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La bioètica, poc coneguda fa només una dècada, actualment
forma part de la praxi mèdica. La figura del Comitè de Bioètica,
sense anar més lluny, és avui una realitat en la majoria de centres
hospitalaris. Les causes cal buscar-les en la major complexitat dels
nous tractaments, l’increment dels litigis per discrepàncies de
criteri, la progressiva reflexió de metges i infermeres sobre la
pràctica de la seva professió i la progressiva participació dels
usuaris en les estructures sanitàries.
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EDITORIAL
L’evolució de la medicina al llarg de la segona meitat del segle XX va fer que
els progressos tècnics i els avenços en els tractaments de les malalties obrissin
preguntes de caire ètic. Què és millor per al pacient en cada cas? És correcte tirar
endavant tots els tractaments tècnicament possibles? Com procedir quan un
tractament, a causa del seu altíssim cost, no pot ser generalitzat a tots els pacients
d’una societat? Aquestes i moltes altres preguntes van ser a l’origen del naixement
de la bioètica: la reflexió ètica aplicada a les ciències biomèdiques. Es tracta d’un
àmbit on dialoguen a fons moltes disciplines, perquè en aquesta cruïlla del saber
conflueixen les ciències biomèdiques i biològiques, les humanitats (filosofia, ètica,
teologia, dret) i també les ciències socials, perquè la medicina abasta els terrenys
de reflexió de la sociologia, l’economia, les ciències polítiques.
L’evolució d’aquesta disciplina, però, té un vessant aplicat importantíssim en
la relació entre metge i pacient. L’entorn professional ha de fer que el pacient sàpiga
que se’l tracta des del respecte. La bioètica es tradueix en actituds, en una mentalitat
aplicada a la cura del malalt. Ho subratlla Núria Terribas, de l’Institut Borja de
Bioètica: “Si no observem aquest respecte i pretenem imposar un criteri i un sistema
de valors propis, no actuem amb una mentalitat bioètica que ha de partir del diàleg
i la cerca de consens, i el pacient pot sentir-se mal atès i amb els seus drets vulnerats”.
Diàleg, consens, drets vulnerats... Perquè no són pas només els avenços de la
medicina els que plantegen preguntes. Sovint, la interrogació sorgeix del nou context
en què té lloc la relació d’assistència sanitària: el pluralisme de valors en una societat
complexa. Ho afirma el doctor Benjamín Herreros: “Els problemes d’ètica clínica
s’han incrementat exponencialment des que la revolució liberal s’ha estès a la
medicina i s’ha reconegut de facto (no només en les lleis) als pacients el dret de
decidir sobre la seva salut.” Una societat oberta i tolerant, marcada pel pluralisme
de valors, multiplica les preguntes. El que implica, necessàriament, una formació
específica per part dels professionals de la sanitat, i també obre la reflexió i els
seus interrogants en el cor de cada pacient, dels seus familiars, confrontats per
aquestes qüestions als àmbits de l’ètica, del sentit de la vida, del sentit de la cura,
del progrés científic i els seus límits...
Aquests debats tenen una dimensió social i afecten les línies mestres dels models
de salut, i per això la Fundació Espriu se’ls planteja a fons. Va ser en una Assemblea
General de la cooperativa ASISA-Lavinia, a proposta d’un representant de Guipúscoa,
que es van iniciar els treballs que van dur a la constitució ara fa un any del Comitè
de Bioètica i Dret Sanitari. Com explica la doctora María Tormo, que el presideix:
“El comitè és un servei per assessorar els metges de Lavínia, és a dir, els
cooperativistes, i també els metges i la resta de personal sanitari que integren els
quadres mèdics de la nostra entitat. [...] Volíem donar-li un caràcter especialment
pràctic, d’assessorament, que arribés realment als temes que preocupen els
professionals en la seva activitat habitual. [...] La bioètica ha de respondre, però
dins del marc legal que tenim.”
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Herpes zòster
| Dr. Adolf Cassan

L’herpes zòster –trastorn que també es coneix amb
el nom d’herpes zona o, popularment, com a Foc de Sant
Antoni– és una alteració provocada per la infecció d’un
virus que origina una erupció de vesícules que s’agrupen
en la pell d’una zona del cos corresponent al recorregut
d’un nervi sensitiu i que, per tant, forma una línia o cinturó. Es tracta d’una malaltia bastant freqüent, ja que es
calcula que cada any afecta dues de cada 1.000 persones. Sol aparèixer en persones de mitjana edat i, sobre-

