils i accessibles per a tota la 
població segons les seves característiques. 

Del total de morts esdevingudes a Catalunya cada any, 
més de 21.000 estan relacionades amb l’estil de vida i amb 
el consum de tabac. Una de cada dues persones adultes i 
un de cada tres infants presenten excés de pes, i una de 
cada quatre persones adultes fumen. 

Les accions de promoció de la salut i de prevenció de la 
malaltia es realitzen de manera intersectorial i requerei-
xen el treball conjunt de diversos departaments del go-
vern en estreta col·laboració amb l’Administració local. 
Perquè es puguin desplegar en el territori també cal l’ac-
tuació conjunta dels serveis de salut pública, juntament 
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– Assolir un 40% de cobertura mitjançant el PIX en 
CAP situats en zones identificades com a zones amb alta 
prevalença de consum de drogues injectables (existència 
de referent i equip format). 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Adaptar les eines a la consulta (història clínica, 

guies per a professionals, etc.). 
– Harmonitzar i alinear els programes “Beveu 

menys”, ASSIST i PIX. 
– Impulsar el PIX, especialment en aquells CAP situ-

ats en zones d’alta prevalença de consum de drogues in-
jectables (zones obertes de consum). 

– Fer formació integrada en identificació precoç i in-
tervenció breu (IPIB) en drogues i en el PIX. 

– Coordinar-se amb els proveïdors. 
– Promoure l’alineació amb el programa COMSalut. 
– Coordinar-se amb els dispositius especialitzats, cen-

tres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CASD) 
i reducció de danys (RD) i el contínuum assistencial. 

Fita més destacada per al juny de 2017 
Inclusió d’una eina de registre del consum de drogues 

(consum i UDPV) en el programa d’activitats preventives 
de la història clínica de l’atenció primària de Catalunya.

Activitats inicials
Elaborar el Pla de treball 2016-2020. 
Elaborar l’estudi pilot amb el programa “ASSIST . 
Identificar els CAP situats en zones d’alta prevalença de 
consum de drogues injectables (zones obertes de consum). 
Desplegar la formació en IPIB en drogues i en el PIX . 

Projecte 3.4. Promoció de la salut en el lloc de 
treball: implantació del projecte “Empreses 
promotores de la salut” 
En relació amb la seguretat i la salut laboral, les Estratègi-
es europees de l’OMS tenen com a eixos fonamentals la 
millora de les condicions de treball per protegir i pro-
moure la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors, 
així com la sostenibilitat de les empreses. A la Declaració 
de Luxemburg els membres de la Xarxa Europea de Pro-
moció de la Salut en el Treball (ENWHP) van consensuar 
la definició de promoció de la salut en el treball en els ter-
mes següents: “Unir els esforços dels empresaris, els tre-
balladors i la societat per millorar la salut i el benestar de 
les persones en el lloc de treball.” 

Això es pot aconseguir millorant l’organització i les 
condicions de treball de les persones, promovent-ne la 
participació activa i fomentant-ne el desenvolupament in-
dividual. 

És responsabilitat del govern i de les administracions 
públiques impulsar polítiques que contribueixin a la mi-

Fer actuacions de preparació i seguiment de la implantació 
del nou calendari de vacunacions. Consolidar el model 
de qualitat de les vacunacions i l’accessibilitat a les dades 
vacunals territorials. 
Fer actuacions a l’entorn comunitari i residencial per 
promoure un envelliment actiu i saludable: formació dels 
equips dels centres residencials en una zona representativa. 
Elaborar el model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil. 
Fer actuacions, en el marc del PINSAP, en relació amb 
les persones immigrades i les persones en situació de 
vulnerabilitat per reduir les desigualtats. 

Projecte 3.3. Alcohol i drogues: reforç de 
l’atenció primària 
Segons l’enquesta de consum EDADES 2013, el 65% de la 
població catalana d’entre 15 i 65 anys ha consumit alcohol 
i el 3% ha consumit substàncies il·legals en els darrers 30 
dies. Un 5% refereix consum de risc d’alcohol, un 13,6%, 
consum excessiu d’alcohol i un 10%, embriaguesa en els 
darrers 30 dies. I un 10,2% dels enquestats afirma que con-
sumeix alcohol cada dia. 

La identificació precoç de situacions de risc i la inter-
venció breu en l’atenció primària és una de les polítiques 
més rendibles en l’abordatge dels problemes de consum 
d’alcohol i altres drogues. Amb la implementació del pro-
grama “Beveu menys” s’han assolit avenços importants 
en les taxes de registre de l’alcohol. Tanmateix, encara 
queda molt per fer en l’àmbit de les drogues i és per això 
que en aquest sentit en 25 CAP s’està duent a terme un 
estudi pilot basat en la prova de detecció de consum d’al-
cohol, tabac i substàncies (ASSIST) de l’OMS. 

Pel que fa al consum de drogues per via parenteral, tot 
i que n’és molt baixa la prevalença, cal tenir en compte la 
càrrega de morbimortalitat associada a la via d’ús. S’ha 
demostrat que els programes d’intercanvi de xeringues 
(PIX) són una de les estratègies més eficaces per a la re-
ducció dels riscos associats al consum de drogues, fet 
aquest que ha determinat que organismes internacionals 
com l’OMS i l’ONUSIDA hagin considerat prioritaris 
aquests programes46,47. Per garantir una bona cobertura 
del PIX cal que els punts d’intercanvi estiguin situats de 
manera diversificada, no només en serveis específics 
d’atenció a les drogodependències sinó també en serveis 
de salut generals com els CAP, per tal de facilitar l’acosta-
ment a la xarxa normalitzada de recursos sociosanitaris 
de la població amb alt risc d’exclusió social. Actualment 
el PIX es duu a terme en el 12% dels CAP de Catalunya. 

Objectius per a 2020 
– Assolir un 80% de cobertura mitjançant el progra-

ma “Beveu menys” (existència de referent i equip format). 
– Assolir un 20% de cobertura mitjançant el progra-

ma ASSIST (existència de referent i equip format). 
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Projecte 3.5. Vigilància de la salut pública 2.0 
Aquest projecte pretén reforçar i assegurar l’extensió de la 
notificació per via telemàtica de les malalties de declara-
ció obligatòria (MDO) a tot el sistema sanitari català i la 
seva adaptació als requeriments del Decret 203/2015. El 
projecte se sustenta en dos pilars: d’una banda, la consoli-
dació del suport tècnic necessari per a la implantació i el 
bon funcionament del circuit de declaracions de manera 
telemàtica; i de l’altra, la difusió del contingut del Decret i 
de les modalitats de declaració entre els professionals de la 
xarxa sanitària assistencial per tal d’assegurar la detecció 
i comunicació precoç de les malalties transmissibles i la 
posada en marxa de totes les actuacions des de la xarxa de 
vigilància epidemiològica. 

Objectius per a 2020 
– Implantar la vigilància epidemiològica de les MDO 

mitjançant la generalització de la notificació per via tele-
màtica des dels centres sanitaris de Catalunya. 

– Fer efectiu que tots els professionals dels laboratoris 
de microbiologia facin la declaració al Sistema de notifi-
cació microbiològica de Catalunya. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Consolidar el suport tècnic per implantar els cir-

cuits de declaració telemàtica de MDO. 
– Difondre entre els professionals de la xarxa sanità-

ria assistencial els continguts del Decret 203/2015. 

Fita més destacada per al juny de 2017 
Disseny d’un pla per a la comunicació telemàtica entre els 
proveïdors de la xarxa sanitària. 

Activitats inicials
Descriure i conèixer la situació de partida dels diferents 
proveïdors i l’evolució prevista per l’organització, i establir 
quins seran absorbits per l’estació clínica d’atenció primària 
(ECAP) o per altres programes. 
Identificar i construir un mapa de processos que mostri 
els diferents nivells del projecte (estratègics, operatius i de 
suport) i que en doni una visió integral. 
Treballar conjuntament amb el CatSalut la priorització del 
projecte. 
Establir contactes amb les direccions dels diferents centres 
proveïdors per tal de formalitzar la participació en el 
projecte. 
Dur a terme reunions tècniques amb els responsables 
funcionals i informàtics dels centres sanitaris per tal de fer 
efectiva l’execució del projecte de manera descentralitzada a 
través dels serveis de vigilància epidemiològica territorials. 

llora de la salut de la població i a la millora de les condici-
ons de treball i l’ocupació, així com la millora de l’econo-
mia del país mitjançant empreses més productives, 
competitives i sostenibles. 

En aquest sentit, el projecte “Empreses promotores de 
la salut” (EPS) té l’objectiu ferm de contribuir a la millora 
de la salut de la població treballadora mitjançant l’impuls 
d’iniciatives que facilitin que les empreses adoptin mesu-
res per crear entorns saludables que garanteixin la protec-
ció de la salut i la promoció d’hàbits saludables. 

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar la promoció 
de la salut en l’entorn de treball de les empreses catalanes 
en general i de les empreses que tenen relació amb l’Ad-
ministració catalana en particular. 

Objectius per a 2020 
– Millorar els indicadors de salut de la població cata-

lana treballadora que impactin en una increment dels 
anys en bona salut i l’envelliment fisiològic amb la màxi-
ma qualitat 

– Implantar el projecte EPS en 8 empreses i entre 
5.000 treballadors. 

Eixos de treball amb perspectiva 2020 
– Sensibilitzar les empreses per tal que es convertei-

xin en EPS de la població activa per tal de generar i difon-
dre la salut entre la comunitat. 

– Dissenyar el mapa de necessitats específiques de sa-
lut de la població en sectors empresarials concrets de ma-
nera que això permeti el disseny de programes d’EPS més 
detallats. Promoure la coordinació entre el sistema sani-
tari de l’APS territorial i d’altres actius de salut. 

– Impulsar i donar suport des de l’ASPCAT a les EPS 
perquè en el treball implementin: la caixa d’eines (el siste-
ma de gestió de l’empresa saludable); l’acreditació i el re-
coneixement de les bones pràctiques a les empreses; i les 
jornades de benchmarking. 

– Fer una prova pilot en un grup d’empreses seleccio-
nades. Realitzar la implantació d’un programa d’EPS i fer 
l’avaluació de l’impacte en salut i l’econòmic. 

– Estendre l’experiència a cada territori en els grups 
d’empreses seleccionades. 

Fita més destacada per al juny de 2017 
Posada en marxa d’una prova pilot del programa EPS. 

Activitats inicials
Realitzar accions de sensibilització a les empreses i els serveis 
de prevenció de riscos laborals (SPRL) mitjançant l’oferiment 
de les eines dissenyades. 
Dissenyar el sistema de gestió de l’empresa saludable, la caixa 
d’eines i l’estratègia d’implantació a les empreses. 
Iniciar una prova pilot d’un programa en un grup d’empreses 
seleccionades, amb un projecte concret i avaluable. 
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Roda contínua de formació i consens

Introducció
Prendre decisions sanitàries és complex. Els processos 
per prendre decisions i els factors (criteris) que els res-
ponsables que les prenen han de tenir en compte varien 
segons el tipus de decisió, incloses les recomanacions 
clíniques, les decisions de cobertura sanitària i les deci-
sions o recomanacions sobre el sistema sanitari o sobre 
salut pública1-4. No obstant això, alguns criteris són re-
llevants per a totes aquestes decisions, com ara els efectes 
que es preveuen de les opcions que es tenen en compte, 
la certesa (qualitat o confiança) de l’evidència d’aquests 
efectes (també anomenada confiança en les estimacions 
de l’efecte) i els costos i la viabilitat de les opcions. Els qui 
prenen les decisions, basant-se en la millor evidència dis-
ponible, han de jutjar cada factor rellevant.

Els processos que segueixen els qui prenen les deci-
sions, els criteris que tenen en compte i l’evidència en la 
qual es basen per fer els seus judicis de vegades no estan 
clars5-8. Poden ometre criteris importants, donar-los un 
pes indegut o no fer servir la millor evidència disponible. 
Els sistemes transparents i sistemàtics per prendre deci-
sions poden ajudar a garantir que es tinguin en compte 
tots els criteris importants i que les decisions es basin en 
la millor evidència disponible.

Marcs GRADE de l’evidència a la decisió (EtD): un enfocament 
sistemàtic i transparent per prendre decisions sanitàries ben 
informades. 1: Introducció*

Pablo Alonso-Coello1,2, Holger J. Schünemann2,3, Jenny Moberg4, Romina Brignardello-Petersen2,5, Elie A. Akl2,6, 
Marina Davoli7, Shaun Treweek8, Reem A. Mustafa2,9, Gabriel Rada10,11,12, Sarah Rosenbaum4, Angela Morelli4, 
Gordon H. Guyatt2,3, Andrew D. Oxman4 i el GRADE Working Group**

1Centre Cochrane Iberoamericà. CIBERESP-IIB Sant Pau. Barcelona. Espanya; 2Departament d’Epidemiologia Clínica i Bioestadística. McMaster 
University. Hamilton. Canadà; 3Departament de Medicina. McMaster University. Hamilton. Canadà; 4Norwegian Institute of Public Health. Oslo. 
Noruega; 5Unitat d’Odontologia Basada en l’Evidència. Facultat d’Odontologia. Universidad de Chile. Santiago. Xile; 6Departament de Medicina 
Interna. Unitat d’Epidemiologia Clínica. American University of Beirut Medical Center. Beirut. Líban; 7Departament d’Epidemiologia. Lazio 
Regional Health Service. Roma. Itàlia; 8Unitat de Recerca de Serveis de Salut. University of Aberdeen. Aberdeen. Regne Unit; 9Departament de 
Medicina. University of Missouri-Kansas City. Kansas City. Missouri. EUA; 10Programa de Salut Basada en l’Evidència. Facultat de Medicina. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago. Xile; 11Departament de Medicina Interna. Facultat de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago. Xile; 12Epistemonikos Foundation. Santiago. Xile.

Els metges depenen de les guies de pràctica clínica. Les 
guies desenvolupades amb rigor resumeixen la recerca re-
llevant que hi ha disponible i faciliten el pas de l’evidència 
a les recomanacions per a la pràctica clínica9. No obstant 
això, la qualitat de les guies sovint és insufi cient10,11.

Si les guies no s’elaboren d’una manera sistemàtica i 
transparent, els metges no sabran si confiar-hi o no sa-
bran analitzar les discrepàncies quan es trobin amb reco-
manacions conflictives12.

El grup de treball GRADE (Grading of Recommenda-
tions Assessment, Development and Evaluation) ha elabo-
rat i millorat prèviament un sistema per avaluar la certesa 
de l’evidència dels efectes i la força de les recomana-
cions13-15. Més de 100 institucions de tot el món com ara 
l’Organització Mundial de la Salut, la Col·laboració Coch-
rane i el National Institute for Health and Care Excellen-
ce (NICE) usen ara, o han adoptat, els principis del siste-
ma GRADE. El grup de treball GRADE ha desenvolupat 
recentment, a través del projecte DECIDE (Developing 
and Evaluating Communication Strategies to Support In-
formed Decisions and Practice Based on Evidence) (http://
www.decide-collaboration.eu)16 i finançat per la Unió Eu-
ropea, els marcs de l’evidència a la decisió (EtD, sigla de 
l’anglès Evidence to Decision) per donar suport al procés 
de transició de l’evidència a la decisió. Hem desenvolupat 
els marcs EtD per formular recomanacions clíniques, 
prendre decisions de cobertura i recomanacions i deci-
sions sobre el sistema sanitari o sobre salut pública. Els 
marcs es creen sobre la base del sistema GRADE per ava-
luar la força de les recomanacions17-19.

El desenvolupament dels marcs EtD s’ha realitzat mit-
jançant un procés iteratiu que es descriu en el protocol del 
projecte16. El punt de partida per crear els marcs EtD va ser 
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Els marcs EtD:
 – Faciliten l’adaptació de les recomanacions i deci-

sions a contextos específics.
 – Informen els panels sobre els avantatges i desavan-

tatges relacionats amb les intervencions i les opcions que 
cal tenir en compte.

 – Garanteixen que els panels tinguin en compte els 
criteris importants per prendre una decisió.

 – Proporcionen als panels un resum de la millor evi-
dència disponible en els quals basar els seus judicis sobre 
cada criteri.

 – Ajuden els panels a organitzar el debat i identificar 
les raons de les discrepàncies, i aconseguir així que el fo-
nament i els processos per prendre les decisions siguin 
estructurats i transparents.

Els marcs EtD ajuden els usuaris de les recomanacions:
 – Permetent-los entendre els judicis que han fet els 

panels i l’evidència que els serveix de fonament.
 – Ajudant-los a decidir si es pot i s’ha d’implementar 

una recomanació en el seu propi context.

Estructura dels marcs
Els marcs EtD inclouen tres seccions principals que re-
flecteixen els passos fonamentals per passar de l’evidència 
a la decisió: formulació de la pregunta, avaluació de 
l’evidència i conclusions. En aquest article il·lustrem l’ús 
d’un marc EtD aplicat a una recomanació sobre l’ús d’un 
fàrmac nou (la bedaquilina) per al tractament de la tu-
berculosi multiresistent (MDR-TB, sigles en anglès) (Taula 1, 
Annex 2 en línia)22. Hem fet servir com a exemple una 
versió adaptada d’una recomanació de l’OMS.

Formulació de la pregunta
El primer pas de la transició de l’evidència a la recomana-
ció o decisió és formular una pregunta de manera clara. 
La secció de la pregunta d’un marc EtD inclou detalls de 
la pregunta seguint el format PICO (problema, interven-
ció, comparació, outcome [s’usa la paraula anglesa, en 
català, “resultat o desenllaç”])23, la perspectiva des de la 
qual es consideren les opcions per abordar la pregunta, 
subgrups rellevants, antecedents clau per entendre la pre-
gunta i per què es necessita una recomanació o decisió. 
A l’escenari de la Taula 1, el panel va formular la següent 
pregunta: “Cal afegir bedaquilina a un règim terapèutic 
estàndard segons les recomanacions de l’OMS en pacients 
amb tuberculosi multiresistent (MDR-TB)?”. El panel va 
especificar els detalls de la pregunta: població, interven-
ció, comparació i els resultats (outcomes), PICO23, i el 
context (clíniques d’MDR-TB a escala mundial) (Taula 
2). El panel va adoptar la perspectiva del sistema sanitari 
en aquest exemple, una adaptació d’una recomanació de 
l’OMS22, i va tenir en compte els costos (i l’estalvi) per al 
sistema sanitari i els desenllaços que poden no afectar di-
rectament els pacients en tractament.

el mètode del grup de treball GRADE per passar de 
l’evidència a les recomanacions clíniques17-19. Els marcs 
s’han desenvolupat d’una forma iterativa mitjançant la re-
visió de la literatura rellevant1-4, pluja d’idees, retroalimen-
tació dels grups d’interès20, aplicació dels marcs EtD a una 
sèrie de recomanacions i decisions, i proves amb els usua-
ris. S’ha realitzat un esforç per aconseguir consistència en-
tre els marcs EtD per als diferents tipus de decisions, però a 
causa de les diferències quant a la seva naturalesa existei-
xen també diferències entre els marcs. L’Annex 1 en línia 
conté un glossari amb els termes emprats en els marcs EtD, 
com ara: la certesa de l’evidència, les decisions, les recoma-
nacions i la força de les recomanacions.

Aquesta sèrie de dos articles (el segon es publicarà en el 
proper número d’Annals de Medicina, vol. 100, núm. 4) que 
descriuen els marcs EtD va dirigida a les persones que ela-
boren guies i als que en són usuaris. Aquest primer article 
presenta els marcs: descriu el seu objectiu, desenvolupa-
ment i estructura. A més, també descriu com les diferents 
organitzacions poden adaptar els marcs als seus propis 
contextos i processos de presa de decisions. El segon article 
presenta el marc per a les recomanacions clíniques21.