Eugènia Carrasco
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tot, d’edat avançada, ja que la seva màxima incidència
es produeix entre els 60 i 70 anys.
La infecció està causada per l’anomenat virus varicel·la zòster (VVZ) o Herpesvirus varicellae. Aquest virus
és el mateix que origina la varicel·la, una malaltia típica de la infància a la qual ja s’ha fet referència amb anterioritat en aquesta publicació. Sens dubte es fa estrany
que un mateix virus sigui responsable de dues malalties
diferents, una pròpia de la infància i una altra que generalment es presenta en la vellesa, però la veritat és que
es tracta d’un virus molt especial: primer provoca la varicel·la i, quan aquesta es cura, sol romandre en l’organisme en un estat latent, refugiat en el teixit del sistema
nerviós, on es manté lluny de l’activitat del sistema immunitari. Així doncs, quan es pateix herpes zòster, no es
tracta mai d’un contagi recent del virus causal, sinó d’una
reactivació del virus que ja havia provocat manifestacions molts anys enrere, encara que aquesta circumstància no es recordi, no només pel pas del temps,
sinó perquè de vegades la varicel·la adopta una forma
subclínica i passa pràcticament desapercebuda.
Per descomptat, també és possible, com de fet ocorre normalment, que una vegada passada la varicel·la,
tan freqüent en la infància, el virus no torni a produir
alteracions mai més. No obstant això, en alguns casos,
després de molt temps d’inactivitat, es reactiva i envaeix el teixit on ha romàs latent, que correspon a algun
nervi sensitiu, i provoca la seva inflamació. I a través
del nervi afectat, que té el seu recorregut sota la superfície corporal, arriba a la pell i envaeix les cèl·lules de
l’epidermis. Així doncs, provoca trastorns tant en algun
nervi sensitiu com en la pell que correspon al seu recorregut.
El motiu pel qual en un moment donat el virus varicel·la zòster recupera l’activitat i provoca manifestacions encara no s’ha esclarit del tot. En alguns casos,
això passa en persones que no pateixen cap malaltia ni
evidencien cap circumstància especial que ho predisposi. No obstant això, no és el més habitual, ja que aquest
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trastorn sol aparèixer en persones que pateixen alguna
malaltia general que provoca una fallada en l’activitat
del sistema immunitari o bé en pacients que, per alguna raó concreta, segueixen un tractament amb medicaments que deprimeixen la immunitat. Per això, és molt
freqüent en persones grans que, pel motiu que sigui, es
troben afeblides. En definitiva, quan baixen les defenses orgàniques, el virus, en estat latent durant molt de
temps, troba una situació propícia per tornar a l’activitat i provocar alteracions.
La primera manifestació de la malaltia correspon a
una sensació de coïssor o de dolor, en ocasions molt
intens, que es localitza en una àrea de pell més o menys
definida com una banda o cinturó i que correspon al
recorregut d’un nervi sensitiu, en un sol costat del cos.
Generalment es presenta en la regió del tronc, per exemple seguint el recorregut d’un nervi intercostal i sense
passar mai de la línia mitjana del cos, encara que de
vegades apareix a l’espatlla o al braç i fins i tot a la cara,
on, si afecta la regió ocular, pot tenir conseqüències
sobre la visió, encara que es tracta d’una complicació
summament infreqüent. La banda de pell afectada sol
estar molt sensible i fa mal tant espontàniament com
en qualsevol contacte, encara que sigui mínim. En alguns
casos, en aquesta primera fase també pot haver-hi febre,
mal de cap i malestar general.
Al cap de pocs dies, apareix una erupció constituïda per unes pàpules vermelloses que s’agrupen en forma de banda o cinturó, a la mateixa zona on va aparèixer
el dolor. Després d’unes hores o un dia, les lesions inicials es transformen en vesícules que, un parell de dies
més tard, es converteixen en pústules, que al llarg d’una
setmana es van assecant i transformant en crostes. Les
crostes persisteixen dues o tres setmanes i finalment
es guareixen, deixant de vegades una lleugera cicatriu.
Sens dubte, encara que l’erupció pot resultar molesta, la manifestació més important de l’herpes zòster és
el dolor que apareix en tota la zona afectada i que correspon a la inflamació del nervi sensitiu on es reactiva el
virus. Correspon a un dolor molt fort que, com s’ha dit,
s’intensifica amb el més mínim contacte, com pot ser el
provocat per un lleuger frec dels llençols, o en fer qualsevol moviment, com ara un simple canvi de posició. Si
bé en les persones joves el dolor pot ser més lleu, o fins
i tot gairebé imperceptible, en els adults, i especialment
en la gent gran, sol ser molt accentuat. De vegades els
familiars de la persona afectada se sorprenen davant
les queixes del malalt, perquè no comprenen que unes
lesions aparentment tan lleus puguin originar una molèstia tan notable. Però la veritat és que hi ha casos que el

dolor resulta pràcticament insuportable. És més, de vegades persisteix fins i tot després que ja s’han curat les
lesions cutànies, el que es coneix com a neuràlgia postherpètica, tot i que en general acaba desapareixent abans
de sis mesos.
Pel que fa al tractament, cal dir, abans de res, que
no n’hi ha cap que sigui eficaç per curar la malaltia. El
tractament, per tant, se centra a alleujar les molèsties,
ja que si bé avui dia es disposa d’alguns fàrmacs antivirals, la seva eficàcia és relativa i, com a molt, si es comencen a administrar en les primeres fases del trastorn
poden arribar a atenuar-lo i escurçar la seva evolució,
encara que la seva utilitat principal consisteix a reduir,
de vegades, les molèsties residuals després de la curació de les lesions cutànies. El que sí s’afronta, amb totes
les mesures necessàries, és el tractament del dolor, ja
que en l’actualitat existeixen múltiples procediments
efectius per pal·liar-lo. Per tant, quan les molèsties són
molt accentuades, es fa tot el possible per alleujar-les.
Per començar, poden emprar-se analgèsics, tan potents
com convingui. I quan el dolor persisteix després de la
curació de les lesions cutànies i no desapareix amb els
analgèsics, en casos concrets poden administrar-se corticoides, fàrmacs que redueixen la inflamació del nervi.
Fins i tot, en alguns casos, per alleujar les molèsties, pot
ser necessari afegir al tractament medicaments sedants
potents. I si amb això no és suficient, es pot recórrer a
l’aplicació d’anestèsia en els nervis afectats o, en casos
ja excepcionals, pot plantejar-se procedir a la seva secció quirúrgica. El més important és que, d’una manera
o una altra, s’intenti alleujar el dolor, la principal manifestació d’aquesta malaltia.

LA CASA DE LES CADIRES DE RODES
Director: Francesc Torner Pifarré
Enginyer tècnic ortopèdic

• Cadires de rodes: compra i lloguer
• Cadires de rodes manuals i elèctriques
• Ajudes deambulació (caminadors, bastons);
compra i lloguer
• Plantilles
• Llits clínics: manuals i elèctrics
HORARI: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servei a domicili. Dissabtes, obert matí
Còrsega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona
Tel./Fax. 93 410 64 64 E-mail:www.aclin.es
Parking: Còrsega, 213

| 7

06-17 salut 76 cat

21/10/09

S A L U T

10:26

|

Página 8

P R E V E N I R

I

G U A R I R

Moncloa: el camí de Clínica a Hospital
|
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Juan José Fernández Ramos
Director Gerent

L’Hospital Moncloa va ser inaugurat com a clínica al
desembre de 1993 i és un centre hospitalari del grup
ASISA que ofereix una assistència sanitària multidisciplinar i de màxima qualitat a tots els assegurats de l’entitat, així com a usuaris privats.
En el transcurs dels seus més de 15 anys d’existència, l’Hospital Moncloa ha assolit acomplir els seus objectius principals: oferir una assistència hospitalària de
màxim nivell en la Comunitat de Madrid i convertir-se
en un centre que ofereix als seus usuaris una qualitat
assistencial excel·lent.
La qualificació dels seus professionals i el seu elevat nivell d’equipament han situat el nostre centre sanitari a l’avantguarda de la medicina privada a Madrid. La
permanent orientació a la millora contínua ens ha permès

EL RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DEL
CENTRE COM A HOSPITAL DE TERCER NIVELL,
ATORGAT PER LES AUTORITATS SANITÀRIES, I LA
MATEIXA FILOSOFIA DEL CENTRE HAN FET QUE,
TANT LA DIRECCIÓ COM LA MAJORIA DELS
PROFESSIONALS, ARRIBESSIN A LA CONVICCIÓ
QUE, ATÈS EL SEU ALT NIVELL ASSISTENCIAL,
EL TERME HOSPITAL ESDEVENIA MOLT MÉS
ADEQUAT; D'AQUÍ EL PAS DE CLÍNICA MONCLOA
A HOSPITAL MONCLOA

revisar constantment els objectius i les metes, de manera que hem assolit endegar la Unitat de Dia per a pacients
oncològics; realitzar la informatització de tot el centre
sanitari; incorporar moderns equips de radiologia i
implantar la informatització de les tècniques d’imatge
i, finalment, disposar d’un servei de teleradiologia en
contacte permanent amb altres centres sanitaris.
Així mateix, les Unitats de Diagnòstic i Tractament
d’Arrítmies, la Unitat d’Hemodinàmica, l’Àrea d’Oftalmologia Moncloa i l’Àrea d’Oncologia s’han convertit en
referent d’excel·lència nacional.
Però més enllà del mateix edifici, de la tecnologia,
dels llits, dels indicadors, hi ha les persones i, com a eix
primordial de la nostra activitat, els pacients. Per això
ens esforcem a millorar constantment, un repte que
assumim amb l’única intenció d’arribar a la qualitat que
els nostres usuaris es mereixen.
El reconeixement per part de l’autoritat sanitària de
la nostra condició d’hospital de tercer nivell i la mateixa filosofia del centre sanitari han fet que, tant l’actual
direcció de l’Hospital Moncloa com la majoria dels professionals que hi desenvolupen la seva labor diària, arribem a la convicció que el terme clínica no recull l’alt
nivell assistencial de què disposem. Per aquest motiu
hem conclòs que el d’Hospital Moncloa és molt més
representatiu de l’assistència que prestem als nostres
usuaris. Per aquest motiu hem decidit canviar el nostre
nom, i d’ara endavant aquest serà el d’Hospital Moncloa.
Una assistència de qualitat i al màxim nivell
L’Hospital Moncloa compta amb instal·lacions i infraestructures avançades i permet a totes les especialitats
mèdiques i quirúrgiques atendre la demanda sanitària
dels seus usuaris amb una qualitat assistencial òptima.
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LA QUALIFICACIÓ DELS SEUS
PROFESSIONALS I EL SEU ELEVAT NIVELL
D'EQUIPAMENT HAN SITUAT EL NOSTRE
CENTRE SANITARI A L'AVANTGUARDA DE
LA MEDICINA PRIVADA A MADRID
L’edifici de l’hospital disposa de quatre plantes amb
224 habitacions individuals amb llit d’acompanyant, 12
suites amb saló, 13 llocs d’UCI, 10 quiròfans per a alta
cirurgia, 2 paritoris, 39 àrees i unitats assistencials
d’atenció especialitzada, 28 consultes d’especialitats,
Unitat de Cures Mèdiques i Reanimació Postquirúrgica,
Unitat d’Observació Infantil i Central d’Esterilització.
Actualment, l’Hospital Moncloa es troba en un període de remodelació en què s’ha creat una nova zona
d’observació en l’Àrea d’Urgències, s’han renovat les
habitacions d’hospitalització en les quals s’estan substituint les banyeres per dutxes adaptades per garantir
un major confort dels nostres usuaris, i s’està construint
una nova cuina. Un altre projecte important que hem de
destacar és la creació d’una nova àrea de docència projectada a la planta baixa de l’hospital.
D’altra banda, la cartera de serveis de l’Hospital Moncloa
ha anat creixent i actualment comptem amb les següents