Conceptes bàsics
•   Els metges i els qui elaboren les guies i les polítiques sanitàries 

de vegades passen per alt criteris importants, els donen un pes 
indegut o no usen la millor evidència disponible per basar els 
seus judicis.

•   Els sistemes explícits i transparents per prendre decisions po-
den ajudar a garantir que es tinguin en compte tots els criteris 
importants i que les decisions estiguin basades en la millor evi-
dència disponible.

•   L’objectiu dels marcs EtD és ajudar els panels (grup d’experts) 
a fer servir l’evidència d’una manera estructurada i transparent 
per basar les decisions en el context de les recomanacions clíni-
ques, decisions de cobertura sanitària, i recomanacions i decisi-
ons sobre el sistema sanitari o sobre salut pública.

•   Els marcs EtD tenen una estructura comuna: formulació d’una 
pregunta, avaluació de l’evidència i conclusions. No obstant 
això, hi ha diferències entre els marcs per a cada tipus de de-
cisió.

•   Els marcs EtD informen els usuaris sobre els judicis que s’han 
fet i l’evidència sobre la qual es fonamenten, d’aquesta manera 
doten de transparència la base per a les decisions dels qui les 
han de prendre.

•   Els marcs EtD també faciliten la disseminació de les recoma-
nacions i permeten als qui prenen les decisions d’altres àmbits 
adoptar recomanacions o decisions o adaptar-les al seu context.

Objectiu dels marcs
L’objectiu principal dels marcs EtD és ajudar els panels 
a utilitzar l’evidència d’una manera estructurada i trans-
parent per informar les decisions en el context de les de-
cisions clíniques, les decisions de cobertura sanitària, i 
les recomanacions i decisions sobre el sistema sanitari o 
sobre salut pública.

http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-2.pdf
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-1.pdf
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La perspectiva que adopta un panel determinarà les 
conseqüències econòmiques d’una intervenció que des-
prés es tindran en compte per elaborar una recomanació 
o prendre una decisió, i cal ser molt clar sobre això. Així 
mateix, pot influir també sobre quins resultats es tindran 
en compte (com la disponibilitat o l’accés a serveis sanita-
ris des de la perspectiva del sistema sanitari) i si es con-
templen l’equitat, acceptabilitat i viabilitat (com quan 
s’adopta la perspectiva del sistema sanitari o de la salut 
pública).

Les decisions o recomanacions poden diferir segons 
els subgrups de persones. Els panels han d’explicitar, 
idealment amb antelació, quins subgrups, si n’hi hagués 
algun, han tingut en compte. En l’exemple de la bedaqui-
lina el panel va prestar especial atenció al subgrup de pa-
cients amb tuberculosi altament resistent als fàrmacs i als 
pacients amb resistència o contraindicació a les fluoro-
quinolones o medicaments injectables. La justificació va 
ser que les opcions de tractament per a aquests pacients 
són limitades i és més probable que acceptin assumir el 
risc de rebre un fàrmac nou que els pacients amb MDR-
TB no complicada.

Conflictes d’interessos
Els conflictes d’interessos de caràcter intel·lectual i econò-
mic són freqüents i poden afectar els judicis i les recoma-
nacions o decisions24-26. Els encarregats d’elaborar guies 
i les institucions responsables de les decisions sanitàries 
han de tenir en compte els conflictes d’interessos quan 
s’hagi format un panel27. A més, pel fet que els potencials 
conflictes d’interessos poden variar segons la pregunta, els 
panels han de tenir-los en compte i notificar-los en for-
mular cada pregunta. També han d’especificar les accions 
per abordar els conflictes, que poden anar des de simple-
ment declarar un conflicte d’interès a excloure membres 
del panel dels debats sobre qüestions concretes o de tota la 
guia25,27,28. En l’exemple de la bedaquilina el panel va noti-
ficar que els membres van declarar conflictes d’interessos 
menors o cap conflicte (Annex 2 en línia).

Avaluació
Els marcs EtD deixen clars els criteris que es fan servir 
per valorar les intervencions i les opcions, els judicis del 
panel, l’evidència dels estudis i les consideracions addicio-
nals utilitzades per informar cada judici. L’evidència dels 
estudis són els fets (reals o afirmats) usats per informar els 
judicis del panel i que deriven d’estudis que empren mèto-
des sistemàtics i explícits. Les consideracions addicionals 
inclouen altres tipus de proves (dades recollides de forma 
rutinària), assumpcions i consideracions lògiques utilitza-
des per realitzar judicis. Hi pot haver diversos judicis per a 
un o més subgrups (per exemple, pacients d’edat avançada 
o amb una malaltia més greu) en relació amb alguns o tots 
els criteris. Quan són rellevants, es poden notificar també 

TAULA 1. Exemple per a l’aplicació d’un marc EtD

L’ús de la bedaquilina per al tractament de la tuberculosi 
multiresistent:

“L’OMS estima que anualment hi ha fins a mig milió de casos 
nous de tuberculosi multiresistent (MDR-TB) a tot el món. Els 
règims de tractament actuals comporten molts reptes: el tracta-
ment dura 20 mesos o més i requereix de l’administració diària 
de fàrmacs que són més tòxics, menys efectius i molt més cars 
que els que es fan servir per a la TB farmacosensible. Menys de 
la meitat dels pacients tractats en el món reben un tractament 
satisfactori. Per primera vegada en 40 anys es disposa d’un nou 
fàrmac per a la TB amb un mecanisme d’acció innovador: la 
bedaquilina. El fàrmac va rebre l’autorització de l’FDA dels EUA 
el desembre de 2012. L’interès pel potencial d’aquest nou fàrmac 
és considerable, però hi ha poca informació”22.

TAULA 2.  Marc de l’evidència a la decisió (EtD): formulació de la 
preguntaa

Cal afegir bedaquilina a un règim terapèutic estàndard segons 
les recomanacions de l’OMS en pacients amb tuberculosi mul-
tiresistent (MDR-TB)?b

Població: pacients amb tuberculosi multiresistent.
Intervenció: bedaquilina + tractament de base per a MDR-TB. 
Comparació: només tractament estàndard per a l’MDR-TB.
Desenllaços principals: curació al cap de les 120 setmanes, 
reaccions adverses al fàrmac (efectes adversos greus clínics i 
biològics), mortalitat, temps de conversió del cultiu, conversió 
del cultiu al cap de 24 setmanes, resistència adquirida a les 
fluoroquinolones i fàrmacs injectables.
Context: mundial, clíniques MDR-TB.
Perspectiva: població (sistema sanitari).
Subgrups: pacients amb TB ultraresistent (XDR) o pre-XDR, 
o amb resistència o contraindicació a les fluoroquinolones o 
injectables.
Antecedents:
•   L’aparició de la farmacoresistència és una amenaça greu per 

al control i el maneig de la tuberculosi mundial. L’OMS es-
tima que hi ha aproximadament 310.000 casos d’MDR-TB 
(resistent almenys a la rifampicina i isoniazida) entre els pa-
cients amb TB notificats el 2011.

•   Els règims de tractament de l’MDR-TB disten de ser satis-
factoris: la durada total és ≥ 20 mesos i precisa de l’adminis-
tració diària de fàrmacs que són més tòxics i menys efectius 
que els usats per a la TB farmacosensible.

•   Hi ha un nou fàrmac amb un mecanisme d’acció innovador: 
la bedaquilina. L’FDA dels EUA el va autoritzar el desembre 
de 2012, però hi ha poca informació.

aEls models usats per als marcs estan adaptats per a decisions 
específiques. El que es mostra aquí és per a una recomanació 
clínica des de la perspectiva poblacional.
bAdaptada d’una guia de l’OMS22. No s’ha de considerar com una 
recomanació de l’OMS. En aquests enllaços trobareu una versió 
interactiva d’aquest marc que inclou informació dels subgrups: 
http://ietd.epistemonikos.org/#/frameworks/54992ce9352a502d
58179c5c/question i http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-
7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1.

http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-2.pdf
http://ietd.epistemonikos.org/
http://ietd.epistemonikos.org/
http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1
http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1
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rat com a judicis detallats que algunes institucions poden 
preferir com a criteris independents.

Una de les característiques principals dels marcs EtD, 
i de qualsevol altra presentació GRADE-DECIDE32, és 
que es componen de capes, és a dir, els missatges princi-
pals són a la primera capa amb enllaços a informació més 
detallada. Per exemple, els marcs inclouen resums de 
l’evidència més important per a cada criteri (Annex 2 en 
línia); i acostumen a estar resumits en forma de taula o en 
un paràgraf. A partir d’aquí és possible enllaçar amb una 
altra informació més detallada, per exemple, un perfil de 
l’evidència15 o una taula interactiva del resum de les tro-
balles (https://isof.epistemonikos.org/#/finding/543952e4
f30d0c47cb1a1495), i després enllaçar amb informació 
encara més detallada, com ara una revisió sistemàtica. 
D’aquesta manera, s’estructuren els debats, es garanteix 
que la comprensió de les troballes principals dels estudis 
que informen cada judici sigui compartida i s’eviten pro-
blemes que sorgeixen de vegades quan els membres del 
panel reben grans quantitats de documents sense un re-
sum concís. Així mateix, facilita que tant els membres del 
panel com els usuaris de les recomanacions investiguin 
en major profunditat l’evidència que els dona suport.

Conclusions
El procés d’elaborar conclusions comença amb la revisió 
per part del panel dels judicis que han fet per a tots els 
criteris de la seva avaluació, tenint en compte les seves 
implicacions per a la recomanació o la decisió. Segons la 
seva valoració, el panel elabora conclusions sobre la for-
ça de la recomanació o el tipus de decisió; per exemple, 
una recomanació forta o dèbil (també anomenada condi-
cional, discrecional o matisada) a favor o en contra d’una 
intervenció o opció. A més, el panel enuncia la recoma-
nació o decisió d’una manera concisa, clara i factible18, 
juntament amb una justificació. Les conclusions també 
inclouen consideracions rellevants sobre subgrups, imple-
mentació, monitoratge i avaluació i sobre les prioritats de 
recerca (vegeu la Taula 5 per consultar les conclusions de 
l’exemple sobre la bedaquilina). 

Els panels de les guies poden mostrar-se reticents a 
formular una recomanació a favor o en contra d’una op-
ció o intervenció. Els panels no han de deixar de formular 
recomanacions només perquè hi hagi persones que pren-
drien decisions diferents. És més, aquest fet és precisa-
ment un tret definitori quan es formula una recomanació 
feble. No obstant això, una raó per no recomanar a favor 
o en contra d’una intervenció o opció és que els avantat-
ges i els desavantatges de la intervenció o opció i la com-
paració estiguin tan equilibrats que el panel no es veu 
preparat per decantar-se cap a una direcció o una altra. 
Una altra possible raó és que hi hagi tanta incertesa que el 

més detalls, com ara els desacords entre els membres del 
panel o els resultats de les votacions sobre els judicis on hi 
havia discrepàncies. L’Annex 2 en línia conté la valoració 
que el panel ha fet dels diferents criteris en l’exemple de 
la bedaquilina (hi ha una versió interactiva disponible a 
https://ietd.epistemonikos.org/#/frameworks/54eb9fc3
2b38677807178977/question i a http://dbep.gradepro.org/
profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1).

Els diversos tipus de decisions i perspectives requerei-
xen consideracions diferents. Per això, suggerim conjunts 
específics de criteris per a les recomanacions clíniques des 
de la perspectiva del pacient i de la població, les decisions 
de cobertura sanitària, i les recomanacions i decisions so-
bre proves (tests), el sistema sanitari o salut pública (veure la 
Taula 3 en línia).

Tot i que hi ha diferències en com fer operatius els cri-
teris per als diferents tipus de decisions, la majoria dels 
criteris són semblants, com mostra la Taula 3 (en línia) 
amb els criteris per a cinc tipus de decisions. Els cinc con-
junts de criteris inclouen preguntes sobre si el problema 
és una prioritat, la magnitud dels efectes desitjats i no 
desitjats, la qualitat de l’evidència, consideracions sobre el 
valor que donen els pacients (o els afectats, com el perso-
nal sanitari) als desenllaços principals, el balanç entre els 
efectes desitjats i no desitjats, l’ús de recursos i la viabili-
tat. Tots els marcs que adopten una perspectiva poblacio-
nal inclouen també l’impacte sobre l’equitat. 

En el cas de preguntes sobre proves (tests), quan hi ha 
evidència directa d’assajos amb assignació aleatòria o es-
tudis observacionals sobre l’impacte d’estratègies alter-
natives per a la realització de proves sobre desenllaços 
importants, es necessiten criteris addicionals29 com ara 
l’exactitud de la prova i la certesa dels diferents tipus 
d’evidència utilitzats per informar els judicis sobre els 
efectes desitjats i no desitjats de la prova (inclosos els efec-
tes directes, tant els efectes adversos de les proves invasi-
ves com els indirectes, aquells que deriven de les decisions 
terapèutiques segons els resultats de la prova).

Les institucions poden voler adaptar els criteris que 
utilitzaran. Per exemple, els encarregats d’elaborar guies 
poden haver avaluat la prioritat dels problemes abans de 
formular recomanacions i, per tant, poden optar per no 
incloure la prioritat d’un problema com a criteri. Altres 
institucions, en canvi, poden preferir considerar per se-
parat un factor com a criteri addicional, en lloc de com un 
judici detallat d’un criteri més ampli. Per exemple, 
l’autonomia i altres consideracions ètiques s’inclouen en 
els marcs EtD com a judicis detallats dins de l’accep-
tabilitat. No obstant això, una institució pot triar consi-
derar l’autonomia com un criteri independent en lloc de 
com un judici detallat dins d’un criteri més ampli. La 
Taula 4 (en línia) mostra altres criteris que hem incorpo-

http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-2.pdf
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-2.pdf
https://isof.epistemonikos.org/%23/finding/543952e4f30d0c47cb1a1495
https://isof.epistemonikos.org/%23/finding/543952e4f30d0c47cb1a1495
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-2.pdf
https://ietd.epistemonikos.org/#/frameworks/54eb9fc32b38677807178977/question
https://ietd.epistemonikos.org/#/frameworks/54eb9fc32b38677807178977/question
http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1
http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Taula-3.pdf
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Taula-3.pdf
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Taula-4.pdf
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la bedaquilina (una versió adaptada de la recomanació de 
l’OMS) en la Taula 5. Les conclusions del panel sobre els 
subgrups han d’especificar quins han estat avaluats i com 
les consideracions fetes han afectat les recomanacions. Si 
els judicis del panel (i els resultats de la investigació o con-
sideracions addicionals que van tenir en compte) i les se-
ves conclusions per a un subgrup difereixen en gran me-
sura de l’avaluació global, el panel pot optar per presentar 
un marc EtD independent per al subgrup.

Les conclusions per a la implementació han d’especificar 
problemes importants de viabilitat i acceptabilitat de la in-
tervenció i les estratègies per abordar aquests problemes, 
així com qualsevol informació transcendent sobre com im-
plementar la intervenció, especialment en el cas 
d’intervencions complexes. Les conclusions sobre el moni-
toratge i l’avaluació han d’incloure suggeriments per als 
quals, si n’hi hagués, s’han de monitorar els indicadors i 
qualsevol avaluació necessària de la implementació de la 
recomanació o decisió. Això és especialment rellevant en el 
cas de les recomanacions i decisions sobre sistemes sanita-
ris o sobre salut pública. Per últim, un cop s’ha revisat i 
avaluat l’evidència, els panels han d’identificar les priori-
tats d’investigació per abordar incerteses importants o lla-
cunes en l’evidència que es va tenir en compte per formular 
els judicis.

panel conclogui que una recomanació a favor o en contra 
de la intervenció o opció seria especulativa17-19.

Els tipus de recomanacions o decisions que són apro-
piades varien. Per exemple, les recomanacions fortes i fe-
bles són apropiades per a recomanacions clíniques; aquests 
diferents tipus de recomanacions tenen implicacions clares 
per als metges i pacients17-19. Per exemple, el panel de l’OMS 
va desenvolupar una recomanació condicional provisional 
sobre la bedaquilina que era condicional perquè la certesa 
de l’evidència era molt baixa i perquè es recomana única-
ment en condicions específiques (Taula 5).

No obstant això, no és possible prendre decisions for-
tes o febles de cobertura sanitària, sobre el sistema sanita-
ri o sobre salut pública. Per exemple, una intervenció es 
cobreix o no, encara que hi pot haver excepcions. En 
aquest cas, les possibles decisions són: no finançar la in-
tervenció, fer-ho només en l’àmbit de la recerca33, fi-
nançar-la negociant el preu, cobertura amb restriccions i 
cobertura total.

La justificació d’una recomanació o decisió ha de deri-
var dels judicis del panel en relació amb els criteris utilit-
zats en l’avaluació. Una justificació detallada pot explicar 
millor el raonament del panel pel que fa als criteris prin-
cipals que el van portar a formular aquesta recomanació 
o a prendre aquesta decisió, com s’il·lustra en l’exemple de 

TAULA 5. Marc de l’evidència a la decisió (EtD). Conclusions

Cal afegir bedaquilina a un règim terapèutic estàndard segons les recomanacions de l’OMS en pacients amb tuberculosi multiresistent 
(MDR-TB)?*

Recomanació

1.   El panel d’experts suggereix que la bedaquilina pot afegir-se a un règim terapèutic recomanat per l’OMS en pacients adults amb MDR-
TB amb les següent condicions [recomanació condicional provisional, molt poca confiança en les estimacions de l’efecte]:
•  No es pot modelitzar un règim terapèutic efectiu que contingui quatre fàrmacs de segona línia recomanats de les diferents classes de 

fàrmacs segons les recomanacions de l’OMS.
•  Hi ha evidència documentada de la resistència a qualsevol fluoroquinolona a més de la multiresistència.
•  La bedaquilina s’ha d’utilitzar durant un màxim de sis mesos i en les dosis suggerides (400 mg diàriament durant les primeres dues 

setmanes, i després 200 mg tres vegades a la setmana durant les 22 setmanes restants).
•  La bedaquilina s’ha d’utilitzar amb precaució en persones amb VIH, així com en pacients amb comorbiditats (com la diabetis) o 

persones que abusen de l’alcohol o les drogues, ja que hi ha informació limitada o nul·la.
•  La bedaquilina sola no pot afegir-se a un règim terapèutic que ha fracassat.

Justificació

El panel formula una recomanació addicional per a una subpoblació concreta que pot implementar-se només en circumstàncies molt 
específiques. La recomanació també és provisional ja que el panel va decidir revisar-la el 2015 o abans en cas de disposar de dades 
importants que incrementin el coneixement sobre la seguretat, la toxicitat i l’eficàcia (com estudis de poscomercializació o assaigs i estudis 
en curs). El panel va pensar que, atesa la incertesa sobre els beneficis i danys, només els pacients amb tuberculosi ultraresistent acceptarien 
un tractament com la bedaquilina.
El panel va considerar que l’impacte sobre la conversió del cultiu era prou gran com per compensar els danys per a la majoria de pacients. 
No obstant això, el panel tenia poca confiança en l’ús de les dades disponibles per prendre decisions de manera global i no va poder arribar 
a un consens sobre el balanç total entre els danys i els beneficis. Es va procedir a una votació (es van excloure els observadors i consultors 
de recursos tècnics).
Els resultats van ser els següents: 10 vots si els beneficis compensaven els danys; 4 vots si els danys compensaven els beneficis; i 2 abstencions 
(inclòs el president).
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Justificació detallada

Efectes no desitjats. En el grup de pacients que van rebre bedaquilina, en comparació amb el tractament estàndard per a l’MDR-TB, les 
morts i els efectes adversos van ser més freqüents (10 més per 100 pacients [de 0 a 89 més] i 5 més per 100 pacients [de 0 a 25]).
Valors. Els pacients van considerar importants l’èxit del tractament, els esdeveniments adversos greus i la mortalitat, mentre que el temps 
de conversió, la conversió del cultiu i la resistència eren menys importants. Així, és probable que els pacients amb diagnòstic recent i 
demostrat d’MDR-TB no acceptin el risc de consumir un fàrmac nou amb un augment potencial de la mortalitat. La probabilitat que els 
pacients acceptin un règim de tractament efectiu depèn de la presència d’MDR-TB, com la TB ultraresistent (XDR) o pre-XDR. En el cas 
d’aquesta subpoblació, hi ha possible incertesa important sobre la variabilitat.
Certesa de l’evidència. La certesa global era baixa ja que l’evidència disponible era limitada. Hi havia preocupacions per la imprecisió i la 
falta de relació directa a causa de la mida petita de la mostra, l’ús de l’anàlisi per intenció de tractar modificat (no per intenció de tractar) 
i la baixa certesa de l’evidència del règim terapèutic estàndard per a l’MDR-TB utilitzats en l’assaig.

Consideracions de subgrups

La probabilitat que els pacients acceptessin un règim terapèutic efectiu depenia dels subgrups de la població amb MDR-TB: per exemple, 
és més probable que els grups de pacients amb pre-XDR o XDR acceptin el risc de consumir un fàrmac nou amb un augment potencial 
de la mortalitat que els pacients amb diagnòstic recent d’MDR-TB.

Consideracions per a la implementació

• Els pacients han de seguir un procés de presa de decisions degudament informat.
• Les comorbiditats (especialment les cardiopaties i les hepatopaties) s’han de tractar i monitorar clínicament.
• Es reforça la notificació espontània de reaccions adverses al fàrmac a nivell nacional i s’estableix un procés de farmacovigilància activa 
entre els pacients tractats amb el fàrmac.

Monitoratge i avaluació de les consideracions

• S’ha de monitorar la resistència a altres fàrmacs antituberculosi seguint les recomanacions de l’OMS.
• En cas que no hi hagi un assaig sobre una prova específica per a la sensibilitat als fàrmacs, s’ha de monitorar la resistència a la bedaquilina 
mitjançant l’avaluació de les concentracions mínimes inhibitòries (MIC, sigla en anglès).
• És obligatori realitzar proves inicials i monitorar per detectar una prolongació de l’interval QT i el desenvolupament d’arrítmia.
• Monitorar la resistència a la bedaquilina mitjançant la mesura de les MIC si no hi ha una prova de sensibilitat específica.
• Problemes per augmentar l’ús a causa dels costos o de les restriccions segons les regulacions locals.

Prioritats d’estudi

• Han de prioritzar-se els assaigs clínics de fase 3 sobre la seguretat i l’eficàcia de la bedaquilina en el tractament de l’MDR-TB prestant 
especial atenció a la mortalitat (incloses les causes de la mort).
• El desenvolupament d’una prova fiable per a la resistència a la bedaquilina.
• Estudis de farmacocinètica, seguretat i eficàcia en poblacions específiques (nens, pacients amb VIH, persones que abusen de l’alcohol i 
les drogues, gent gran, embarassades, diabètics i persones amb TB extrapulmonar).
• Esdeveniments (a curt o llarg termini) d’estudis de seguretat ben dissenyats, inclosos el tipus, la freqüència i la gravetat dels esdeveniments 
adversos.
• Interaccions fàrmac-fàrmac, incloses interaccions amb fàrmacs anti-TB ja existents i d’altres nous i antiretrovirals.
• Mortalitat (incloses les causes de la mort).
• Adquisició de resistència a la bedaquilina i altres fàrmacs anti-TB.
• Durada del tractament i administració de les dosis.
• Valors del pacient.
• Més recerca en la validesa de la conversió del cultiu com a marcador indirecte del desenllaç del tractament.

* Adaptat d’una guia de l’OMS22. No s’ha de considerar com una recomanació de l’OMS. En els següents enllaços es troba una versió 
interactiva d’aquest marc amb informació de subgrup: http://ietd.epistemonikos.org/#/frameworks/54992ce9352a502d58179c5c/question 
y http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1

Com es preparen els marcs EtD i com els 
fan servir els panels i els usuaris de les 
recomanacions?
Generalment, els equips tècnics o d’altres amb experièn-
cia rellevant han de preparar els marcs EtD. Aquesta ex-
periència hauria d’incloure el coneixement de mètodes de 
revisió sistemàtica apropiats34, el sistema GRADE13,14, i els 

temes clínics, sanitaris i de salut pública. L’eina GRADEPro 
Guideline Development Tool (GRADEPro GDT) (https://
gradepro.org/), el marc EtD interactiu (iEtD; http://ietd.
epistemonikos.org/) i el resum de troballes interactiu 
(iSoF; http://isof.epistemonikos.org/) són solucions de 
programari en xarxa gratuïtes per preparar i usar marcs 
EtD. Els marcs iEtD i les taules iSoF estan també integrats 

http://ietd.epistemonikos.org/#/frameworks/54992ce9352a502d58179c5c/question
http://dbep.gradepro.org/profile/3879A46D-7E19-FEBA-9B96-BC2B3F996EB1
https://gradepro.org/
https://gradepro.org/
http://ietd.epistemonikos.org/
http://ietd.epistemonikos.org/
http://isof.epistemonikos.org/


116

ANNALS DE MEDICINA - VOL. 100, NÚM. 3  2017

en altres eines alternatives d’autoria i publicació com ara 
MAGIC (Making GRADE the Irresistible Choice; www.
magicapp.org). Aquestes eines faciliten que els equips tèc-
nics preparin i gestionin conjuntament els marcs EtD i que 
els panels els usin. A més, faciliten la disseminació de la 
informació derivada dels marcs al públic diana, incloent la 
preparació de presentacions en diferents formats adapta-
des a metges, pacients o el públic general i als responsables 
de prendre decisions polítiques. GRADEpro també comp-
ta amb una solució web integral per gestionar, resumir i 
presentar informació per prendre decisions sanitàries i 
el desenvolupament de guies. Com a part d’aquesta fun-
ció, GRADEpro GDT dona suport a la creació de taules 
de perfil de l’evidència i de resum de troballes (SoF, sigla 
de l’anglès Summary of Findings)15 i facilita el desenvolu-
pament de guies de pràctica clínica. A més, GRADEpro 
conté una creixent base de dades amb perfils de l’evidència 
i marcs EtD (http://dbep.gradepro.org/search).

Els marcs EtD també poden servir perquè els elabora-
dors de guies adaptin les recomanacions a contextos espe-
cífics o per quan els decisors vulguin implementar una 
recomanació al seu entorn. Les presentacions “de la reco-
manació a la decisió (RtD)” poden simplificar aquest pro-
cés, tal com s’il·lustra en l’exemple de la bedaquilina a 
l’Annex 3 en línia (una versió adaptada d’una recomana-
ció de l’OMS). Aquestes presentacions poden crear-se a 
través de l’iEtD. Tant els metges com altres usuaris de re-
comanacions poden utilitzar aquests marcs per revisar les 
recomanacions de forma sistemàtica i decidir si són apli-
cables al seu àmbit o a pacients concrets.

Observacions finals i desenvolupament futur
Durant els últims 15 anys, el grup de treball GRADE ha 
desenvolupat criteris per passar de l’evidència a la reco-
manació. Aquests criteris s’han aplicat en nombroses 
guies clíniques i de salut pública i el seu ús ha augmentat 
la transparència de les guies i ha proporcionat un mèto-
de estructurat per determinar la direcció i la força d’una 
recomanació. Els marcs EtD suposen l’evolució d’aquest 
mètode per a la formulació de recomanacions.

Alguns avantatges dels marcs EtD en comparació amb 
mètodes menys estructurats per al desenvolupament de 
guies i la presa de decisions són:

 – El desenvolupament rigorós per part d’un ampli 
grup multidisciplinari internacional.

 – Un procés transparent per passar de l’evidència a la 
recomanació o decisió.

 – La consideració explícita del valor que donen els 
afectats per una decisió als resultats.

 – L’ús d’un enfocament estratificat per part dels panels 
i en la disseminació de les recomanacions o decisions.

Els marcs EtD difereixen de les versions anteriors de 
les taules de l’evidència a la recomanació de GRADE17-19 

en diversos aspectes. Els nous marcs inclouen nous crite-
ris i requereixen resums més explícits i estructurats per 
tractar cada criteri, més enllà dels resums de les troballes 

per als efectes de les intervenciones14. Els marcs inclouen 
tant decisions com recomanacions de cobertura sanitària, 
de sistemes sanitaris i de salut pública i simplifiquen la 
presa de decisions basada en recomanacions. Precisen de 
panels que especifiquin la perspectiva que s’ha adoptat i 
les diferències en els seus judicis per als criteris específics 
en subgrups rellevants. Ofereixen una estructura més de-
tallada i poden ajudar a facilitar els debats del panel, a que 
aquests debats siguin més eficients i a aclarir l’evidència 
utilitzada per informar les decisions. A més, ajuden a ga-
rantir que les recomanacions i les decisions derivin dels 
judicis sobre els criteris rellevants i fan que el fonament de 
les recomanacions sigui més transparent.

Una limitació potencial dels marcs EtD és la seva ma-
jor complexitat respecte de les antigues taules GRADE de 
l’evidència a la recomanació. Atès que les decisions sani-
tàries són complexes, qualsevol sistema per passar de 
l’evidència a la decisió necessita un equilibri entre la sim-
plicitat i la completa i transparent consideració de tots els 
factors importants. Malgrat que els marcs EtD són més 
complexos que els anteriors mètodes suggerits pel grup de 
treball GRADE17-19, aporten claredat i fan que els judicis 
que hi ha darrere d’una decisió siguin més explícits. A 
més, hem observat que un cop es formula la pregunta i 
s’ha buscat i resumit la informació, el procés fins arribar 
a una decisió amb els marcs EtD no comporta molt més 
temps al procés de presa de decisions. No obstant això, 
com succeeix amb l’ús d’altres mètodes, dominar els 
marcs EtD requereix pràctica i familiarització.

El més idoni és que es facin servir els resultats de la re-
cerca per documentar els judicis sobre cada criteri en els 
marcs EtD. No obstant això, sovint no es disposarà 
d’informació rellevant o les institucions disposaran de re-
cursos limitats per localitzar-la i resumir-la de forma siste-
màtica. Els marcs EtD mostren d’una manera explícita 
l’evidència que es va utilitzar –si se’n va usar alguna– per 
informar cada judici i, en cas que no hi hagués informació 
disponible, quines consideracions es van dur a terme.

Les institucions poden adaptar els criteris i poden op-
tar per no utilitzar-ne alguns. No obstant això, tots els 
criteris inclosos en els marcs EtD poden ser crucials per a 
una decisió. Per això suggerim que les institucions que 
desitgin disminuir el nombre de criteris primer tinguin 
en compte les implicacions de fer-ho. Per exemple, si un 
encarregat de desenvolupar guies decideix no incloure 
criteris relacionats amb l’ús de recursos, o bé s’estan fent 
judicis implícits sobre l’ús de recursos o s’està deixant que 
siguin els usuaris de les guies que considerin l’ús de re-
cursos quan decideixin si seguir o no les recomanacions.

Hem fet un gran esforç per identificar un conjunt 
complet de criteris i simplificar el màxim possible els 
marcs. Com amb tots els aspectes del sistema GRADE, 
continuarem monitorant i avaluant l’ús dels marcs EtD 
en la pràctica i, si cal, perfeccionarem els criteris o altres 
aspectes inclosos en cada un dels marcs.

http://www.magicapp.org
http://www.magicapp.org
http://dbep.gradepro.org/search
http://inpecs.com/wp-content/uploads/2017/09/Roda_GRADE_Article-1_Annex-3.pdf
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roamericà i per l’Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sa-
nitària (INPECS).

**GRADE Working Group
Els membres d’aquest grup que han contribuït a redactar 
l’article original són: Pablo Alonso-Coello, Holger J. Schu-
nemann, Jenny Moberg, Romina Brignardello-Petersen, Elie 
A. Akl, Marina Davoli, Shaun Treweek, Reem A. Mustafa, 
Gabriel Rada, Sarah Rosenbaum, Angela Morelli, Gordon H. 
Guyatt, Andrew D. Oxman, Signes Flottorp, Gerald Gartleh-
ner, Claire Glenton, Joerg Meerpohl, Elena Parmelli, Roger 
Stanev, Per Vandvik, Ilse Verstijnen i Erik Von Elm Bjorn. 

Agraïm a Roman Jaeschke els seus comentaris i suggeri-
ments.

S’ha obtingut el permís de l’Organització Mundial de la 
Salut per adaptar la recomanació de la bedaquilina que 
s’ha fet servir com a exemple en aquest article.

Contribucions d’autoria de la versió anglesa
PAC i ADO van redactar el primer esborrany d’aquest ma-
nuscrit, i PAC, HJ, JM, EA, RBP, MD, ST, RM, PV, JM, 
GHG, ADO, SF, GG, GJM, EP, RS, PV, IV, EVE van con-
tribuir en la seva redacció. Tots els autors han llegit i co-
mentat els resultats i les conclusions del manuscrit i han 
aprovat la seva autoria per escrit.

Finançament
La versió en anglès d’aquest article ha estat finançada en 
part pel Programa FP7 de la Comissió Europea (acord de 
subvenció 258.583) com a part del projecte DECIDE. La 
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l’ICMJE (http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf) i de-
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(acord de subvenció 258583); cap relació econòmica amb 
institucions que puguin tenir interès en el treball enviat 
durant els tres anys previs; cap altra relació o activitat 
que pugui semblar que ha influït en el treball presentat. 
Els autors són membres del Grup de Treball GRADE i 
del projecte DECIDE. PAC compta amb un contracte 
d’investigador Miguel Servet de l’Institut de Salut Carles 
III (CPII15/0034).

Declaració de transparència
ADO afirma que el manuscrit és un informe honest, exac-
te i transparent de l’estudi; que no s’ha omès cap aspecte 
important del mateix; i que qualsevol discrepància respec-
te l’estudi ha estat explicada.
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Roda contínua de formació i consens. SEGURETAT DEL PACIENT

Introducció
La qualitat i la seguretat assistencials són elements clau 
que els sistemes sanitaris —i, en especial, els d’utilització 
pública com ara ho és el Sistema Sanitari Integral d’Uti-
lització Pública de Catalunya (SISCAT)— han de garan-
tir a la ciutadania a la qual ofereixen els serveis. Defi-
nir la qualitat assistencial no és tan senzill com podria 
semblar inicialment, donat que es tracta d’un atribut que 
engloba i que pot incloure conceptes de vegades difícils 
d’objectivar, de quantificar o, fins i tot, d’acordar amb un 
consens professional i expert suficientment sòlid i extens. 
Cal afegir que les organitzacions sanitàries són altament 
complexes i que el seu producte final més important és el 
resultat en salut de la població atesa i, en definitiva, con-
tribuir a millorar l’estat de salut dels ciutadans global-
ment. Per tant, l’impacte social de la qualitat i la segure-
tat assistencials dels dispositius sanitaris que integren el 
SISCAT és molt elevat. Això fa que, des de la perspectiva 
d’una sanitat pública justa i equitativa, aquests aspectes o 
dimensions de l’atenció sanitària siguin considerats com 
a punts crítics i essencials que caldrà garantir, avaluar i 
monitorar des del Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya.

També és essencial garantir la transparència i el retorn 
dels resultats assistencials obtinguts, mitjançant un trac-
tament i anàlisi de la informació disponible que sigui útil, 
accessible i adaptada als interessos dels diferents agents 
implicats en la salut, tant a nivell professional com a nivell 
de la societat, la comunitat i les persones que vulguin dis-
posar de la informació que considerin necessària.

La qualitat de l’atenció hospitalària a Catalunya segons la visió dels 
professionals de la salut i els ciutadans

Mercè Mercader1, Glòria Oliva2, Josep Davins1, Laura Muñoz3,4, Noemí Robles4,5, Mireia Espallargues3,4

1Sub-direcció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques. Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica. Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació 
Sanitària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 3Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS); 4Red de Investigación en 
Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC); 5Universitat Autònoma de Barcelona.

Com avançar en la definició de la qualitat 
assistencial
Malgrat la constatació d’una extensa literatura científica 
sobre aquest tema, millorar la definició i la identificació de 
la qualitat dels serveis sanitaris a Catalunya continua es-
sent un dels grans reptes per al nostre sistema sanitari. Ni 
és tan fàcil definir-la, com ens podria semblar inicialment, 
ni tampoc ho és assolir un consens sobre els àmbits, as-
pectes i indicadors ni sobre la metodologia més adequada 
per mesurar-la. Tampoc és fàcil disposar de totes les fonts 
d’informació sistemàtiques i robustes per poder analitzar 
els resultats en qualitat de tots els dispositius assistencials, 
donat que els sistemes d’informació del SISCAT es troben 
en nivells diferents de desenvolupament.

Un dels reptes que es planteja a Catalunya, per millo-
rar la definició de la qualitat assistencial de manera més 
sintètica i entenedora, és poder identificar quins són els 
aspectes més importants de la qualitat i la seguretat del 
pacient segons l’opinió dels diferents actors que interve-
nen en els processos d’atenció. La visió dels diferents col-
lectius professionals —medicina, infermeria, gestors, pla-
nificadors, d’atenció a l’usuari— i la visió dels pacients, 
ciutadans, famílies i comunitats pot ser en gran mesura 
molt diferent i pot incloure una gran diversitat de ma-
tisos. Així, és evident que no tothom donarà la mateixa 
importància o valor als mateixos components de l’atenció 
sanitària donat que, entre altres coses, cadascú hi juga un 
rol específic (gestors sanitaris, professionals assistencials, 
pacients i familiars dels pacients, entre d’altres) i cada ac-
tor hi té uns interessos, una cultura, unes expectatives i 
unes necessitats diferents.

També és important tenir en compte, en el moment de 
definir la qualitat i la seguretat assistencials, quines són 
les característiques del nostre entorn sociopolític i quins 
són els trets fonamentals del model sanitari català, àmpli-
ament reconegut a nivell local i també a nivell internaci-
onal. Així, l’elevat nivell d’excel·lència assolit pel nostre 
model també comporta un grau elevat d’exigència tècnica 
i científica que caracteritza el nostre entorn sanitari i la 
xarxa assistencial. Segurament per aquest motiu, en els 
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la previsió d’extensió progressiva a la resta de dispositius 
assistencials.

El projecte marca Q ha estat promogut per la Direcció 
General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitàries 
(DGOPRS) del Departament de Salut i desenvolupat con-
juntament amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya (AQuAS).

Objectius del Projecte marca Q
L’objectiu general ha estat construir un indicador combi-
nat o sintètic de diversos indicadors de qualitat assisten-
cial per poder objectivar i valorar la qualitat de l’atenció 
hospitalària pública d’aguts.

Com a objectius específics s’ha considerat necessari:
 – Definir el model dimensional i seleccionar els in-

dicadors que millor expressin la qualitat assistencial dels 
hospitals.