àrees i unitats assistencials: Alergologia, Anatomia Patològica, Anestèsia i Reanimació, Angiologia i Cirurgia Vascular,
Cardiologia, Cardiologia Intervencionista (Hemodinàmica),
Cirurgia Cardiaca, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu,
Cirurgia Maxilofacial, Cirurgia Pediàtrica, Cirurgia Plàstica i
Reparadora, Cirurgia Toràcica, Dermatologia, Electrofisiologia cardiaca (Arrítmies), Endocrinologia, Farmàcia, Ginecologia i Obstetricia, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Medicina
Interna, Neumologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncohematologia, Oncologia Mèdica, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiodiagnòstic, Radiologia
Intervencionista, Rehabilitació, Reumatologia, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, Unitat de Cures Intensives, Unitat de Dia, Unitat del
Dolor, Urgències i Urologia.
Així mateix, l’ampliació de l’Àrea de Consultes Externes
ha permès augmentar l’oferta en les consultes fins a les gairebé 30 especialitats que poden triar els nostres usuaris.
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Apostant per la qualitat
Des dels seus inicis, l’hospital ha apostat per la gestió de
la qualitat. Vam ser el primer hospital espanyol a obtenir
el Segell Europeu d’Excel·lència, atorgat pel Club de Gestió de Qualitat, representant per a Espanya de l’EFQM, en
el seu nivell de consolidació (>401-500). Al mateix temps,
vam ser l’únic hospital europeu, juntament amb el Kantonsspital Obwalden suís, que va obtenir el nivell Recognised for Excellence in Europe 4 stars de la mateixa EFQM.
L’Hospital Moncloa va aconseguir l’any 2000 la certificació del seu sistema de qualitat, d’acord a la norma UNE
EN ISO 9002:1994. L’any 2002 vam fer la transició des de
la UNE EN ISO 9002:94 a la norma UNE EN ISO 9001:2000,
obtenint la certificació d’acord a aquesta norma novament
per a tots els nostres serveis, assistencials i no assistencials. Des de 2001 també estem en possessió de la certificació del nostre sistema de gestió ambiental, segons la
norma UNE EN ISO 14001:96, per a tots els serveis de l’Hospital, i l’any 2005 vam fer la transició a la norma UNE EN
ISO 14001:2004 d’aquesta certificació.
L’any 2006 vam fer un nou pas cap a l’excel·lència i
vam obtenir el Segell Europeu d’Excel·lència, en el seu nivell
d’Excel·lència (>500 punts) atorgat pel Club d’Excel·lència
en la Gestió. Al mateix temps, vam ser l’únic hospital que
va obtenir el nivell Recognised for Excellence in Europe 5
stars, de la mateixa EFQM.
L’Hospital Moncloa va ser el primer hospital de la Comunitat Autònoma de Madrid que va obtenir la llicència d’ús
de la marca Madrid Excelente. Així mateix, però no menys
important, des de l’any 1999 disposem de la certificació
QUALI-AIR del nostre aire ambient, i som l’únic hospital
d’Espanya que a dia d’avui garanteix als seus usuaris un
aire ambient sa i saludable.
Així mateix, l’Hospital Moncloa ha auditat, novament, el
Segell d’Excel·lència Europea en el seu nivell d’Excel·lència
(>500), que ens ha tornat a atorgar el Club d’Excel·lència en
Gestió, representant per a Espanya de l’EFQM, i en el mes de
setembre vam certificar el sistema de salut i seguretat en el
treball d’acord a la Norma OSHAS 18001-04.
Finalment, aquest any hem elaborat la nostra primera
Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Aquest
document és l’expressió i el reflex del nostre interès per
assumir els compromisos que la societat ens demanda quant
a sostenibilitat i responsabilitat social. D’altra banda, assumim que ha d’existir una coherència ètica entre la nostra
missió assistencial i la nostra voluntat de col·laborar i contribuir, com a organització, al desenvolupament d’una societat sostenible.

A l’Hospital Moncloa som conscients de la importància de disposar de la millor tecnologia per poder oferir
als pacients una resposta òptima. Així, entre els equips
de diagnòstic emprats pels nostres especialistes figuren una tomografia axial computeritzada de 64 talls,
una tomografia axial amb sistemes helicoïdals, dues ressonàncies magnètiques de 0,5 i 1,5 Teslas, una sala de
Radiologia Vascular Intervencionista, una sala d’Electrofisiologia Cardiaca, sala d’Hemodinàmia, un telecomandament digital, equips de radiologia portàtil,
mamògrafs, ecògrafs, etc.
Hem de destacar que els resultats del nostre centre
sanitari són plenament favorables, tant pel que fa a les
dades de satisfacció dels nostres clients (excel·lents en el
tracte humà, mèdic i de confort), com al volum de negoci
i les inversions. Òbviament, res d’això seria possible sense l’esforç dels més de 600 empleats de l’hospital.
Principis d’actuació
• Orientació al pacient. El pacient és el centre de totes les
nostres actuacions.
• Qualitat. Els millors resultats. L’excel·lència.
• Eficiència. Utilització dels nostres recursos de la forma

més adequada.
• Rendibilitat. Assegurant la solvència i el futur del

centre.
• Respecte. A les persones, a l’entorn i al medi ambient.
• Compromís conjunt. Treballem en equip per assolir els

nostres objectius. Comunicació i implicació de tots. Desenvolupament professional i personal.