 – Desenvolupar l’estratègia més adequada per a la con-
fecció de l’indicador sintètic.

 – Implementar l’indicador sintètic en els hospitals 
d’aguts del SISCAT i, mitjançant un procés de bench-
marking, establir criteris d’excel·lència en qualitat.

Metodologia
Per a la construcció de l’indicador sintètic de qualitat hos-
pitalària s’han seguit tres fases, de les quals en descriurem 
les dues primeres en aquest article.

a) Definició del model dimensional de qualitat assisten-
cial dels hospitals
Per a la selecció de les dimensions i dels indicadors indivi-
duals de qualitat s’ha dut a terme una revisió exhaustiva de 
la literatura, grups de discussió amb experts i un procés de 
consens extens, mitjançant una enquesta en línia amb la 
plataforma Health Consensus (HC; basada en una modifi-
cació del mètode Delphi), amb professionals de la salut, en 
la qual s’ha obtingut la importància relativa (pesos) de les 
dimensions i els indicadors. Finalment, s’han realitzat dos 
grups focals amb pacients i cuidadors, per tal de contras-
tar els resultats obtinguts en el procés de consens extens 
d’indicadors amb l’opinió dels usuaris dels serveis sanitaris 
i de ciutadans representants dels pacients.

b) Selecció de les mesures individuals a incloure a l’in-
dicador sintètic
Mitjançant la revisió dels sistemes d’informació sanitaris 
disponibles al SISCAT, al Departament de Salut i al Servei 
Català de la Salut, es van identificar els indicadors indivi-
duals disponibles per als hospitals generals d’aguts.

Es van descartar aquells indicadors individuals amb 
un 20% o més dels hospitals amb el valor més alt (efecte 
sostre) o més baix (efecte terra) possible per a aquell indi-
cador. Els indicadors individuals finals es van agrupar en 
les dimensions seleccionades.

darrers 30 anys la qualitat assistencial ha estat habitual-
ment explicitada com un dels eixos principals a desplegar 
des de la política sanitària a Catalunya.

Per tant, caldria arribar a un equilibri entre les dife-
rents visions, cultures, expectatives i opinions; és a dir, 
es requereix afavorir un ampli consens sobre els elements 
fonamentals que haurien de caracteritzar la qualitat i la 
seguretat assistencials dels dispositius sanitaris a Catalu-
nya.

Noves propostes per avaluar la qualitat i la 
seguretat assistencials a Catalunya: el projecte 
marca Q
Avançar en noves fórmules per conèixer millor quins 
serveis estan oferint a la població els dispositius sanita-
ris del SISCAT, analitzar com ho estan fent, si utilitzen els 
recursos de manera sostenible i adequada, quins resultats 
en la millora de la salut n’obtenen i què n’opinen els dife-
rents actors implicats en el procés assistencial, són eines 
essencials per al Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, per poder continuar impulsant la millora 
contínua de la qualitat global dels dispositius assistencials. 
En definitiva, avançar en l’avaluació dels serveis sanitaris.

El desenvolupament dels sistemes d’informació sani-
tària està posant a l’abast de les organitzacions sanitàries 
el coneixement sobre el seu funcionament i resultats. Ac-
tualment ja s’ha consolidat a la xarxa sanitària una valo-
ració elevada sobre la importància de l’avaluació per po-
der identificar els problemes i emetre judicis de valor així 
com la possibilitat de millorar. La utilització d’indicadors 
i d’informació sanitària sistemàtica i de qualitat dispo-
nibles per poder millorar són característiques del nostre 
sistema sanitari i, de manera contínua, són discutides, 
analitzades, revisades i actualitzades per part de profes-
sionals dels diferents àmbits del sistema sanitari, amb la 
finalitat de poder garantir uns serveis d’excel·lència.

En aquest sentit, tot i reflectint aquesta realitat, un 
dels quatre eixos del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 
continua essent l’atenció de qualitat, que inclou una línia 
estratègica d’actuació anomenada Gestió de l’excel·lència 
i la seguretat assistencial i un seguit d’accions i projectes a 
desenvolupar dirigits a la promoció de les millors pràcti-
ques en relació amb la qualitat i la seguretat assistencials.

Una d’aquestes accions és el Projecte marca Q de quali-
tat, que té com a finalitat dissenyar una eina que permeti 
identificar la qualitat assistencial —en un sentit ampli—, 
seguidament utilitzar-la per fer una avaluació compara-
tiva entre els dispositius assistencials i, per últim, poder 
donar un retorn dels resultats als proveïdors assistencials, 
per tal que puguin comparar-se amb aquells que n’hagin 
mostrat millors resultats (benchmarking).

Inicialment, el projecte s’ha portat a terme per als 
hospitals d’aguts del SISCAT sense ànim de lucre, amb 
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b) Indicadors seleccionats
 – De la revisió bibliogràfica, van resultar un total de 94 

indicadors. Aquesta selecció es va presentar i discutir jun-
tament amb el model dimensional en el marc de grups de 
discussió amb 50 experts de diferents perfils professionals.

 – Posteriorment, aquest model dimensional i els indi-
cadors proposats van ser sotmesos a un procés de consens 
extens, mitjançant una enquesta en línia amb la platafor-
ma HC, en el qual van participar el 43% (n = 308) dels més 
de 713 professionals convidats de perfils seleccionats: clí-
nics, planificadors, gestors sanitaris i d’atenció a l’usuari.

 – Del conjunt d’indicadors, els professionals van selec-
cionar-ne 27 que van considerar més rellevants per avalu-
ar la qualitat assistencial hospitalària (amb una puntuació 
entre 8 i 9, en una escala del 0 al 9, per part de més del 75% 
de cada col·lectiu professional) i també van proposar-ne 
alguns de diferents.

 – Posteriorment es van presentar i discutir aquests in-
dicadors en el si de 2 grups focals integrats per represen-
tants de pacients i cuidadors.

 – Fruit d’aquest procés i de la discussió de l’equip de 
treball es varen identificar nous indicadors rellevants per 
a l’avaluació de la qualitat que no s’havien especificat en 
etapes prèvies, resultant en total 57 indicadors.

 – Posteriorment, aquests indicadors es van revisar, 
se’n va comprovar la disponibilitat als sistemes d’informa-
ció del SISCAT i es van descartar aquells amb un efecte 
sostre o terra o bé que aportaven la mateixa informació.

El resultat final va ser de 47 indicadors individuals, 
agrupats en 4 dimensions: efectivitat clínica i adequació 
(12 indicadors), eficiència i sostenibilitat (8), seguretat del 
pacient (9) i atenció centrada en la ciutadania (18). El pes 
de cada dimensió obtingut a partir de l’HC va ser de 8,48 
punts, 7,91 punts, 8,78 punts i 7,96 punts, respectivament. 
A la Taula 1 es mostren les dimensions i els indicadors in-
dividuals seleccionats, amb la ponderació que van obtenir 
a l’enquesta.

Va quedar exclosa la dimensió d’orientació cap als 
professionals per manca de disponibilitat dels indicadors 
proposats per aquesta dimensió.

Conclusions
S’ha pogut obtenir la informació de la major part dels in-
dicadors seleccionats a partir del consens previ, excepte 
pel que fa a la dimensió sobre orientació cap als professio-
nals, per manca de disponibilitat d’informació.

Aquest treball ha permès identificar algunes necessi-
tats d’informació que actualment no són encara disponi-
bles i que són considerades importants per a l’avaluació 
de la qualitat i la seguretat assistencials per part dels pro-
fessionals de la salut i dels ciutadans. És per això que pot 
ajudar a definir línies de millora que caldria potenciar des 
del Departament de Salut.

c) Combinació de les mesures individuals i bench-
marking:
L’indicador sintètic s’ha obtingut d’una combinació ma-
temàtica (o agregació) dels indicadors individuals que 
representen els diferents components de la qualitat assis-
tencial hospitalària.

Per a cada indicador individual, i per a cada dimen-
sió, també s’ha calculat la mitjana de la puntuació que 
els experts van donar durant el procés de consens extens 
mitjançant l’HC (primera fase). Aquests valors s’han fet 
servir per ponderar els indicadors individuals i les di-
mensions a l’hora de construir l’indicador sintètic.

Resultats
A continuació es presenten els resultats de la primera fase, 
definició del model dimensional de qualitat assistencial 
dels hospitals, i de la segona, selecció i ponderació de les 
dimensions i indicadors de qualitat de l’atenció hospita-
lària.

a) Dimensions seleccionades
S’ha definit el model dimensional a partir de la revisió de 
la literatura i d’experiències similars nacionals i interna-
cionals. Pel que fa a les dimensions de la qualitat, s’ha 
adaptat el model de la Performance Assessment Tool for 
Quality Improvement in Hospitals (PATH) de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS), resultant en les següents 
dimensions: efectivitat clínica i adequació, eficiència i sos-
tenibilitat, orientació cap als professionals, seguretat dels 
pacients i atenció centrada en el ciutadà.

EFICIÈNCIA
I

SOTENIBILITAT

ORIENTACIÓ
ALS

PROFESIONALS

EFECTIVITAT
I

ADEQUACIÓ

SEGURETAT DEL PACIENT

ATENCIÓ CENTRADA EN EL CIUTADÀ

FIGURA 1. Model dimensional marca Q
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TAULA 1.  Dimensions i indicadors individuals seleccionats per al càlcul de l’indicador sintètic i el seu pes obtingut a la fase de consens extens, 
mitjançant la plataforma en línia Health Consensus

Dimensió
(pes de la dimensió en 

una escala de 0 al 9)
Indicadors individuals

Pes de 
l’indicador 
individual

Efectivitat clínica  
i adequació

(8,48)

Mortalitat hospitalària per patologies seleccionades (a l’alta i a 30 dies) 7,46
Reingressos per patologies seleccionades 6,79
Mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions 7,98
Mortalitat hospitalària en condicions de baix risc 8,43
Pacients amb codi infart atesos en menys de 120 minuts (ECG-baló) 7,73
Temps entrada sala-baló de pacients en codi infart 7,73
Temps porta-agulla en trombòlisi intravenosa per ictus isquèmic 7,73
IQF: indicador “Selecció” 8,01
IQF: indicador “Ús racional de nous medicaments” 7,30
Hemorràgia o hematoma postoperatoris 7,86
Insuficiència respiratòria postoperatòria 7,86
Embolisme pulmonar o trombosi venosa profunda postoperatoris 7,86

Eficiència i 
sostenibilitat

(7,91)

Rendibilitat dels ingressos d’explotació 6,90
Cash-flow generat 7,02
Solvència 6,98
Cost estimat per UME assistencial 6,98
Cost anual per pacient en MHDA: antiretrovirals per VIH 6,85
Cost anual per pacient en MHDA: immunosupressors biològics 6,85
Raó de funcionament estàndard 7,24
Cirurgia major ambulatòria 7,48

Seguretat del 
pacient

(8,78)

Úlceres per pressió 8,19
Bacterièmia de catèter vascular venós 8,47
Bacterièmia de catèter venós central associada a la nutrició parenteral 8,47
Infecció de localització quirúrgica d’òrgan-espai en la cirurgia electiva de còlon 8,41
Infecció de localització quirúrgica d’òrgan-espai en la cirurgia electiva de recte 8,41
Pneumònia associada a ventilació mecànica 8,37
Punció o laceració accidental 8,35
Grau d’implantació de la llista de verificació de seguretat quirúrgica 8,37
Caigudes en pacients hospitalitzats 8,09

Atenció centrada  
en la ciutadania

(7,96)

Temps d’espera per procediments quirúrgics garantits i no garantits intervinguts 7,13
Temps d’espera per procediments quirúrgics garantits i no garantits pendents d’intervenció 7,13
Índex de reclamacions en l’hospitalització d’aguts per contacte 7,92
Tracte i relació personal del metge i les infermeres 8,24
Competència professional 8,50
Continuïtat assistencial 8,30
Organització/coordinació 8,16
Satisfacció global dels usuaris 7,84
Informació rebuda durant l’estada a l’hospital 8,16
Consentiment informat 8,48
Ajuda a controlar o millorar el dolor 7,92
Accessibilitat percebuda/temps d’espera a urgències 7,64
Accessibilitat percebuda/temps a la llista d’espera 7,64
Informació rebuda durant l’estada a urgències 8,16
Intimitat del pacient 7,92
Confidencialitat 7,92
Suport i atenció psicosocial 7,60
Poder donar la seva opinió 7,92

Glossari: IQF: índex qualitat farmacèutica; UME: unitat mèdica assistencial; MHDA: medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.



123

MERCÈ MERCADER i col·ls. - LA QUALITAT DE L’ATENCIÓ HOSPITALÀRIA A CATALUNYA SEGONS LA VISIÓ DELS PROFESSIONALS DE LA SALUT I ELS CIUTADANS

ponible a: http://www.cms.hhs.gov/HospitalQualityInits/33_Hospi-
talQualityAlliance.asp. Accés el 21 de juliol de 2017.

4. Centre for Prevention and Health Services Research. Dutch Health 
Care Performance Report 2010. Bilthoven, The Netherlands: Na-
tional Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Dis-
ponible a: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260602006.pdf. 
Accés el 21 de juliol de 2017.

5. European Community Health Indicators Monitoring [seu Web]. 
Disponible a: http://www.healthindicators.eu/healthindicators/object_
class/echishort_echim_health-systems.html. Accés el 21 de juliol de 2017.

6. Generalitat de Catalunya. Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació 
sanitària de Catalunya. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/
ca/el_departament/model_sanitari_catala/historia_del_model/
losc_25_anys/. Accés el 21 de juliol de 2017.

7. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, Pla de Salut 2016-
2020; 2016. Disponible a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departa-
ment/Pla_salut/. Accés el 21 de juliol de 2017.

8. International Quality Indicators Project [seu Web]. Disponible a: 
http://www.internationalqip.com/indicators-es.aspx. Accés el 21 de 
juliol de 2017.

9. OECD [seu Web]. Health at a Glance 2011: OECD Indicators. 
OECD Publishing; 2011. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1787/
health_glance-2011-en. Accés el 21 de juliol de 2017.

10. The Joint Commission. Performance measurement initiatives. Dis-
ponible a: http://www.jointcommission.org/PerformanceMeasure-
ment/PerformanceMeasurement/default.htm. Accés el 21 de juliol 
de 2017.

11. World Health Organization. Performance Assessment Tool for 
Quality Improvement in Hospitals (PATH). Denmark: WHO Re-
gional Office for Europe; 2007.

D’altra banda, la selecció de dimensions i indicadors 
de qualitat ha permès tant identificar les diferents visi-
ons de cada col·lectiu professional com poder prioritzar 
aquells que actualment són més valorats per la seva im-
portància i que, per tant, podran tenir més pes en el mo-
ment d’analitzar els resultats. També ha permès validar 
l’opinió professional, tot incorporant la visió dels pacients 
i els ciutadans obtinguda mitjançant els grups focals.

Caldrà, ara, seleccionar la millor estratègia possible de 
construcció de l’indicador sintètic de qualitat, ponderant 
els indicadors individuals i les dimensions d’acord amb 
les opinions expressades per ampli consens. I serà molt 
important facilitar el retorn dels resultats de l’avaluació 
comparativa a tots els centres i als professionals que han 
participat en aquest procés de consens ampli; l’avaluació 
ha de servir per tal que continuï la discussió i per poder 
posar a prova la seva utilitat per millorar la qualitat.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
1. Agency for Healthcare Research and Quality [seu Web]. Rockville, 

MD: U. S. Department of Health & Human. Inpatient Quality In-
dicators Overview. Disponible a: http://www.qualityindicators.ahrq.
gov/Modules/iqi_resources.aspx. Accés el 21 de juliol de 2017.

2. Canadian Institute for Health Information. Canada [seu Web]. Dis-
ponible a: http://www.cihi.ca. Accés el 21 de juliol de 2017.

3. Centers for Medicare and Medicaid Services [seu Web]. Hospital 
quality initiatives: Hospital Quality Alliance. Baltimore, MD. Dis-

http://www.cms.hhs.gov/HospitalQualityInits/33_HospitalQualityAlliance.asp
http://www.cms.hhs.gov/HospitalQualityInits/33_HospitalQualityAlliance.asp
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260602006.pdf
http://www.healthindicators.eu/healthindicators/object_class/echishort_echim_health-systems.html
http://www.healthindicators.eu/healthindicators/object_class/echishort_echim_health-systems.html
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/model_sanitari_catala/historia_del_model/losc_25_anys/
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/model_sanitari_catala/historia_del_model/losc_25_anys/
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/model_sanitari_catala/historia_del_model/losc_25_anys/
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/
http://www.internationalqip.com/indicators-es.aspx
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en
http://www.jointcommission.org/PerformanceMeasurement/PerformanceMeasurement/default.htm
http://www.jointcommission.org/PerformanceMeasurement/PerformanceMeasurement/default.htm
http://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/iqi_resources.aspx
http://www.qualityindicators.ahrq.gov/Modules/iqi_resources.aspx
http://www.cihi.ca


124

Roda contínua de formació i consens. LES SOCIETATS DE L’ACADÈMIA

Els orígens de la cirurgia plàstica
La denominació d’aquesta branca de la cirurgia deriva del 
mot grec “plastiki”, que significa modelar, per la qual cosa 
podem referir-nos a la cirurgia plàstica com la cirurgia de 
la forma. Podem trobar descripcions d’intervencions atri-
buïbles a aquesta especialitat en papirs egipcis dels anys 
3000 aC, en què es detalla el tractament de fractures nasals 
i de malformacions congènites de llavi.

Al voltant de 1500 aC també trobem descripcions de 
reconstruccions nasals a l’Índia, probablement perquè 
l’amputació nasal era un càstig per a determinat tipus de 
delictes. Hipòcrates, el metge grec nascut a l’illa de Kos 
l’any 460 aC, descriu en el seu “Corpus hippocraticum” 
el tractament de les cremades; també deia respecte a les 
malalties: “els que no es curen amb medicaments es cu-
ren amb ferro (cirurgia), els que no es curen amb ferro es 
curen amb foc (cauterització) i els que no es curen ni amb 
medicines ni amb ferro ni amb foc, són incurables”.

A Roma, en els anys 30 de la nostra era, Celsus va es-
criure el tractat “Chirurgia curtorum”, on descriu tècni-
ques de cirurgia reparadora de llavis, nas i orelles.

En el segle xv, a Sicília, la família Branca (pare i fill) 
descriuen la tècnica de reconstrucció del nas amb un pen-
jall del braç, que també descriu Tagliacozzi en el seu llibre 
“De curtorum chirurgia per insitionem”.

A l’Estat espanyol es comença a parlar de cirurgia 
plàstica al voltant dels anys trenta del segle passat, amb 
l’empenta del Dr. Soraluce a Madrid i del Dr. Gabarró a 
Barcelona, tot i que als caps dels serveis de cirurgia dels 
hospitals no els interessés massa el tema, ja que els em-
pelts no prenien, els penjalls eren molt laboriosos i l’estè-
tica era considerada una cirurgia poc seriosa.

Història de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i 
Estètica

Manel Romaní Olivé

Expresident de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. 
Barcelona.

La tardor del 1937 es va organitzar a Sant Sebastià un 
curs de cirurgia plàstica dirigit pel Dr. Sheehan de Nova 
York, que era conegut del Dr. Gómez-Ulla; hi van assis-
tir una trentena d’interessats, que van poder presenciar 
intervencions de l’òrbita, rinoplàsties, fractures de ma-
xil·lars i aplicacions d’empelts sobre superfícies cruentes.