BREU RESUM ESTADÍSTIC D’ACTIVITAT 2008
Nombre d’estades d’hospitalització

90.531

Nombre d’altes d’hospitalització

12.544

Estada mitjana bruta

6,3

Nombre de consultes

21.121

Nombre d’urgències totals ateses
Mitjana d’urgències/dia
Intervencions en Àrea Quirúrgica
Parts
Radiologia convencional

99.522
267
8.215
500
50.044

TAC

9.113

RMN

8.613
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Les voluntats anticipades
|

12 |

Dolors Borau

Totes les persones tenim drets que
ens emparen i deures per complir. Per
exemple, en relació amb la salut sabem
que tenim el deure de cuidar-nos i de
facilitar, d’una manera clara, la informació que fa referència al nostre estat
de salut. També sabem que tothom té
dret a rebre assistència sanitària i a
rebre informació sobre el seu estat de
salut i sobre el procediment diagnòstic
o terapèutic que el metge consideri adequat. Actualment, també tenim dret a
expressar les voluntats anticipades i que
aquestes es respectin.
I què significa l’expressió “voluntats anticipades”? Aquesta expressió

es pot definir com les declaracions,
orals o escrites, que una persona amb
capacitat per prendre decisions sobre
les atencions i cures relacionades amb
la seva salut dirigeix al personal sanitari i a altres persones que per a ella
són significatives, amb la intenció que
es tinguin en compte si algun dia perd
aquesta capacitat de decisió. Si es té
la intenció de fer aquestes declaracions, es recomana deixar-ne constància per escrit elaborant un document
de voluntats anticipades (DVA), que fa
uns anys s’anomenava testament vital.
La bona pràctica professional
potencia que la persona prengui part
activa en el seu procés de malaltia i
que es respecti la seva voluntat. Per
tal que això sigui possible, cal que
cada persona rebi una informació
comprensible i adequada al seu perfil i a les necessitats del moment. Però
què passa si es perd la capacitat de
decidir per un mateix? Avui en dia,
l’esperança de vida és molt més alta
i, per tant, podem viure molts més
anys, però no podem saber en quines
condicions físiques i intel·lectuals els
viurem. També tenim coneixement
sobre els avenços diagnòstics,
terapèutics i farmacològics que permeten curar, paliar o tractar els símptomes i les seqüel·les de les malalties.
És per tot això, que tothom hauria
de fer una reflexió profunda sobre

el seu futur, sobre el fet innegable de
la mort i sobre quines decisions voldria que es prenguessin davant una
situació crítica, ja que cadascú té la
seva manera d’entendre la vida i la
mort segons les seves creences, la
seva cultura i els seus valors personals. Així doncs, el DVA té com a
objectius, d’una banda, facilitar la
comunicació entre el malalt i els professionals sanitaris i, de l’altra, donar
seguretat a les persones implicades
en la presa de decisions. Aquest document escrit és un instrument molt útil
que ofereix la possibilitat d’expressar
els propis desitjos d’una manera anticipada i permet als professionals i a
les persones vinculades al malalt
saber com han d’actuar si aquest perd
la capacitat de comunicar-se.
Per a la redacció del document de
voluntats anticipades, que està previst per la llei (Llei 41/2002, de 14 de
novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica. BOE núm. 274
del 15 de novembre de 2002), cal que
la persona que l’escrigui (anomenada
atorgant) sigui major d’edat, que actuï
amb plena capacitat i que s’expressi
de manera lliure. També es preveu el
nomenament d’un representant que
gaudeixi de la seva confiança i que pot
ser familiar o no de l’atorgant, que
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coneixi el contingut de l’escrit i que
farà d’interlocutor amb els professionals sanitaris. Aquest document amb
les instruccions que aquesta persona
vol que es tinguin en compte si algun
dia les circumstàncies no li permeten
expressar la seva voluntat, el pot fer
davant notari o en privat. Si el fa
davant notari, no cal que hi hagi cap
testimoni. El notari haurà de conèixer
el contingut de l’escrit, garantirà la
capacitat de la persona i es responsabilitzarà de la custòdia del document. Si el DVA es redacta en privat,
es necessiten tres testimonis que en
coneguin el contingut i que certifiquin
la identitat de qui l’escriu i la seva
capacitat per redactar-lo. Els testimonis l’hauran de signar i, d’aquests
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EL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA) ÉS
UN INSTRUMENT MOLT ÚTIL QUE OFEREIX LA
POSSIBILITAT D’EXPRESSAR ELS PROPIS DESITJOS
D’UNA MANERA ANTICIPADA I PERMET ALS
PROFESSIONALS I A LES PERSONES VINCULADES AL
MALALT SABER COM HAN D’ACTUAR SI AQUEST PERD
LA CAPACITAT DE COMUNICAR-SE
tres, n’hi haurà dos que no podran
tenir cap relació de parentiu amb qui
l’escriu ni podran estar-hi vinculats
per cap relació patrimonial.
Des dels comitès de bioètica es
recomana que en el document hi
constin els següents apartats: primer, el que fa referència als criteris
que l’atorgant desitja que es tinguin
en compte en relació amb la pròpia
qualitat de vida (la possibilitat de
comunicar-se, el fet de no patir
dolor...); segon, les situacions sanitàries concretes en què vol que es tinguin en compte les instruccions
(malaltia irreversible, demència
greu...); tercer, instruccions i límits
més concrets de l’actuació mèdica
(no perllongar la vida de manera artificial, el subministrament de fàrmacs

per paliar el dolor...); quart, l’apartat
on es designa el representant amb
les seves dades i la seva signatura;
cinquè, l’apartat amb les dades i les
signatures dels tres testimonis i, per
acabar, el sisè apartat on es preveu
que l’atorgant pugui revocar el document de les voluntats anticipades deixant-lo sense efecte.
Un cop s’hagi elaborat el DVA, per
tal que aquest tingui alguna eficàcia,
cal que la persona interessada el lliuri al seu metge de família i al centre
sanitari on habitualment l’atenen perquè l’incorporin a la seva història clínica. En el cas que a la comunitat
autònoma existeixi un registre, cal
inscriure-l’hi. També és molt important que els familiars i els amics més
propers en tinguin coneixement per
poder aportar aquesta informació si
arriba el moment.
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Otitis: el terrible mal d’orella
|

14 |

Dolors Borau

La meva filla petita esperava amb
delit que comencessin les classes de
natació i per això vam anar a comprar
un vestit de bany nou per a la piscina. La seva il·lusió es va veure estroncada al cap de poques setmanes: va
aparèixer el maleït mal d’orella. Quan
era petita, els primers cinc anys, gairebé sempre que es refredava acabava amb una otitis que la feia plorar
tota la nit. Després d’algunes visites,
l’otorino va insistir molt que havia
d’aprendre a sonar-se, a netejar-se bé el nas per no dei-

xar-hi mocs. Ens va explicar que l’orella, el nas i la gola estaven connectats a través de la trompa d’Eustaqui,
que actua com una vàlvula que regula la pressió a dins de l’orella mitjana. Aquesta trompa, que és com un
tub i es connecta a l’exterior a través
de la membrana del timpà, està sempre tancada però s’obre quan badallem, quan empassem, quan pugem a

dalt d’una muntanya o viatgem amb
avió. De vegades notem un sorollet
quan el tub de la trompa s’obre per tal
d’anivellar la pressió de l’aire a un costat i altre de la membrana. Quan ens
refredem, la trompa d’Eustaqui es tapa,
queda més tancada i l’orella no ventila prou bé. Si hi ha una infecció a la
gola, els virus o bacteris que la causen
també poden arribar a dins de l’orella
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produint una forta inflamació i una acumulació de fluids que pressionen el
timpà. Aquesta és la causa del dolor i
de la pèrdua d’audició.
Vam passar uns quants anys
entrant i sortint de la consulta de
l’otorinolaringòleg. De vegades calia
practicar-li allà mateix una petita incisió a la membrana del timpà (anomenada miringocentesi) per tal que
la infecció drenés i no perjudiqués les
estructures internes. A més, si es fa
una perforació controlada en el lloc
adequat, aquesta es tanca sola i no
deixa seqüel·les, ja que cada nova perforació del timpà produïda per una
infecció representa una cicatriu a la
membrana i perjudica la correcta
vibració de la mateixa. Tot i així, la
nena no es podia estalviar l’administració d’un antibiòtic (que s’havia de
prendre sense interrompre el tractament i respectant l’horari de l’administració de les dosis) i d’algun
antiinflamatori o analgèsic. Tenia una
gran predisposició a refredar-se i per
això les otitis es repetien. Aquelles
infeccions successives dins de l’orella no eren gens recomanables i
podien arribar a comprometre la seva
audició en el futur, per això, el metge ens va recomanar practicar-li una
petita intervenció que consistia a
col·locar uns drenatges a la membrana del timpà que permetien una
bona ventilació i l’expulsió de les
secrecions. Cal dir que la intervenció
va ser molt senzilla i que va representar una millora considerable. De
vegades també és necessari extirpar
l’amígdala faríngia si s’ha desenvolupat massa (el que vulgarment coneixem pel nom de carnots o
vegetacions). En el seu cas no va caldre i amb una petita sedació n’hi va
haver prou per introduir els drenatges. La Cristina encara no tenia cinc
anys i, tot i que aquest tipus d’infeccions acostumen a millorar de manera espontània a partir dels set, el
metge ens va aconsellar no esperar

L’ORELLA, EL NAS I LA GOLA ESTAN CONNECTATS A TRAVÉS
DE LA TROMPA D’EUSTAQUI, QUE ACTUA COM UNA
VÀLVULA QUE REGULA LA PRESSIÓ A DINS DE L’ORELLA
MITJANA. QUAN ENS REFREDEM, LA TROMPA ES TAPA,
L’ORELLA NO VENTILA PROU BÉ I, SI HI HA UNA INFECCIÓ
A LA GOLA, ELS VIRUS O BACTERIS QUE LA CAUSEN TAMBÉ
PODEN ARRIBAR A DINS DE L’ORELLA
més pel fet de patir-les tan sovint.
Ara que ja n’ha fet nou, el mal
d’orella, la febre i el malestar que,
fins i tot de vegades li produïen
vòmits i diarrees, queden molt lluny.
Fins que els drenatges no van caure
per si sols, vam haver d’evitar que
entrés qualsevol líquid a les orelles
que pogués penetrar a l’interior i causar una nova infecció. Ens havíem
oblidat de totes aquelles molèsties i
per això ens va sorprendre que, al
cap d’uns dies de començar la natació, tornés a tenir tant de dolor. Estava desesperada i vam demanar hora
a l’especialista.
La Cristina ja sabia en què consistia la visita: el metge li miraria l’interior
de les orelles amb l’otoscopi (aquell
aparell que té la punta en forma
d’embut) i després li miraria el nas i la
gola. Però en aquesta ocasió el dolor a
l’orella era molt més agut i li molestava moltíssim que li toqués el pavelló
de l’orella. No era una otitis mitjana
com les que havia patit de petita, era
una otitis externa que afectava el conducte auditiu extern i que resulta particularment dolorosa. La infecció
apareix perquè la humitat i l’aigua
produeixen alteracions a la pell i
modifiquen el seu equilibri. Per això
també es coneix com a otitis del
nedador. Tenia l’orifici d’entrada
reduït per la inflamació i tapat per
una secreció viscosa. El metge li
va pautar el tractament amb