Posteriorment, i sobretot degut a la necessitat de trac-
tament de les greus mutilacions causades per les ferides 
de guerra, la cirurgia plàstica va anar evolucionant amb 
el pas dels anys i es van anar creant serveis de cirurgia 
plàstica arreu de la geografia de l’Estat: primer com a de-
pendents dels serveis de cirurgia general o de càtedres de 
patologia quirúrgica i, més endavant, com a serveis inde-
pendents, fins arribar a l’excel·lència dels nostres dies, en 
què és una de les especialitats més cobejades en els exà-
mens MIR.

Els orígens de la Societat Catalana de Cirurgia 
Plàstica
La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica va ser fundada 
l’any 1961 a l’empara de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 
com una escissió (i no com una societat regional) de la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica i per diferències 
de criteri amb els companys de la resta de l’Estat espanyol 
que, segons els nostres fundadors, eren massa centralistes. 
Els membres fundacionals van ser els doctors Gabarró, 
Abades, Dargallo, Gras, Lafuente, Mir, Muntaner i Planas, 
entre altres, amb la idea inicial de fer trobades per com-
partir les seves experiències i dubtes, idea fundacional que 
s’ha mantingut fins a l’actualitat en què el fet de ser mem-
bre de la Societat és sinònim d’una reconeguda qualitat 
científica i professional.

El primer president del que en aquell moment s’ano-
menà “Asociación de Cirugía Plástica de la Academia de 
Ciencias Médicas de Barcelona” va ser el Dr. Pere Ga-
barró, amb el Dr. Miquel Gras com a vicepresident i els 
doctors Lorenzo Mir i Mir, Mercè Vila, Jaume Planas i 
Joan Abades completant la Junta Directiva. Sota la di-
recció del Dr. Gabarró, i a iniciativa del Dr. Mir i Mir, 
es va organitzar el febrer de 1963 el “I Ciclo de confe-
rencias para post-graduados” (evidentment, en castellà), 

Correspondència: Dr. Manel Romaní Olivé
Gran Via de les Corts Catalanes, 531
08011 Barcelona
Tel. 934 544 019
Fax 933 237 080
Adreça electrònica: 12011mro@comb.cat

Annals de Medicina 2017;100:124-127.

mailto:12011mro%40comb.cat?subject=


125

MANEL ROMANÍ OLIVÉ - HISTÒRIA DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA

dels desastres de les ferides de guerra. Degut al seu taran-
nà catalanista es va haver d’exiliar el 1939, anant a parar al 
Servei del Dr. Harold Gillies, a Anglaterra, on s’hi va estar 
fins el 1942, en què va obtenir el grau de Senior Surgeon 
i va obrir el seu servei al Baguley Emergency Hospital de 
Manchester, amb 40 llits, com a cap de Secció de Cirurgia 
Plàstica. Compaginà aquest càrrec amb la plaça de cap de 
Servei de Cirurgia Plàstica del Cancer Christie Hospital, 
on va poder tractar ferits i mutilats de guerra i va poder 
fer tot tipus de reparacions de cara i mans afectades per 
lesions tumorals. És en aquesta època que publicà la seva 
tècnica d’empelts en tauler d’escacs.

Tornà a Barcelona el 1947 i, tot i trobar moltes por-
tes tancades, l’acollí l’Hospital de Sant Pau, on va poder 
organitzar el primer Servei de Cirurgia Plàstica, on van 
formar-se els doctors Burdeus, Huguet, Riu Labrador i 
Castells.

El Dr. Gabarró va deixar com a llegat la placa de Ga-
barró, que serveix per facilitar l’extracció d’empelts de di-
ferents amplades amb la ganiveta manual i la tècnica dels 
empelts en tauler d’escacs.

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona dedicà l’any 
2009 a la figura del Dr. Pere Gabarró, anomenant-lo “Any 
Dr. Pere Gabarró”.

Miguel Gras i Artero

FIGURA 2. Dr. Miquel Gras i Artero

El Dr. Gras (Figura 2) va conèixer la cirurgia plàstica de la 
mà del Dr. Gabarró a principis dels anys 30, amb qui no no-
més compartien inquietuds mèdiques sinó també esportives 
(muntanyisme i esquí). Durant la guerra també va servir en 
el bàndol republicà i, en acabar el conflicte, va marxar a An-
glaterra, on va estar amb Harold Gillies i amb el seu compa-
triota Gabarró.

De retorn a Barcelona fundà el Servei de Cirurgia 
Plàstica de la Creu Roja, compaginant els tractaments de 
Cirurgia Plàstica i de Cirurgia Estètica.

amb una durada de 15 dies, la primera setmana dedica-
da a cremats i la segona a càncer cutani. Atès l’èxit de la 
convocatòria, l’any següent es va repetir l’experiència i, 
posteriorment, el Dr. Mir i Mir ho va seguir organitzant 
a la Clínica Plató.

Per la seva banda, el Dr. Planas, que va inaugurar la 
seva clínica el 1971, hi va començar a organitzar cursos 
un any després; en el fulletó informatiu de la primera edi-
ció s’esperonava els assistents a aportar-hi casos proble-
màtics o que poguessin ser d’interès general; la matrícula 
era gratuïta i els àpats de treball estaven inclosos.

L’any 1985 es va afegir la paraula “Estètica” a la deno-
minació de la societat i un any després, el 1986, sota la 
presidència del Dr. Ramon Vila Rovira, es va celebrar el 
25è aniversari de la fundació; l’any 2011, sota la presidèn-
cia del Dr. Carlos Liébana Pérez, es van celebrar les noces 
d’or al Mont Sant Benet.

Els pioners
Els pioners de la cirurgia plàstica es van haver d’anar a for-
mar a l’estranger, a Anglaterra, a França i als Estats Units, 
mitjançant beques d’estudi, intercanvis professionals, es-
talvis, cursos, congressos, conferències... qualsevol siste-
ma era vàlid per poder assolir els coneixements necessaris 
de la nova especialitat.

Pere Gabarró i Garcia

FIGURA 1. El Dr. Pere Gabarró i Garcia a Oxford el 1962

El pioner de la cirurgia plàstica en el nostre país va ser el 
Dr. Pere Gabarró i Garcia (Figura 1), que l’any 1933, essent 
secretari de la Societat Catalana de Cirurgia de Catalunya, 
va presentar la primera publicació que podríem atribuir a 
aquesta especialitat, en què explicava la seva experiència 
en la reconstrucció facial basant-se en les publicacions i 
llibres que li arribaven dels capdavanters de l’especialitat, 
els Drs. Marion, Joseph i Gillies.

En el decurs de la guerra civil, va estar en el bàndol re-
publicà, on va poder treballar en cirurgia reconstructiva 
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aquestes lesions i així va ser que va conèixer de primera mà 
(mai millor dit) aquest tipus de cirurgia; es va quedar durant 
un any i mig als Estats Units i va poder assistir a cirurgies de 
diversos pioners de l’especialitat a Chicago, San Francisco i 
Saint Louis. Va ser el primer que va tenir clínica pròpia, que 
en l’actualitat porten els seus fills, alumnes i col·laboradors.

Vaig conèixer personalment els doctors Mir i Mir i 
Planas, que em van obrir gentilment les portes dels seus 
quiròfans, on vaig aprendre una part molt important 
del meu bagatge quirúrgic plàstic-estètic. Recordo com 
em va impressionar la primera vegada que vaig assistir a 
l’extirpació àmplia d’un carcinoma cutani en el cuir ca-
bellut d’un pacient per part del Dr. Mir i Mir i que, un 
cop extirpada la peça, vaig pensar que aquella ferida no 
es podria tancar mai més, veient embadalit com aquell 
home, que semblava no haver patit mai de la vida i que 
operava cantant sarsueles, va fer un parell de tallets su-
plementaris i, en un tres i no res, va resoldre el problema 
sense massa tensió de sutura. L’ambient en el quiròfan del 
Dr. Planas era diferent, hi havia com un silenci religiós on 
els que fèiem de públic del mestre assistíem a una litúrgia 
d’elegància que el mestre desprenia en la seva actitud i els 
seus gestos. Ambdós, però, tenien en comú una autènti-
ca devoció per l’especialitat que no va minvar malgrat el 
pas dels anys; recordo haver-me trobat una vegada el Dr. 
Planas (que ja devia tenir uns 80 anys) en un aeroport per 
anar a un congrés i, mentre esperàvem l’embarcament, ell 
estava concentrat llegint el darrer número de la revista 
Plàstic and Reconstructive Surgery, ben bé com si es trac-
tés d’un resident.

Fundació dels serveis de Cirurgia Plàstica en el 
nostre país
El primer servei de Cirurgia Plàstica que es va obrir en 
el nostre país va ser el de l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona, l’any 1947, sota la direcció del Dr. Mir i Mir, 
dins de la càtedra de Cirurgia General del professor Piu-
lachs; després s’hi va incorporar el Dr. Planas; poc després 
s’obria el servei de l’Hospital de la Creu Roja amb el Dr. 
Gras i el de l’Hospital de Sant Pau amb el Dr. Gabarró. 
El 1964, el Dr. Mir i Mir se’n va anar a la Clínica Plató on 
organitzà un servei amb especial atenció als cremats.

El 1966 s’inaugurà la Residència Sanitària Francisco 
Franco (l’actual Vall d’Hebron) i el Servei de Cirurgia 
Plàstica del centre l’organitzà el Dr. Planas, que marxà a 
la seva clínica el 1971 i deixà el servei en mans del Dr. 
Bañuelos.

El 1974, el Dr. Riu Labrador es va fer càrrec del Ser-
vei de Cirurgia Plàstica de la nova Residència Sanitària 
“Príncipes de España” (ara Hospital de Bellvitge) i el 1976 
el Dr. Benedito s’encarregà de posar en marxa el Servei 
de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Sagrat Cor. Per les ma-
teixes dates, a la Quinta de Salut l’Aliança va organitzar 

Lorenzo Mir i Mir

FIGURA 3. Dr. Lorenzo Mir i Mir

El Dr. Mir (Figura 3) acabà la carrera el 1942 i el 1946 
marxà als Estats Units per motius familiars (la seva pro-
mesa era americana) i perquè desitjava aprendre les tèc-
niques de cirurgia plàstica de la mà dels seus promotors. 
Entrà en contacte amb els doctors Blair, Brown, Converse, 
Aufricht, Saphian... Quan va tornar al país, l’any 1947, els 
companys li deien que només amb la cirurgia plàstica no 
es podria guanyar la vida, que seria millor que també fes 
cirurgia general. No en va fer cas i muntà el Servei de Ci-
rurgia Plàstica de l’Hospital Clínic, donant impuls al trac-
tament dels cremats, tema sobre el qual publicà un llibre 
el 1969.

Jaume Planas i Guasch

FIGURA 4. Dr. Jaume Planas i Guasch

El Dr. Planas (Figura 4) es va començar a interessar per la 
cirurgia plàstica com a pacient, ja que treballava com a ci-
rurgià general i feia la reducció de les fractures a urgències 
sota escòpia, cosa que el va portar a l’aparició de lesions ra-
diodermítiques en les mans. Es va assabentar que a Saint 
Louis hi havia un cirurgià (Brown) que feia empelts i curava 
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o bé casos clínics, promoguts pels seus centres de forma-
ció i també, un cop l’any, es fa una trobada d’hospitals ca-
talans que es va organitzant, de forma itinerant, pels dife-
rents serveis de cirurgia plàstica de la geografia catalana.

També s’ha de destacar el fet que cada any es convoca 
una beca de formació anomenada Beca Gabarró, en ho-
nor del nostre fundador, amb l’objectiu d’ajudar econò-
micament el millor pla de treball per a una estada en un 
centre hospitalari a l’estranger, amb el propòsit de desen-
volupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea 
de la cirurgia plàstica, reparadora i estètica.

Visualització de la SCCPRE
La SCCPRE disposa d’una pàgina web (www.sccpre.cat) 
on s’explica la seva història, les seves activitats, els seus 
membres i els components de la seva Junta de Govern ac-
tual i les anteriors; també hi consten les activitats que es 
duen a terme i hi ha una borsa de treball.

A nivell de Catalunya hi ha serveis de cirurgia plàstica 
en els principals hospitals del país i també en comarques 
importants, atenent al que dicta l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), que recomana un cirurgià plàstic per a 
cada 50.000 habitants

Com a fites importants de l’especialitat podem desta-
car els primers trasplantaments de cara realitzats a l’Hos-
pital Universitari Vall d’Hebron, sota la direcció del Dr. 
Barret.
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el servei el Dr. Dargallo. El 1984, el Dr. González Mestre 
organitzà el servei de l’Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona.

Posteriorment s’han anat obrint serveis en les altres 
capitals de província així com en hospitals comarcals, on 
poden desenvolupar la seva activitat el centenar llarg de 
membres de la nostra societat.

Objectius de la Societat Catalana de Cirurgia 
Plàstica, Reparadora i Estètica (SCCPRE)
Tal i com defineixen els seus estatuts, els objectius de la 
SCCPRE consisteixen en:

 – Agrupar tots els especialistes en cirurgia plàstica, re-
paradora i estètica i els MIR de l’especialitat que ho sol·li-
citin i siguin admesos.

 – Contribuir al millorament científic dels seus associats.
 – Promoure el desenvolupament de la seva especialitat.
 – Assessorar els organismes públics i societats priva-

des en matèria de la seva especialitat.
 – Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’es-

pecialitat.
 – Col·laborar amb les universitats en un desenvolupa-

ment científic i tècnic.
 – Fomentar la col·laboració amb altres societats esta-

tals i internacionals.

Organització i activitats de la SCCPRE
La representació de la Societat l’ostenta l’assemblea ordi-
nària dels seus membres en la seva reunió que se celebra 
cada any i una junta directiva que es renova en l’esmentada 
assemblea, de manera parcial. En cas de necessitat, la Jun-
ta Directiva pot convocar assemblees extraordinàries. En 
l’actualitat la Societat està formada per un centenar llarg 
de membres, que treballen en els hospitals i clíniques del 
país, on es formen via MIR els futurs especialistes.

Pel que fa al vessant científic, es fa una reunió mensu-
al, a l’Acadèmia, per tractar temes d’interès on es convida 
ponents del país o de l’estranger que finalitzen amb un 
torn de paraula. Un cop l’any es fa una sessió de metges 
residents, en la qual aquests presenten treballs de recerca 

www.sccpre.cat
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsMedicina/article/view/241127/323654.%20Acc%C3%A9s%20el%2024%20de%20juliol%20de%202017
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Proves i evidències

Introducció
L’augment de l’esperança de vida i el consegüent envelli-
ment de la població, juntament amb els avenços mèdics 
que transformen malalties agudes en patologies de llarga 
evolució (p. ex. VIH o càncer, entre d’altres), enllacen de 
forma ineludible amb la cronificació. Espanya és el tercer 
país del món amb un major percentatge de persones ma-
jors de 65 anys i es preveu que aquest subgrup de població 
arribi a ser el 34% de la població total l’any 20501. No és 
d’estranyar, doncs, que una de les línies d’actuació priori-
tària del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 fos la creació 
d’un sistema més orientat als malalts crònics. En l’actuali-
tat, el 75% de la despesa sanitària, el 60% de les hospita-
litzacions i el 80% de les visites ambulatòries són deguts a 
patologia crònica1. En aquest context, el repte és aconse-
guir la millora de qualitat, accessibilitat i seguretat de les 
intervencions sanitàries adreçades al pacient amb malaltia 
crònica amb l’objectiu de reduir la morbiditat i mortalitat i 
millorar els resultats en salut i la qualitat de vida.

El Departament de Salut i el Departament de Benestar 
Social i Família van crear el Programa per a la Prevenció 
i Atenció a la Cronicitat (PPAC) per tal de desenvolupar 
un sistema assistencial integrat que millorés el grau de 
coordinació entre els diferents nivells assistencials i fa-
cilitar així l’abordatge a la cronicitat2,3. Es van prioritzar 
deu patologies a partir de la seva prevalença, complexitat 
i dificultat del maneig: insuficiència cardíaca, malaltia 
pulmonar obstructiva crònica (MPOC)/asma, diabetis 
mellitus, trastorns mentals greus, depressió, demències, 
càncer, nefropatia, dolor crònic i malalties de l’aparell lo-
comotor3.

Per al maneig de les patologies prioritzades es va im-
plementar el sistema assistencial integrat als diversos ter-
ritoris de Catalunya mitjançant el desenvolupament de 

Pautes per a l’harmonització dels tractaments farmacològics

Montserrat Gasol1, Mercè Obach1, Joan M. V. Pons2, Caridad Pontes1

1CatSalut. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya; 2Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Barcelona.

les rutes assistencials. La ruta assistencial és un pla ope-
ratiu multidisciplinari que pretén gestionar el maneig del 
pacient crònic i estandarditzar els diferents processos im-
plicats en la seva atenció2. Així doncs, promou el maneig 
del pacient d’una manera eficient i organitzada, atès que 
defineix, optimitza i seqüencia les intervencions per les 
quals ha d’avançar el pacient en els diferents nivells assis-
tencials del sistema sanitari (hospitals, centres d’atenció 
primària, etc.).

Paral·lelament a les rutes assistencials, i davant la 
rellevància del maneig farmacològic d’aquestes pato-
logies, el CatSalut va impulsar, en el marc del Pro-
grama d’harmonització farmacoterapèutica de medi-
caments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària 
(PHF-APC), l’elaboració d’unes pautes d’harmonització 
farmacoterapèutiques que actuen com a element comú, 
transversal i homogeni, i que garanteixen una atenció al 
pacient basada en criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat 
i eficiència.

En l’actualitat, l’atenció integrada i l’atenció a la croni-
citat continuen essent pilars fonamentals del Pla de salut 
2016-20204. L’abordatge de la política farmacèutica i del 
medicament esdevé una de les línies estratègiques que ha 
de permetre una visió transversal del medicament dins el 
sistema sanitari.

Pautes per a l’harmonització del tractament 
farmacològic
Les pautes d’harmonització dels tractaments farmacolò-
gics són una eina adreçada a tots els professionals assis-
tencials per establir unes bones pràctiques en el maneig 
farmacològic de diferents patologies d’alta prevalença, que 
pretén ser àgil i fàcil d’utilitzar.

S’han elaborat fins ara pautes harmonitzades en 6 de 
les patologies prioritzades: diabetis mellitus tipus 2 (2013 
i la seva actualització el 2017)5, insuficiència cardíaca crò-
nica (2013)6, MPOC (2014; en procés d’actualització)7, 
depressió major (2014)8, malaltia d’Alzheimer (2016)9 i 
pacients amb malaltia renal crònica (2016)10.

Objectius de les pautes d’harmonització
L’existència de diferents visions terapèutiques en un en-
torn multidisciplinari, la falta de comunicació entre pro-
fessionals i les diferents perspectives assistencials fan que 

Correspondència: Montserrat Gasol Boncompte i Mercè Obach Cortadelles
Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica
Àrea del Medicament. Servei Català de la Salut (CatSalut)
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clíniques concretes. Les fonts d’informació que s’utilitza-
ran durant el desenvolupament de la pauta són acordades 
pel grup de treball a partir de criteris de qualitat i tenint 
en compte la seva aplicabilitat a la pràctica clínica habitu-
al al nostre entorn. Un cop seleccionades aquestes fonts, 
l’equip coordinador és l’encarregat d’analitzar, sintetitzar 
i elaborar les recomanacions del tractament farmacotera-
pèutic. Cadascuna de les recomanacions escrites és valo-
rada i aprovada pel grup de treball.