analgèsics per al dolor i antibiòtics per
a la infecció. Durant unes quantes setmanes no podria tornar a la piscina i,
quan reprengués la natació, ho hauria
de fer tapant-se les orelles amb uns
taps que compraríem a la farmàcia.
Per prevenir les infeccions és aconsellable assecar bé el pavelló amb la
tovallola fins i tot quan sortim de la dutxa i, sobretot, no burxar mai les orelles
amb els bastonets de cotó, amb els dits
ni amb cap altre objecte. La cera és el
nostre sistema defensiu natural que
actua com un protector, lubrica la pell
i evita infeccions. Si tenim la sensació
que la cera ens tapona l’orella, cal anar
a l’otorino que, d’una manera adequada, ens netejarà el conducte auditiu i
així no patirem cap complicació.
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Bioètica i alimentació
| Dra. Perla Luzondo

Edmon Amill

En el Congrés Mundial de Bioètica celebrat a Gijón el 2002 es va reconèixer la importància
de la bioètica en tots els aspectes del desenvolupament sostenible i, en particular, en els aspectes relatius a l’alimentació i l’agricultura, i es va fer una crida als governs i a la societat civil
per assegurar justícia, equitat i el dret a l’alimentació per a tothom.
Algunes de les conclusions del congrés van ser:
• Mantenir el dret que tothom tingui accés a una alimentació segura i nutritiva, la qual
cosa és inseparable del dret a la vida.
• Assegurar el màxim accés a l’aigua neta i a condicions de salubritat eficaces.
• Reconèixer els drets dels agricultors minifundistes de tot el món a la utilització de plantes autòctones per a la conservació i el desenvolupament sostenible de la diversitat
biològica de l’agricultura.
Davant de la globalització en l’explotació agrària que intenten imposar les empreses del primer món, organitzacions com la fundació
KOKOPELLI a França han creat la seva pròpia xarxa de conreadors de llavors orgàniques que produeixen més de 900 varietats tradicionals. Ella i altres organitzacions com l’Institut de Recursos Mundials lluiten per la seguretat alimentària i la sobirania alimentària en països del Tercer Món, creant bancs de llavors autòctones en països com l’Índia, Sri Lanka,
Nigèria, Senegal, Burkina Faso, Mèxic i Guatemala.
Les botigues Comerç Just d’Intermón Oxfam reben sense intermediaris productes
elaborats en països en via de desenvolupament per cooperatives de Comerç Just.
Mitjançant enginyeria genètica molecular en programes de millora s’han obtingut plantes transgèniques amb modificació del color, sabor, tamany i resistència a determinats insectes i herbicides com és el cas de la patata, el blat de moro, el cotó, la colza, la carbassa i el
tomàquet.
Segons diversos estudis es preveu que a Europa, l’any 2015, el 25% dels cultius seran
d’origen transgènic. Per garantir la salut i els drets del consumidor, la UE imposa el control de tots els passos de producció dels aliments que arriben al plat del ciutadà, i que
s’especifiqui a l’etiqueta si l’aliment conté productes modificats genèticament.
A Espanya existeix la Fundació Biodiversitat, i totes les comunitats de l’Estat Espanyol s’han plantejat la recuperació i millora de les
seves varietats autòctones amb la formació d’un Banc de Germoplasma viu i sustentat en la tradició. Per l’extensió del seu llistat, només
esmentaré les de la comunitat de Madrid:
• All blanc fi de Chinchón
• Pebrot “cuatro cascos” de Aranjuez
• maduixa d’Aranjuez
• Meló “mochuelo”
• Meló “puchero”
• Meló “largo negro escrito” de Villaconejos
• Meló Felipe
• Mongeta Villavieja
• Tomàquet rodó nan
FEDERAPES va ser fundada l’any 2006 per associacions oficials de criadors d’espècies animals domèstiques que estan en perill de
desaparició a l’Estat Espanyol.
El projecte SLOW FOOD de Bizkaia intenta que particulars i restaurants consumeixin vegetals i animals criats en un radi de menys
de 100 km.
Us recomano tornar la vista i el paladar cap als productes propis de cada comunitat valorant la biodiversitat, el gust pel que es genuí
i els productes de temporada.
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ASISA prestarà assistència sanitària
als funcionaris municipals de Huelva
| Elvira Palencia

Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, i el Dr. Pedro
Azcarate, delegat provincial d’ASISA a Huelva

ASISA ha estat l’adjudicatària del concurs convocat per l’Ajuntament de Huelva per a la prestació d’assistència sanità-

ria i medicoquirúrgica al personal funcionari en actiu de l’Ajuntament.
La signatura de l’acord va tenir lloc
el passat dia 30 de juny a la seu de
l’Ajuntament. Per part de l’Ajuntament
va signar l’alcalde Pedro Rodríguez
González, i per part d’ASISA, el delegat provincial a Huelva, el doctor
Pedro Azcarate Prieto.
Les millores en la qualitat dels serveis sanitaris i medicoquirúrgics beneficiaran els empleats que van ingressar
a la Funció Pública abans del 2 d’abril de
1993, així com els beneficiaris d’aquests
treballadors que hi tinguin dret.