Durant el procediment d’elaboració de les recomana-
cions s’identifiquen incerteses a les que s’enfronten diàri-
ament els professionals. Sovint, la literatura científica no 
proporciona resposta a les múltiples preguntes que sor-
geixen durant el maneig d’una patologia, ja que els ma-
lalts solen patir altres trastorns i la realitat clínica (efec-
tivitat) s’assembla poc a l’extrema selecció de pacients en 
els assaigs clínics (eficàcia). Per aquest motiu, quan hi ha 
aspectes de la pràctica clínica sobre els quals no existeix 
evidència científica, o quan les recomanacions en dife-
rents guies de pràctica clínica no és coincident, el grup de 
treball s’alinea i genera recomanacions mitjançant el con-
sens d’experts. Les recomanacions i les pautes són subjec-
tes a revisió periòdicament i quan apareix nova evidència.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat i avaluar la per-
tinença i l’aplicabilitat de les recomanacions, les pautes 
d’harmonització són revisades per un grup de revisors 
externs de diferents disciplines. També són avaluades en 
el consell assessor i en la comissió per a l’harmonització 
de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comu-
nitària (CAMAPC i COMAPC) del PHF-APC del CatSa-
lut, que inclouen representants dels diferents proveïdors 
de salut.

Les recomanacions tenen un caràcter generalista i 
perspectiva poblacional. Per això, les pautes s’adrecen 
principalment a l’atenció primària i comunitària, la qual 
cosa no treu que en l’àmbit de la consulta especialitzada 
no s’hagi de seguir majoritàriament la pauta consensua-
da. Tanmateix, la personalització de la prescripció reque-
reix considerar situacions concretes que precisen trac-
tament específic, ja sigui per diferències biològiques en 
el metabolisme dels fàrmacs, resposta immune, dotació 
genètica o presència de comorbiditats, entre d’altres.

Amb la intenció principal de facilitar la presa de deci-
sions dels professionals sanitaris lligades a la terapèutica 
farmacològica, les pautes es desenvolupen en concordan-
ça amb la política farmacèutica del CatSalut. En aquest 
sentit, incorporen les recomanacions provinents del PHF-
APC, el qual promou la utilització de les innovacions te-
rapèutiques que demostren que aporten un valor afegit 
substancial a la pràctica mèdica habitual. A més a més, 
considera els indicadors associats a l’índex de qualitat de 
prescripció farmacèutica (IQF), eina de gestió emprada 
des del CatSalut per a fomentar l’ús racional dels fàrmacs 
més eficients i reduir la variabilitat entre els professionals 

en ocasions es prenguin decisions terapèutiques hetero-
gènies, que afecten tant els resultats en salut com l’equi-
tat en la utilització de recursos. D’altra banda, la intensa 
competència de la indústria farmacèutica per a aconseguir 
comercialitzar els seus productes condueix a la introduc-
ció d’un gran nombre de medicaments en el mercat, que 
sovint són força semblants quant al seu valor afegit i al 
perfil de malalts al que van dirigits. En aquests casos, la 
variabilitat en la prescripció sovint és més deguda a la 
pressió mediàtica que a una evidència concloent de major 
seguretat o efectivitat. Per totes aquestes raons, és relle-
vant realitzar una gestió integrada del medicament per a 
garantir-ne l’accés equitatiu, un ús eficient i efectiu a nivell 
individual i un patró d’ús poblacional compatible amb la 
sostenibilitat del sistema. Aquesta necessitat d’homoge-
neïtzar criteris, missatges i accions és la que promou que 
s’elaborin les pautes d’harmonització d’aplicació a Catalu-
nya.

L’objectiu de les pautes d’harmonització és, per tant, 
l’optimització de la prestació farmacoterapèutica en ter-
mes d’ús racional, de manera que permeti maximitzar el 
benefici i minimitzar els riscs de l’exposició individual i 
poblacional als medicaments, d’una manera sostenible 
pel sistema.

Tanmateix, són objectius de les pautes proporcionar 
eines de suport consultables en la pràctica diària, concen-
trar la informació dispersa en un únic document de re-
ferència, donar suport a decisions farmacoterapèutiques, 
establir recomanacions sobre allò que no s’ha de fer —és 
a dir, pràctiques de poc valor desaconsellables—, propor-
cionar recomanacions per als pacients i, en definitiva, re-
duir la incertesa i la variabilitat en la pràctica clínica per 
tal de millorar els resultats en salut de la població.

Equip multidisciplinari i procediment d’elaboració de 
les pautes d’harmonització
El procés d’elaboració de les pautes farmacoterapèutiques 
és complex i necessita nodrir-se de tots aquells professi-
onals que intervenen en els diferents nivells assistencials 
implicats en la cura del pacient amb una malaltia crònica 
durant la seva evolució. Per aquest motiu, la constitució 
d’un grup de treball que inclogui diferents especialistes és 
essencial per a la realització i integració d’un examen crític 
de l’evidència existent i per aconseguir un consens entre 
les diferents especialitats de la millor pauta terapèutica. 
Així, generalment s’inclouen especialistes en la patologia 
concreta, especialistes en atenció familiar i comunitària, 
farmacòlegs clínics, farmacèutics i infermers. El grup de 
treball intenta recollir, en la mesura del que sigui possible, 
representants dels diferents territoris de Catalunya.

Un cop seleccionat el grup de treball, l’equip coordi-
nador de les pautes d’harmonització identifica les guies 
de pràctica clínica de referència vigents, revisions siste-
màtiques i estudis de rellevància que adrecen preguntes 
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Les pautes pretenen identificar aquells punts clau o 
d’incertesa científica i suggereixen recomanacions clares 
i sense ambigüitats (Figura 2). En qualsevol nivell del 
procés decisori o enfront de situacions complexes, la pau-
ta orienta cap a l’acció que el seu quocient benefici/risc 
resulta més favorable i, per tant, considera la seguretat, 
l’efectivitat i l’eficiència. En general, s’empren les denomi-
nacions per principi actiu, en comptes de les denomina-
cions de marca, i es prioritzen els fàrmacs dels quals es té 
més experiència d’ús per davant dels de més recent intro-
ducció, que solen tenir majors incerteses quant a efectivi-
tat i seguretat en condicions de pràctica clínica.

Les pautes no poden ser ambigües ni interpretables, 
tot i que no deixen de ser recomanacions i, com a tals, 
no són d’obligat compliment. Per tal de facilitar la seva 
utilització, incorporen nombroses taules amb informació 
pràctica sobre el maneig dels fàrmacs, que inclouen la via 
d’administració, la posologia i els ajustaments de dosi, les 
interaccions, les contraindicacions, les precaucions i els 
criteris de validació sanitària. Quan s’escau, s’inclouen 

d’atenció primària i especialitzada. L’IQF constitueix, 
entre d’altres, un dels indicadors que utilitza la Central 
de Resultats en l’Atenció Primària i permet identificar 
les millors pràctiques i establir l’estàndard de referència 
(gold standard) de la prescripció. Finalment, les pautes 
integren, en la mesura del que sigui possible, els criteris 
farmacoeconòmics generats per la Comissió d’Avaluació 
Econòmica i Impacte Pressupostari (CAEIP), que contri-
bueixen en la millora de l’ús eficient dels medicaments.

La Figura 1 mostra els passos del procés d’elaboració 
de les pautes d’harmonització.

Característiques clau
Com s’ha referit, les pautes d’harmonització, elaborades a 
través de grups de professionals amb diferents àmbits d’ex-
pertesa, conjuguen, d’una banda, la millor evidència cien-
tífica existent i, de l’altra, l’experiència dels propis professi-
onals en la seva tasca quotidiana. Un grup d’especialistes, 
sense implicació directa en la seva elaboració, porta a ter-
me una revisió externa per tal de validar la seva robustesa.

Delimitació de l’abast i els objectius de les pautes d’harmonització

Creació del grup de treball multidisciplinari

Cerca de la literatura

Selecció, avaluació i síntesi de la literatura

Formulació de recomanacions

Aprovació de les recomanacions
Formulació i aprovació de les recomanacios per consens

Revisió externa per part del CAMAPC i d’experts convidats

Revisió externa per part de la COMAPC o la CFT

Edició i publicació de les pautes

Actualització de les Pautes d’Harmonització

IQF

Informes i dictàmens 
de PHF

Nova evidència

Avaluació de resultats 
en salut i compliment 

d’indicadors

IQF: índex de qualitat de prescripció farmacèutica; CAMAPC: consell assessor per a l’harmonització de medicaments en l’àmbit de 
l’atenció primària i comunitària; COMAPC: comissió per a l’harmonització de medicaments en l’àmbit de l’atenció comunitària; CFT: 
comissió farmacoterapèutica.

FIGURA 1. Diagrama de flux de l’elaboració de les pautes d’harmonització
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terapèutic d’acord amb criteris de seguretat, efectivitat i 
eficiència i, per tant, són una eina útil per a examinar i 
explicar les possibles diferències existents en l’ús racional 
dels medicaments.

Conclusions
Les pautes van sorgir per harmonitzar els tractaments far-
macoterapèutics de les patologies prioritzades en el Pla de 
Salut3,4 i per servir d’element comú en les rutes assisten-
cials2. S’han identificat com una eina molt útil a l’hora de 
revisar de manera integral l’aproximació farmacoterapèu-
tica d’una determinada patologia, per establir i prioritzar 
la utilització de fàrmacs a partir de les evidències dispo-
nibles.
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descripcions i imatges dels diferents dispositius d’admi-
nistració existents al mercat, com per exemple les plomes 
precarregades per a la insulina i els anàlegs de la insuli-
na (pauta de la diabetis tipus 2) o els diferents dispositius 
d’inhalació (pauta de l’MPOC). En definitiva, es procura 
que la pauta d’harmonització per a patologies cròniques 
d’alta prevalença sigui un document breu, pràctic i fàcil 
de consultar.

Reptes de futur
Com en altres documents de recomanacions per al maneig 
dels pacients, la tasca més important comença un cop s’ha 
elaborat el document. Cal fer-ne la difusió i la implemen-
tació en la pràctica clínica i en els diferents nivells assisten-
cials. Això passa necessàriament per la seva incorporació 
i traspàs en la forma més adient (algoritmes, desplegables, 
alertes, etc.) en les estacions de treball dels professionals.

A la vegada, cal seguir fent difusió de la cultura d’ava-
luació continuada dels processos. L’elaboració d’indica-
dors, que permetin valorar el grau d’implementació de les 
pautes d’harmonització, els resultats en salut i la millora 
contínua de la qualitat, permet mesurar la seva utilitat i 
retroalimentar el procés. Les pautes d’harmonització es-
devenen un element clau en l’estandardització de l’òptim 

Alentir la caiguda de l’FGe (ml/
min/1,73 m2) i progressió de l’MRC:
• Control de la PA i proteïnúria: SRAA
• Control de la diabetis
• Control de la dislipèmies
• Mesures higienicodietètiques
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FGe: filtrat glomerular estimat; MRC: malaltia renal crònica; PA: pressió arterial; SRAA: sistema renina angiotensina aldosterona; 
FG: filtrat glomerular; GDS-FAST 4: Global Deterioration Scale and Functional Assessment Staging; IACE: inhibidor de l’enzim 
acetilcolinesterasa.

FIGURA 2.  Exemple de maneig en dues de les patologies prioritzades9,10: A) fases d’actuació en el maneig compartit de la malaltia renal crònica; 
B) algorisme del maneig de la malaltia d’Alzheimer lleu.
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Sense amnèsia

Els epònims
“Pteris codinae”. Falguera perenne de fins a 30 cm. Es troba 
a la zona del Pasteral, a La Cellera de Ter. Joaquim Codina 
la va trobar i estudiar el 1908 i, al principi, es pensà que era 
una espècie nova. Els botànics Cadevall i Pau l’anomena-
ren Pteris codinae en honor al seu descobridor. Més tard 
es confirmà que es tractava d’una falguera ja coneguda al 
sud d’Àfrica i alguns punts d’Àsia (Pellaea calomelanos o 
Pellaea hastata).

“Lepidella codinae”. Bolet comestible de la família 
Amanitaceae. Descobert pel micòleg R. Maire, el batejà 
amb aquest nom en honor de Joaquim Codina. Es coneix 
també com Amanita codinae, Armillaria codinae, Aspide-
lla codinae o Saproamanita codinae.

“Gènere Codinaea”. Gènere de fongs descobert i descrit 
per R. Maire el 1937, qui va dedicar-lo, amb aquest nom, 
a Joaquim Codina. Dins d’aquest gènere, Maire inclogué 
un nou fong que va batejar amb el nom Codinaea aristata.

Joaquim Codina i Vinyes, l’home
Joaquim Codina i Vinyes (Figura 1) nasqué a La Cellera 
de Ter (La Selva) el 19 de novembre de 1868. Era fill de Ra-
mon Codina i Callís, metge que durant quatre anys prestà 
servei a l’exèrcit carlí, i de Teresa Vinyes i Surroca. Acabà 
el batxillerat a Girona el 1885 i anà a Barcelona a estudiar 
medicina, on es llicencià el 27 de juny de 1891. En acabar 
els estudis tornà a la casa pairal, Can Vinyes (veure Nota), 
per exercir la medicina d’allà estant i hi va romandre tota 
la vida1-3.

A partir de 1906, influït pel naturalista d’Espinelves 
Marià Masferrer i, sobretot, pel botànic terrassenc Joan 
Cadevall, s’afeccionà a la botànica, a la qual es dedicà in-

Eponímia mèdica catalana. 
Els epònims de Joaquim Codina: de la falguera Pteris codinae al 
gènere Codinaea, tot passant per alguns altres fongs

Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños

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

tensament, sense descuidar mai, però, la medicina3. Fruit 
d’aquella primera època fou la publicació, des de 1908 a 
1910 —amb unes addicions posteriors el 1911—, al Bole-
tín del Colegio de Médicos de la Provincia de Gerona dels 
“Apuntes para la flora de la Sellera y su comarca”, impor-
tant aportació a la flora catalana i model de flores locals, 
sobretot tenint en compte l’escassesa de mitjans de què 
disposava. Hi va incloure 1.032 espècies, d’un territori de 
només 15 km de radi, moltes de les quals eren fongs (en 
els quals s’especialitzaria); a més de les característiques 
de cada planta, en moltes feia referència als seus usos i a 
costums relacionats, així com a mals usos i als usos medi-
cinals. S’afegí així un especial interès folklòric a l’interès 
botànic de l’obra, que es recollí en un únic volum, publicat 
també a Girona4 (escrivia Codina en aquesta obra: “...diré 
que mi amigo el distinguido naturalista D. Mariano Mas-
ferrer que hace unos dos años vino á esta á pasar una tem-
porada, fué quien me indicó la utilidad de este sport /.../ 
Una vez iniciado en el mismo, pero no contando aún con 
fuerzas propias suficientes, he recurrido al distinguido 
botánico Dr. Juan Cadevall, de Tarrasa quien con escesiva 
amabilidad me ha solventado muchas dudas, corregido no 
pocos errores sufridos en la diagnosis de muchas especies 
y me ha alentado en el camino emprendido de esta no se si 
llamarla escentricidad ó afición por la botánica”).
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Barcelona
Tel. 934 956 724
Fax 934 956 875
Adreça electrònica: elena.guardiola@bayer.com

Annals de Medicina 2017;100:133-140.

FIGURA 1. Joaquim Codina i Vinyes (1868-1934)
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Aviat, però, es dedicà de ple a la micologia i el seu inte-
rès se centrà en l’estudi dels fongs. Establí llavors relacions 
amb micòlegs de renom, com ara P. Hariot, de París, amb 
qui determinà el Polyporus tunetanus Pat., nou a Europa, 
i sobre el que escrigué dues notes: “Un bon bolet...”5 i “À 
propos du Polyporus tunetanus Pat.”6.

Tot i la influència i l’amistat amb Cadevall, fou, però, 
Pius Font i Quer qui influí decididament en J. Codina i 
l’encoratjà per tal que tirés endavant la seva obra i els seus 
estudis micològics; Codina en fou ja sempre més un col-
laborador entusiasta. 

El concepte que Font i Quer tenia de la botànica, i que 
aplicà com a director de l’Institut Botànic de Barcelona, 
incloïa totes les plantes, incloses les no vasculars, que Lin-
né havia anomenat Cryptogamia. En l’impuls de l’estudi 
d’aquestes plantes, estimulà la feina de micòlegs al nostre 
país, destacant entre ells Joaquim Codina, i portà a Cata-
lunya grans experts com René Maire (1931 i 1933), Roger 
Heim (1932) i Rolf Singer (1934), dins del que anomenà 
Pla Quinquennal Micològic de Catalunya7. D’aquesta ma-
nera, amb Font i Quer, Maire, Heim i Singer, Codina rea-
litzà nombroses excursions per Catalunya (Figura 2), a la 
recerca de noves i antigues espècies, i contribuí de manera 
notable al coneixement i l’estudi dels fongs a casa nostra.

Abans, però, el 1922, la Junta de Ciències Naturals de 
Barcelona havia encarregat ja a Codina unes excursions 
micològiques per Catalunya, fruit de les quals sorgiren 
dos manuscrits “Ressenya d’una excursió micològica a la 
Vall d’Aran” i “Bolets de Sant Joan de les Abadesses”. 

Uns anys després, el 1930, en l’obra “Introducció a l’es-
tudi dels macromicets de Catalunya”8, considerada un tre-
ball fonamental i bàsic de la micologia catalana1, Codina 
i Font i Quer reuniren el catàleg més complet de fongs de 
Catalunya fins aleshores, amb 627 espècies.

La majoria de les publicacions de Joaquim Codina fo-
ren sobre aquests fongs, pels quals s’interessà com a bo-
tànic i com a metge. Entre els seus treballs trobem: “Un 
caso de intoxicación por la Armillariella mellea” (1912), 
“Envenenamientos por las setas. Tres muertos” (1913), 
“Las setas comestibles y venenosas” (1914), “Liste des 
champignons de la Sellera province de Gerone (Espagne) 
et autres localités de Catalogne avec indication des noms 
vulgaires catalans” (1924), “À propos de Polyporus tune-
tanus” (1925), “Empoissonement collectif par l’Amanita 
phalloides” (1928), “Intoxicaciones por las setas en 1928” 
(1929), “Intoxicación colectiva por Entoloma libidum 
Bull.” (1931), “Contribució a l’estudi dels macromicets de 
Catalunya” (1932) i “Notes sobre la Volvaria bombycina 
Schaeff.” (1933).

La seva condició de metge —havia vist moltes intoxi-
cacions, algunes de molt greus, causades per la ingesta de 
bolets verinosos— el portà a escriure “Bolets bons i bo-
lets que maten”, que es publicà a Girona el 19299 (Figu-
ra 3) i que veié una segona edició el 1950 (val a dir que 

FIGURA 2.  Joaquim Codina en una excursió micològica a Solius el 
1933. D’esquerra a dreta, els senyors Pagès, R. Maire, 
Ibáñez, J. Codina i P. Font i Quer1

FIGURA 3.  Portada de “Bolets bons i bolets que maten”, obra 
publicada per Joaquim Codina (J. C. V.) el 19299
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mateix any; fou organitzada per Codina, Font i Quer i 
Heim, i es van exposar prop de 160 espècies. 

Codina pronuncià també moltes conferències sobre 
micologia i, especialment, sobre bolets comestibles i veri-
nosos, en el seu afany de donar a conèixer les diferències i 
així evitar intoxicacions.

Joaquim Codina va compaginar la medicina i la mico-
logia també amb altres activitats i ocupacions: quan es va 
constituir la Cámara Agrícola de la Sellera y Pueblos co-
marcanos, que reunia els propietaris agrícoles i forestals de 
la zona, Codina n’ocupà la vicepresidència; també partici-
pà en la fundació del Sindicato Médico de la Provincia de 
Gerona i fou elegit alcalde de La Cellera en dues ocasions3. 

Per altra banda, Codina col·laborà en el diccionari ca-
talà de medicina de Manuel Corachán13. Consta també 
la seva participació, per exemple, en una enquesta de la 
Mancomunitat sobre les comarques naturals l’any 191714. 
Era, a més, afeccionat a la música i tocava el violí13.

El 26 de desembre de 1934 sortí a la recerca de fongs i, 
prop del lloc conegut com l’Oliva de l’Abell, el sorprengué 
sobtadament la mort. L’Ajuntament del seu poble li dedi-
cà un carrer i feu constar en acta el dol de la corporació 
municipal13. 

Font i Quer publicà la seva necrològica a Cavanillesia 
Rerum Botacicarum Acta15; en ella deia de Codina que “la 
Sociedad Micológica de Francia, que le contaba entre sus 
miembros desde muchos años, habiendo decidido reunir-
se en Barcelona en octubre del año 1935, le habría hon-
rado con la presidencia de la asamblea barcelonesa. Así 
se lo dijimos con M. Maire, durante una de las últimas 
excursiones micológicas que, por tierras de Gerona, reali-
zamos juntos los tres. No pudo ser, y en otoño del año que 
viene el recuerdo del compañero ensombrecerá la alegría 
de sus amigos y colegas”. Un reconeixement del que no va 
poder gaudir.

Per fer-nos una idea de com era aquest metge-micòleg 
tan particular —que, com veurem més endavant, fou qua-
lificat per René Maire, un dels grans micòlegs de l’època, 
com “apòstol de la micologia a Catalunya”16— transcriu-
rem parts de la descripció que en feu M. de Garganta al 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural quatre 
dies després de la seva mort1: “A la Cellera s’hi trobava a 
gust, el metge Codina, guardador ultrafidel de les belles 
tradicions i cap d’una família que les venerava” /.../ “Co-
dina era baix d’estatura, d’aspecte rural /.../ Tenia el rostre 
colrat pel sol. Parlava poc i reflexionava molt. Malgrat el 
laconisme, característic en ell, era estimadíssim de tots els 
qui el tractaven, perquè traslluïa en la seva manera d’ésser 
l’honradesa i la bonhomia”, i més endavant diu: “La conei-
xença de Codina era una sorprenent i agradable revelació 
per als micòlegs que no l’havien tractat” /.../ “...es tributa 
a la seva memòria l’homenatge pòstum que els naturalis-
tes catalans li deuen, per bé que Codina no cerqués mai 
honors ni distincions, com a correspondència d’una tasca 

signà aquesta obra amb les seves inicials, J. C. V., sense 
fer constar que ell n’era l’autor). És aquesta una obra molt 
curta, clarament divulgativa i didàctica, en la qual fa un 
recorregut pels diferents bolets i indica si són o no aptes 
per al consum, però això ho fa en forma de rodolins, per 
tal que els lectors els memoritzin fàcilment, els recordin i, 
sobretot, així evitin ingerir els que no són aptes per a ser 
consumits. Per exemple, diu “Del bolet que porti beina, 
no te’n fiïs: és mal eina” o “Els bolets que facin molla, ja els 
pots voler a la colla”, i recomana “Si els bolets t’han mosse-
gat, vés a cal metge aviat, perquè aquest amb un remei pot 
prestar-te un bon servei”.

Col·laborà, junt amb Font i Quer, en dues importants 
obres, de les quals foren autors principals René Maire, 
“Fungi Catalaunici. Contributions à l’étude de la flore 
mycologique de la Catalogne”10 i Roger Heim, “Fungi 
Iberici. Observations sur la flore mycologique catalane”11, 
que es publicaren, en francès, el 1933 i el 1934, respectiva-
ment, a la Sèrie Botànica dels Treballs del Museu de Ciènci-
es Naturals de Barcelona. 

Cal dir que a Codina es deu l’organització de les pri-
meres exposicions de bolets de Catalunya —tradició molt 
arrelada ara en diverses comarques catalanes—. Codina 
sabia que a l’estranger es feien exposicions amb gran èxit 
i va intentar reproduir-les per a popularitzar el món dels 
fongs entre el gran públic. A la tardor de 1914 organitzà la 
primera a Girona i deu anys més tard ho feu a La Cellera; 
en aquestes exposicions ell mateix explicava als visitants 
les característiques de més de 50 espècies i la manera d’evi-
tar accidents greus. Posteriorment participà en les que se 
celebraren a Barcelona, Girona i Olot1,3. 

La primera exposició de Barcelona es va celebrar 
l’octubre de 1931 a la Sala d’Herbaris del Departament 
de Botànica del Museu de Ciències Naturals, aprofitant la 
presència del Prof. René Maire que era a Catalunya convi-
dat per Codina i Font i Quer. L’èxit de públic fou tan gran 
que no s’ho esperaven i als locals de l’exposició gairebé no 
s’hi cabia. Per això, l’edició posterior, del 29 d’octubre al 
4 de novembre de 1932, es va celebrar a l’hivernacle del 
Parc de la Ciutadella i es va acordar cobrar una entrada de 
0,15 pessetes, fet que no va impedir que la visitessin 6.567 
persones. S’hi van exhibir al voltant de 300 espècies de bo-
lets; això implicà una logística força complexa, ja que calia 
renovar gairebé diàriament els exemplars. 

Uns dies abans, el 23 i el 24 d’octubre de 1932, amb 
P. Font i Quer, R. Heim i M. de Garganta, va tenir cura 
de l’organització de l’exposició de bolets a Olot. La premsa 
olotina se’n feu ressò: “El públic hi acudí amb tal interès 
que el diumenge a la tarda es feia difícil visitar-la. El nom-
bre d’espècies exhibides era de 129, cada una anava acom-
panyada dels seus noms vulgar i científic i d’indicacions 
sobre si era comestible, sospitosa o metzinosa; la major 
part d’elles eren de la nostra comarca”12. La següent expo-
sició va tenir lloc a Girona el mes de novembre d’aquell 
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Creient-la una espècie nova, Cadevall i Pau pensaren de-
dicar-la-hi amb el nom de Pteris codinae. Aquesta desco-
berta constitueix, segons Latardière, un fet de geografia 
botànica dels més interessants”. Com s’explica en una re-
visió duta a terme per E. Ventura18, “El seu nom científic 
de Pellaea ve del grec que vol dir negrós, al·ludint al negre 
brillant del raquis i calomelanos que vol dir bell. En un 
principi es nomenà Pteris codinae, per haver-la dedicada 
a honor de Joaquim Codina, metge de la Cellera, que la 
va descobrir a Catalunya el novembre de 1908”. Més tard, 
però, el botànic suïs Christ, confirmà que la falguera era 
idèntica a la Pellaea hastata, originària del sud d’Àfrica i 
d’alguns punts d’Àsia.

Trobem la descripció feta per Joan Cadevall i Diars, un 
dels dos botànics que així l’havien batejada, al volum 6 de la 
seva obra “Flora de Catalunya”19, l’any 1936. A la pàgina 345 
descrivia la Pteris codinae (Figura 4). Es tracta d’una planta, 
deia, amb “Esporangis en una línia inframarginal contínua, 
circumdant del tot els segments de la fronda. Recoberts pel 
marge revolut. Planta perenne, de rizoma curt, negre i fi-
brós, frondes de 10-20 cm, ovades lanceolades, glauques, 
glabres, coriàcies, amb el pecíol més curt que el limbe, rí-
gid, negre i lluent com el raquis, limbe bipinnatisecte, seg-
ments de darrer ordre de contorn rombal, amb cinc angles 

pacient i sàvia”. O com escrigué Font i Quer15,17: “Nadie, 
sin conocerle, podía sospechar que bajo el hábito de mon-
tañés catalán, que tenía Codina, tímido y humilde hasta 
lo infinito, se ocultaba un hombre tan bien dotado para la 
observación de la Naturaleza, de tan agudo sentido crítico, 
que sin libros, ni siquiera microscopio, llegó a dominar el 
conocimiento de los macromicetos y a vencer tantas difi-
cultades como supone aquel estudio” i “No hi ha, ni hi ha 
hagut mai cap botànic a Catalunya, i a Espanya, que hagi 
arribat a conèixer els fongs superiors, els bolets, usant el 
nom vulgar, com Codina els conegué”.

Els epònims de Codina. Falgueres i fongs: 
Pteris codinae, Lepidella codinae i gènere 
Codinaea, entre d’altres

Pteris codinae Cad. et Pau
Als Apuntes para la flora de la Sellera y su comarca4, es-
crits per Joaquim Codina, als quals ens hem referit abans, 
hi figura la Pellaea hastata (pàgines 68 i 69), una falguera 
anomenada també Pellaea calomelanos, que no es conei-
xia llavors al nostre continent. Tal com explica Garganta1, 
aquesta planta “...oriünda del sud d’Àfrica i desconeguda 
a Europa, trobada per Codina a les roques del Pasteral. 

FIGURA 4.  Descripció de la falguera Pteris codinae, inclosa a “Flora de Catalunya” de Joan Cadevall el 1916. Reproducció de la portada de 
l’obra i de la pàgina en la qual es descriu19
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Menció a part mereix, però, el gènere Codinaea. El 
10 de març de 1937, R. Maire publicà un nou volum de 
“Fungi Catalaunici”16, aquesta vegada dins de les publi-
cacions de l’Institut Botànic de Barcelona. Joaquim Co-
dina s’havia mort uns anys abans i Maire, que n’havia es-
tat un gran amic i amb qui havia compartit moltes hores 
a la recerca de nous fongs per terres catalanes, li dedicà 
aquesta obra anomenant-lo “apòstol de la micologia a 
Catalunya”: “A la mémoire du Dr. J. Codina-Vinyes. Mé-
decin à La Sellera. Apôtre de la Mycologie en Catalogne”. 
A més, Maire li dedicà un nou gènere de fongs que hi 

sortints, escotats a la base, hederiformes”. Explicava que els 
noms amb què es coneixia eren: P. calomelanos (Sw.) Link, P. 
hastata (Thunb.) Prantl i Pteris codinae Cad. et Pau. I espe-
cificava que es deia codinae “per haver-la dedicada a honor 
de Joaquim Codina, metge de la Cellera, que la va descobrir 
a Catalunya”. Puntualitzava que es troba “en penyals inac-
cessibles del Pasteral, prop de la Cellera, en indrets assole-
llats, molt escassa; localitat única de Catalunya i Europa” i 
n’incloïa un dibuix (Figura 5).

Salix catalaunica Sennen f. Codinae Görz
Codina col·laborà amb molts botànics, proporcionant-los 
informació i espècimens i acompanyant-los pels boscos i 
muntanyes per buscar i localitzar plantes arreu del país. 
Especialment ho feu amb els estudiosos de les espermatò-
fites. Així, fou Codina, juntament amb Font i Quer, qui 
induí R. Görz a descriure els saules catalans en conjunt 
i li va proporcionar bells espècimens complets que havia 
recollit ell. En agraïment, Görz li dedicà una forma: Salix 
catalaunica Sennen f. Codinae Görz1. Görz va publicar els 
resultats dels seus estudis a la revista Cavanillesia el 192920. 
A la pàgina 142, començava la descripció de la Salix cata-
launica (gatell, en català) i a la pàgina 145 dedicava una 
d’aquestes plantes a J. Codina, la Salix catalaunica Sennen 
f. Codinae Görz, “In honorem Joaquin Codina i Viñas, 
medici Laselleriensis, botanici optime meriti, nominata” 
(Figura 6).

Lepidella codinae Maire, el gènere Codinaea i altres 
fongs
Com hem esmentat abans, un dels micòlegs amb els que 
Codina col·laborà, a més de ser-ne un bon amic, fou René 
Maire. El 1933, Maire en la seva obra “Fungi Catalaunici. 
Contributions à l’étude de la flore mycologique de la Ca-
talogne”10 li dedicà la Lepidella codinae21 (Figures 7). A les 
pàgines 85 i 86 en feia la descripció i acabava destacant 
perquè la dedicava a J. Codina: “Ce beau Champignon, qui 
croissait avec le L. Vittadinii, se distingue nettement des 
autres Lepidella connus par ses squames brunes et par ses 
spores en masse blanc à peine jaunâtre. Une forme voisine 
d’Algérie, encore inédite, a aussi des squames brunes, mais 
diffère par ses lamelles blanches et ses spores subglobuleu-
ses. Nous sommes heureux de dédier ce beau Champig-
non à notre confrère J. Codina, l’excellent mycologue ca-
talan”. L’única làmina inclosa en aquesta publicació fou un 
dibuix de la Lepidella codinae, publicada a l’última pàgina 
(Figura 8). Roger Heim, l’any següent, a “Fungi Iberici. 
Observations sur la flore mycologique catalane”, se’n feu 
ressò11. Es coneix també com Amanita codinae, Armillaria 
codinae, Aspidella codinae o Saproamanita codinae, entre 
altres sinònims (Figura 9).

No va ser la Lepidella codinae l’únic fong que va de-
dicar R. Maire a J. Codina: Cortinarius codinae (que fou 
trobat a La Cellera)22 n’és un altre exemple.

FIGURA 5.  Pteris codinae Cad. et Pau., batejada amb aquest nom 
pels botànics Cadevall i Pau en honor a Joaquim Codina, 
que va resultar ser la mateixa falguera que P. calomelanos 
(Sw.) Link o P. hastata (Thunb.) Prantl, mai trobades abans 
a Europa (a l’esquerra, dibuix que va incloure J. Cadevall a 
“Flora de Catalunya”19)

 
FIGURA 6.  Pàgina del treball publicat per R. Görz (1929) titulat “Les 

saules de Catalogne” on inclou el nom d’una nova planta, 
dedicada a J. Codina: Salix catalaunica Sennen f. Codinae20 
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FIGURA 7.  Pàgines 85 i 86 de “Fungi Catalaunici. Contributions à l’étude de la flore mycologique de la Catalogne”10, 
on R. Maire dedicà la Lepidella codinae a Joaquim Codina

FIGURA 8.  Dibuix de la Lepidella codinae, publicada 
a “Fungi Catalaunici. Contributions à 
l’étude de la flore mycologique de la 
Catalogne”10

FIGURA 9.  Lepidella codinae (també coneguda, entre altres 
noms, com Amanita codinae)
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publicà: el gènere Codinaea (“Genus memoriae amici de-
fleti J. Codina Vinyes, Mycologiae in Catalaunia apostoli 
jure merito dicatum”). En aquest gènere inclogué un nou 
fong: Codinaea aristata, que acompanyà d’un detallat di-
buix (Figura 10).

Agraïments. Els autors agraeixen al Dr. Miquel Brugue-
ra la informació que els va proporcionar i que els va posar 
sobre la pista dels epònims del Dr. Joaquim Codina i Vinyes.

NOTA
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FIGURA 10.  Gènere Codinaea i Codinaea aristata, dedicats a Joaquim Codina pel micòleg R. Maire, publicats el 1937 a “Fungi Catalaunici. 
Series altera”16
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Sense amnèsia. CLÀSSICS DEL PENSAMENT I HUMANITATS MÈDIQUES

“The Doctor’s Dilemma”, de George Bernard Shaw, es va 
representar per primer cop a Londres el 1906. Es publicà 
amb el seu prefaci explicatiu el 1911, on les seves diatribes 
contra la vivisecció i la vacunació indicaven no sols un 
prejudici, sinó també un considerable coneixement de les 
dades que aleshores hi havia a l’abast. També era d’interès 
per a Shaw la pobresa dels metges anglesos que no tre-
ballaven a Harley Street i és conegut pel seu suport sense 
reserves al concepte ideal de medicina socialitzada. Tan-
mateix, moltes de les qüestions que ell va acarar fa 80 anys 
(ara serien més de 110) són tan actuals com el número de 
la propera setmana de The New England Journal of Medi-
cine, encara que la seva percepció crítica i els seus brillants 
aforismes superen l’estàndard de l’editorial de la revista.

“No és culpa dels nostres metges que el servei mèdic 
de la comunitat, tal com està establert avui en dia, sigui 
un absurd criminal. El fet que una nació assenyada, des-
prés de veure que pot organitzar el proveïment de pa fent 
que el forner tingui un interès econòmic en fer pa per a 
tu, hagi decidit donar-li al cirurgià un interès econòmic 
en tallar-te una cama és suficient per a fer perdre l’espe-
rança en la humanitat política. Però això és precisament 
el que hem fet. I com més horrorosa és la mutilació, més 
cobra el que mutila. Aquell que arregla una ungla del peu 
encarnada rep uns pocs xílings; l’altre que et retalla per 
dins rep centenars de guinees, excepte quan ho fa per a 
practicar amb una persona pobra”.

“La pràctica que metafòricament anomenem sagnar 
l’home ric la realitzen, no sols metafòricament, sinó li-
teralment i diàriament, cirurgians que són tan honestos 
com la majoria de nosaltres. Després de tot, quin mal hi 
ha? El cirurgià no té necessitat de treure la cama o el braç 
de l’home (o dona) ric; pot extirpar l’apèndix o l’úvula, 
sense deixar el pacient pitjor després d’uns quinze dies al 
llit, mentre que la infermera, el metge general, l’apotecari 
i el cirurgià estaran millor.

“La professió mèdica no té una alta consideració; té 
més aviat mala fama... Quant a l’honor i consciència dels 
metges, en tenen tant o més que altres classes de persones, 
ni més ni menys. Com es pot pretendre ser imparcial si es 

El dilema del metge: problemes que no desapareixen

William M. Landau1

Traducció de Joan M. V. Pons i Gaietà Permanyer-Miralda de l’article: Landau WM. The doctor’s dilemma: problems that do not go away. Perspectives 
in Biology and Medicine. 1989;32:505-512.

té un fort interès monetari? Ningú suposa que els metges 
siguin menys virtuosos que els jutges; però si el salari i la 
reputació d’un jutge depengués de si el veredicte és pel de-
mandant o pel demandat, en favor del fiscal o del pres, seria 
tan poc de confiança com el general que està en nòmina de 
l’enemic. No és científic al·legar o creure que els metges, en 
les circumstàncies actuals, no realitzen intervencions in-
necessàries o fabriquen i perllonguen malalties lucratives”.

“Els metges són com qualsevol altre anglès: la majoria 
d’ells no té honor ni consciència; sovint els confonen amb 
el sentimentalisme i amb una intensa aversió a qualsevol 
cosa que qualsevol altre no faria o a deixar de fer allò que 
fa tothom”.

“Quan el teu fill està malalt o la teva dona s’està morint i 
els tens un gran afecte, o fins i tot, si no te’ls estimessis, quan 
ets prou humà per oblidar qualsevol rancúnia personal da-
vant l’espectacle d’una criatura en dolor o perill, el que vols 
és confort, seguretat, agafar-te a alguna cosa, encara que no 
sigui més que un bri de palla. Això és el que el metge dona. 
Tens una sensació tremendament urgent que alguna cosa 
s’ha de fer; i el metge fa alguna cosa. Algunes vegades el que 
fa mata el pacient; però això tu no ho saps i el metge t’assegu-
ra que tot el que la saviesa humana podia fer s’ha fet. I ningú 
serà tan brètol de dir a qui ha perdut un ésser estimat, pare, 
mare, marit, esposa, germà, germana: ‘Heu matat i perdut el 
vostre estimat per la vostra credulitat’.”

“Tot està en el costat del metge. Quan un home mor 
de malaltia, es diu que ha mort de causes naturals. Si es 
recupera, i la majoria ho fa, el metge s’enduu el crèdit per 
haver-lo curat”.

“Hi ha modes en les cirurgies com n’hi ha en les màni-
gues i faldilles; el triomf d’un cirurgià que ha trobat final-
ment la manera de fer mitjanament segura una interven-
ció fins aleshores desesperada se sol seguir d’un furor per 
aquesta tècnica quirúrgica, no sols entre els metges, sinó 
també entre els pacients. Hi ha homes i dones que sem-
blen fascinats per la taula d’operacions; gent mig super-
vivent que per vanitat o hipocondria, o ansiosa pel desig 
de ser objecte constant d’atenció o pel que sigui, perden la 
poca noció que mai hagin tingut sobre el valor dels seus 
òrgans i extremitats. Semblen tan poc preocupats per la 
mutilació com les llagostes o els llangardaixos, els quals 
com a mínim tenen l’excusa que els creixen noves urpes i 
cues si perden les velles que tenien”.Annals de Medicina 2017;100:141-144.
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moda del tractament de Pasteur de la hidrofòbia es degué 
a l’assumpció del públic que tota persona mossegada per 
un gos rabiós agafava necessàriament la hidrofòbia... No 
hi havia estadístiques a l’abast sobre la proporció de mos-
segades de gossos que acabaven en hidrofòbia; però ningú 
mai va suposar que els casos podrien ser més del 2%-3% de 
les mossegades. Per això, els resultats publicats per l’Insti-
tut Pasteur no han provocat en mi els mateixos efectes que 
en la gent ordinària, que pensa que la mossegada d’un gos 
foll suposa amb certesa la hidrofòbia. A mi em sembla que 
la proporció de morts entre els casos tractats a l’Institut és 
força alta, més del que es podria haver esperat si no hagués 
existit l’Institut. Però, per a la gent cada pacient de Pasteur 
que no mor és salvat miraculosament d’una mort penosa 
per la màgia blanca benèfica del mag que mereix major 
confiança: l’home de ciència”.

“Fins i tot els estadístics més entrenats no aprecien 
sovint el grau en el qual les estadístiques estan viciades 
per assumpcions no manifestes dels seus intèrprets. La 
seva atenció està massa ocupada pels trucs més grollers 
d’aquells que fan una utilització corrupta de les estadís-
tiques amb intenció publicitària. Suposem l’equivoc dels 
percentatges. Imaginem un llogaret, tot just prou gran 
com per tenir un nom, on dues persones són atacades du-
rant una epidèmia de verola. Una mor; l’altra es recupera. 
Una té les marques de la vacuna i l’altra no. Immediata-
ment, siguin els provacunes o els antivacunes, publicaran 
triomfants la notícia que en tal o qual lloc cap persona 
vacunada ha mort de verola mentre que el 100% dels no 
vacunats ha mort malauradament; o, també pot ser el 
cas, el 100% dels no vacunats s’ha recuperat mentre que 
els vacunats han sucumbit fins l’últim home. Prenguem 
un altre exemple comú: hi ha comparacions que verita-
blement comparen entre classes socials amb estàndards 
diferents de nutrició i educació, que són presentades de 
manera enganyosa com les comparacions entre els resul-
tats d’haver seguit un tractament mèdic i de no haver-ho 
fet. Així és fàcil provar que el fet de portar barrets de copa 
i paraigües eixampla el pit, allarga la vida i confereix una 
major immunitat enfront a la malaltia; les estadístiques 
fan aparent que les classes que utilitzen aquests articles 
són gent més alta, més sana i que viu més que la classe que 
ni tan sols somia de posseir-los”.

Les sorpreses de l’atenció i l’abandonament
“Hi ha una altra il·lusió estadística que és independent de 
la diferència de classe. Una queixa comuna dels propieta-
ris de cases és que les autoritats de salut pública amb fre-
qüència els obliguen a instal·lar aparells sanitaris costosos 
els quals, pocs anys després, són condemnats com a peri-
llosos per a la salut i prohibits sota sanció. Aquests errors, 
que s’obliden, són fets basats sempre en primera instàn-
cia en una demostració que la seva introducció redueix la 

“No hi ha al món fet científic més patent que el fet 
que la creença es pot produir en una quantitat i intensi-
tat pràcticament il·limitades, sense observació ni raona-
ment, fins i tot fent cas omís d’ambdues, pel simple desig 
de creure-ho fonamentat en un fort interès en la creença. 
Tothom ho reconeix en el cas dels capricis amorosos dels 
adolescents, que veuen àngels i herois en donzelles i jo-
ves que per a les altres persones són òbviament d’allò més 
comú o, fins i tot, reprovables. Això és vàlid en tots els 
camps de l’activitat humana”.

“El cirurgià, tot i que sovint amb menys escrúpols que 
el metge general, conserva el respecte a si mateix més fàcil-
ment. La consciència humana pot subsistir amb aliments 
de ben dubtosa qualitat. Cap persona que estigui ocupada 
fent tasques molt difícils, i fent-les bé, pot perdre la seva 
autoestima... la veritat és que gairebé cap de nosaltres té 
l’energia ètica suficient, com un punt d’honor inflexible, 
per a reconèixer fets que vagin contra la seva reputació”.

“La viabilitat de qualsevol mètode per extirpar una 
malaltia depèn no sols de la seva efectivitat, sinó també 
del cost... La prova final a la qual són sotmesos tots els 
mètodes de tractament és si són lucratius per als metges 
o no... De la mateixa manera que el millor fuster o paleta 
resistirà la introducció d’una màquina que el pot fer fora 
de la feina o l’educació pública tècnica dels fills dels treba-
lladors no qualificats que competiran amb ell, també els 
metges resistiran amb tots els seus poders de persecució 
qualsevol avenç científic que amenaci els seus ingressos... 
Aleshores, allò que el públic vol és aquell barat i màgic 
encant de prevenir: una píndola o poció barata que curi 
totes les malalties. Obliga els metges a oferir aquests en-
canteris”.

Il·lusió estadística
“Difícilment es pot exagerar la ignorància del públic sobre 
les lleis de l’evidència i l’estadística. Pot haver-hi un metge 
aquí i allà que veient les estadístiques de la malaltia hagi 
donat almenys el primer pas cap al seny i capti el fet que, te-
nint en compte que l’aparició de fins i tot la malaltia més co-
muna és un esdeveniment excepcional, es pot obtenir una 
evidència estadística aclaparadora a favor de qualsevol me-
sura profilàctica per persuadir el públic que abans tothom 
contreia la malaltia. Així, si una malaltia normalment ataca 
el 15% de la població i si l’efecte de la profilaxi és realment 
augmentar la proporció al 20%, la publicació d’aquesta xi-
fra, el 20%, convencerà el públic que la mesura profilàctica 
ha reduït el percentatge en un 80% en lloc d’incrementar-lo 
el 5%: la gent deixada a si mateixa i als vells senyors que 
estan sempre disposats a recordar, sobre qualsevol matèria, 
que les coses eren abans molt pitjors de com són actualment 
(per tal com els senyors vells superen molt en nombre els 
qui elogien el passat —laudatores tempori acti—), assumirà 
que el percentatge anterior era del 100%. Per exemple, la 
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gués confirmat de manera triomfant doncs, de fet, el tifus 
exantemàtic ha desaparegut. D’altra banda, el càncer i la fo-
llia han augmentat (estadísticament) en un grau terrible. Els 
opositors de la teoria del dit petit estarien bastant segurs de 
poder al·legar que les amputacions estan estenent el càncer i 
la bogeria. La controvèrsia sobre les vacunes està plena d’ar-
guments d’aquesta mena. És igual pel que fa a la controvèr-
sia sobre l’amputació de la cua dels cavalls o la retallada de 
les orelles dels gossos. El mateix passa amb altres controvèr-
sies menys àmpliament conegudes, com les circumcisions i 
la consideració d’impures que els jueus donen a certs tipus 
de carn. Per anunciar qualsevol remei o operació, només 
s’han de seleccionar els avenços més tranquil·litzadors que 
la civilització ha portat i presentar audaçment els dos com 
una relació de causa i efecte; la gent engolirà aquesta fal·làcia 
sense fer cap ganyota. No tenen ni idea de la necessitat d’allò 
que se’n diu experiment controlat”.

Biometria
“Una altra dificultat en relació amb l’estadística és la di-
ficultat tècnica del càlcul. Abans que un s’equivoqui en 
treure conclusions de les correlacions establertes pels es-
tadístics, hom ha de saber bé què es correlaciona. No puc 
menys que estar d’acord amb el menyspreu immens del 
professor Karl Pearson cap a les conjectures dels sociòlegs 
ordinaris poc qualificats i el seu sentiment indignat del pe-
rill social que representen”.

“Avui en dia, la gent del carrer no sap res de biometria: 
tot el que sap és que qualsevol cosa es pot provar amb 
xifres, però ho oblida en el mateix moment que les xi-
fres s’utilitzen per provar qualsevol cosa que vol creure. Si 
aprenguessin biometria acabarien probablement conver-
tits en crèduls miserables de totes les conclusions extretes 
de correlacions tan sàviament elaborades; malgrat que el 
matemàtic —les correlacions del qual omplirien Newton 
d’admiració— pot, en recollir i acceptar dades i treure’n 
conclusions, caure en errors tan grollers com els populars 
judicis a la lleugera que he comentat fins ara”.

La terapèutica del pacient a mida
“Si es persuadeix la gent que l’aire nocturn és perjudicial 
per a la salut i que l’aire fresc farà que es refredin, serà 
impossible que un metge pugui viure del seu consultori si 
prescriu ventilació. No hem d’anar tant lluny com als dies 
de «Els papers del club Pickwick» per trobar-nos en un 
món on la gent dormia en llits de quatre pals amb cortines 
corregudes estretament al voltant per excloure tant d’aire 
com fos possible. Si el metge del Sr. Pickwick li hagués dit 
que es trobaria molt millor si dormia en un llit plegable 
sota una finestra oberta, el Sr. Pickwick l’hauria mirat com 
un sonat i hauria cridat un altre metge. Si hagués arribat 
a prohibir-li beure conyac i aigua cada vegada que es tro-
bava enfredorit, assegurant-li que si s’abstingués de carn i 

mortalitat. L’explicació és simple. Imaginem que es fa una 
llei que diu que cada nen del país ha de ser obligat a beure 
una pinta (568 ml) de conyac per mes, però que el conyac 
s’ha d’administrar quan el nen estigui bé, quan la seva di-
gestió i altres funcions orgàniques siguin normals i tenint 
les dents en bon estat, sigui de manera natural o amb trac-
tament. El resultat seria, probablement, una immediata i 
sorprenent reducció de la mortalitat infantil, la qual cosa 
donaria lloc a més iniciatives legislatives que augmenta-
rien la quantitat de conyac a un galó (3,78 l). Fins que la 
bogeria del conyac no arribés al punt en què el mal que 
provoqués superés el benefici incidental no s’escoltaria el 
partit anticonyac. El benefici hauria estat adreçar l’atenció 
cap a la salut general de l’infant en lloc de descuidar-la, 
com ara és la regla, fins que el nen no estigués en realitat 
massa malalt per córrer i jugar com de costum. Fins i tot 
si l’atenció es limités a la dentadura de l’infant, hi hauria 
una millora que necessitaria una bona quantitat de conyac 
perquè s’esgavellés... Fins ara ningú sembla descomptar 
l’efecte de substituir la negligència per l’atenció en treu-
re conclusions de les estadístiques sanitàries. Tot es posa 
en l’haver del mètode particular utilitzat, tot i que aquest 
podria haver augmentat la mortalitat en un 5 per 1.000 
mentre que l’atenció a l’infant que el mètode comportaria 
la reduiria un 15 per 1.000. La diferència neta s’atribueix al 
mètode, reforçant que s’apliqui més”.

“Els perills de la infecció i la manera d’evitar-la s’en-
tenen millor ara que abans. No fa ni 20 anys la gent s’ex-
posava imprudentment a infectar-se per tuberculosi i 
pneumònia amb la creença que aquestes malalties no es 
contagiaven. Els problemes que avui en dia tenen els ma-
lalts amb tuberculosi s’incrementen en gran mesura per 
la disposició creixent a tractar-los com leprosos. No hi 
ha dubte que això es deu en gran part a l’exageració que 
comporta la ignorància i al refús covard de compartir la 
part humana i necessària del risc. Sempre ha estat així. 
Ara sabem que el terror medieval a la lepra estava fora de 
tota mida quant al perill d’infecció i s’acompanyava d’una 
aparent ceguesa a la infecciositat de la verola, la qual des 
d’aleshores els nostres terroristes sanitaris han posat en 
el lloc que abans ocupava la lepra. Però el pànic de la in-
fecció, tot i que sembla que fa parlar fins i tot els metges 
com si l’única cosa realment científica que es pot fer amb 
un pacient amb febre és llençar-lo a la rasa més propera 
i bombejar-li fenol al damunt des d’una distància segura 
fins que ja pugui ser incinerat allà mateix, ha portat que 
es tingui molta més cura i neteja. El resultat net han estat 
una sèrie de victòries sobre la malaltia”.

“Suposem ara que a l’inici del segle XIX algú es presenta 
amb la teoria que el tifus exantemàtic sempre comença en 
l’articulació del dit petit i que, si aquesta articulació s’ampu-
ta immediatament després de néixer, la febre desapareixerà. 
Si aquest suggeriment hagués estat adoptat, la teoria s’ha-
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credulitat humana i la por a morir. Afegiu-hi un bon gra-
pat de controvèrsia sobre vegetarianisme i abstemisme, 
ben encesa pel que fa al menjar i beure científic, que no 
porti a res més que a anomenar metabolisme a la digestió 
i que divideixi el públic entre el doctor eminent que ens 
diu que no mengem prou peix i el seu igualment eminent 
col·lega que ens adverteix que una dieta de peix pot aca-
bar en lepra. I aquí teniu tot el que s’oposa amb alguna 
aprovació a l’incessant augment de la Ciència Cristiana 
amb les seves catedrals i congregacions, els seus fanàtics, 
miracles i cures”.

“La ciència passa a ser un perill només quan s’imagina 
que ha assolit el seu objectiu”.

“Deixeu-me que resumeixi les meves conclusions de 
manera tan seca com consistent amb un pensament pre-
cís i una viva convicció: ho faig per tal que no sembli una 
conclusió massa retòrica per als nostres professionals de 
la ciència, els quals estan majoritàriament entrenats a no 
creure res fora del que estigui escrit en l’argot d’aquells 
escriptors que, com que mai arriben a entendre allò que 
proven de dir, no poden trobar paraules familiars per fer-
ho i es veuen aleshores obligats a inventar un nou llen-
guatge sense sentit per a cada llibre que escriuen”.

“No hi ha res més perillós que un metge pobre; no és 
ni tan sols un empresari o un terratinent pobre”.

“De tots els interessos personals antisocials, el pitjor és 
l’interès personal en la mala salut...”

“A nivell de l’organització social i legal, s’hauria de 
seguir el principi que els invàlids, és a dir, les persones 
que no poden mantenir-se vives per les seves pròpies 
activitats, no poden, més enllà de la raó, esperar que es 
mantinguin vives per les activitats d’altres. S’arriba a un 
punt en el qual ni el policia o metge més enèrgic, quan són 
cridats a recuperar una persona aparentment ofegada, re-
nuncien a la respiració artificial, tot i que mai és possi-
ble de dir amb certesa, en qualsevol moment abans de la 
descomposició, que uns altres cinc minuts d’exercici no 
haurien afectat la reanimació. La teoria que cada persona 
viva és de valor infinit és impossible legalment. Sens dub-
te, quant millor sigui la vida que una organització social 
sàvia assegura a l’individu, més gran serà el seu valor per 
a la comunitat i més cura haurem de tenir per treure’l de 
qualsevol perill temporal o invalidesa. Però l’home que 
costa més del que val està condemnat inexorablement 
tant per la higiene com per l’economia”.

“No provis de viure per sempre. No ho aconseguiràs”.
“Utilitza la salut, fins i tot consumint-la. Hi és per 

això. Gasta tot el que tens abans de morir i no et sobrevis-
quis a tu mateix”.

“Pren la màxima cura per ser ben nascut i ben criat”.
NOTA
1. L’autor no disposa de cap mena de copyright, com així es constata a 

la revista, ja que fora del primer paràgraf, tota la resta són trossos 
seleccionats del prefaci de l’obra de teatre d’en George Bernard Shaw.

sal durant tot un any, no sols no moriria ni empitjoraria, 
el Sr. Pickwick hauria fugit de la seva presència com si es 
tractés d’un boig perillós... En resum, la pràctica mèdica 
privada és governada no per la ciència, sinó per l’oferta i la 
demanda; malgrat un tractament pugui ser molt científic, 
no es mantindrà en el mercat si no té demanda; ni pot la 
xerrameca més grollera mantenir-se fora del mercat quan 
hi ha demanda per a ella”.

“La demanda, tanmateix, es pot inculcar. Això ho en-
tenen perfectament bé els comerciants de la moda, que no 
troben gens dificultós persuadir els seus clients que han 
de renovar peces que no estan gastades i comprar-ne d’al-
tres que no volen. Convertint els metges en comercials els 
obliguem a aprendre els trucs de l’ofici: en conseqüència, 
trobem que en la moda de l’any hi ha tractaments, opera-
cions i determinats fàrmacs, així com barrets, mànigues, 
balades i jocs. Les amígdales, els apèndixs vermiformes, 
les úvules, fins i tot els ovaris, són sacrificats perquè està 
de moda extirpar-los i perquè les intervencions són molt 
rendibles. La psicologia de la moda passa a ser una pato-
logia; els casos tenen, però, tot l’aspecte de ser genuïns: 
després de tot, les modes no deixen de ser epidèmies in-
duïdes, la qual cosa prova que les epidèmies poden ser 
induïdes per comercials i, conseqüentment, per metges”.

“El metge veritable, però, s’inspira en un odi a la mala 
salut i una impaciència divina de qualsevol malbarata-
ment de forces vitals. Fora que una excepcional aptitud 
tècnica porti un home cap a la medicina o la cirurgia, o 
perquè ser metge respon a una tradició familiar, o perquè 
amb poca intel·ligència ho considera una professió de ca-
vallers lucrativa, les motivacions que el porten a escollir 
aquesta carrera de sanador són clarament generoses. Per 
molt que la pràctica actual pugui desil·lusionar-lo i cor-
rompre’l, la seva elecció, en principi, no és pròpia d’un 
caràcter mesquí”.

“Del carnisser i el forner no esperem que alimentin el 
famèlic fora que el famolenc pugui pagar; però un metge 
que deixa sofrir o morir un consemblant sense ajudar-lo 
és vist com un monstre... En altres oficis el treball noc-
turn està especialment reconegut i previst. El treballador 
dorm de dia, esmorza a la tarda, dina a mitjanit i sopa 
abans d’anar a dormir pel matí, i si no pot suportar el 
treball nocturn passa a treballar de dia. Però d’un metge 
esperem que treballi de nit i de dia”.

“Com que el consultor especialista és un luxe car, és 
el darrer recurs més que no pas, com hauria de ser, una 
qüestió de rutina en tots els casos en què el metge de cap-
çalera no hi arriba”.

“Una lliçó que es deriva de totes les nostres teories i 
experiments és que l’únic autèntic mètode científic pro-
gressista és el mètode de prova i error”.

“A la pràctica mèdica actual hi ha gairebé tot el que 
no és pura bruixeria o simple explotació comercial de la 