Concert del Grup Óscar
Esplá d’ASISA a Palma
| E.P.

D’altra banda, ASISA ofereix als
familiars directes de titulars no inclosos en el Reial Decret del 2 d’abril de
1993, i als funcionaris municipals en
actiu la incorporació dels quals va
ser posterior a aquesta data, la possibilitat d’adscriure’s a una pòlissa
d’assistència sanitària de Quadre
Mèdic en condicions especials, a més
d’incloure tots els avantatges comentats per a la pòlissa de l’Ajuntament
(Cirurgia refractiva, Visionlab i Club
ASISA).

ASISA prestarà
assistència sanitària
a la Federació Gallega
de Golf
| E.P.

ASISA va presentar el passat 29 d’abril durant un concert que es va celebrar a
l’Auditorium de Palma el grup de música Óscar Esplá, que va comptar amb la presència de nombroses personalitats de la vida política i social de la capital balear.
Per part d’ASISA van ser-hi presents el president de la companyia, el doctor Francisco Ivorra; el delegat provincial d’ASISA a les Balears, el doctor Miguel Montserrat;
el director de la xarxa d’ASISA, Valeriano Torres; el gerent d’ASISA a Balears, Andrés
Artigues, i el director de Màrqueting
i Comunicació d’ASISA, Ramón
Casanova.
El Grup Óscar Esplá d’ASISA,
integrat per joves procedents de
l’Escola Superior de Música Reina
Sofia, va interpretar obres compostes per Mozart, Haydn, Rakhmaninov i Xostakòvitx.
Natzaret Canosa (violí), Lucía Otero
(violoncel) i Juan Andrés Barahona
(piano)

ASISA i la Federació Gallega de Golf han signat un acord
mitjançant el qual tots els jugadors federats que subscriguin una pòlissa amb ASISA tindran accés a una assistència sanitària de qualitat i a una àmplia cartera de serveis en
condicions molt avantatjoses. La signatura de l’acord va
tenir lloc el passat 3 de juny a la Corunya i la van portar a
terme el president de la Federació Gallega de Golf, Daniel
Fernández Fernández, i el gerent d’ASISA a Galícia, Jesús
Castillo Uceda.
Daniel Fernández i Jesús Castillo

18-28 Cooperativisme 76 cat

21/10/09

11:20

Página 19

| compartir | octubre • novembre • desembre 2009

ASISA i Ribera Salud posaran en marxa
un hospital d’avantguarda a Torrejón de
Ardoz
| E.P.
La Comunitat de Madrid va atorgar,
el passat 7 d’agost, l’adjudicació definitiva de la concessió de l’Hospital de
Torrejón al consorci Torrejón Salud format per ASISA, Ribera Salud, FCC i
Concessia, que es farà càrrec de la
construcció i gestió del futur hospital
durant els pròxims 30 anys.
L’hospital s’assentarà sobre una parcel·la de 62.000 metres quadrats a Soto
de Henares i donarà cobertura a un total
de 133.144 persones de les poblacions de

Aljalvir, Daganzo de Arriba, Fresno de
Torote, Ribatejada i Torrejón de Ardoz.
Amb una inversió de més de 130
milions d’euros, el conjunt hospitalari comptarà amb un edifici de tres
plantes i dos altres edificis més, una
dotació completa amb 250 llits i habitacions individuals, i disposarà de
l’última tecnologia sanitària en mitjans de diagnòstic i tractament.
La seva completa cartera de serveis
li permetrà la resolució del 95% de

l’atenció especialitzada de la població.
La concessió inclou, també, la remodelació del Centre d’Especialitats de
Torrejón, que es convertirà en un centre de referència coordinat amb els centres d’Atenció Primària i molt proper a
la població.
En la línia dels hospitals de Torrevieja i Elx, en la gestió dels quals ASISA
participa, estarà dotat amb les últimes
tecnologies, a més de ser un centre
totalment informatitzat.

| 19

ASISA finança el primer centre mèdic
per a la Federació de Futbol de
Castella-la Manxa a Alcázar de San Juan
| E.P.

La Federació de Futbol de Castella-la Manxa (FFCM) i ASISA han inaugurat un centre mèdic a Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), que oferirà
la possibilitat de fer reconeixements
mèdics i acollirà els serveis de rehabilitació de lesions.
La nova clínica, primera de rehabilitació i reconeixements mèdics de la
Federació castellanomanxega, oferirà
els primers serveis d’atenció sanitària
i tindrà com a finalitat donar un suport
mèdic de qualitat als esportistes perquè puguin desenvolupar la seva activitat futbolística amb major seguretat.
Els responsables d’ambdues entitats han assenyalat que aquesta iniciativa suposa un important avenç

per al futbol castellanomanxec en
posar al servei dels esportistes unes

prestacions que asseguraran una
atenció mèdica d’alta qualitat.

(D’esquerra a dreta): Jorge Ribé, responsable de la Corredoria d’Assegurances Ribé Salat; el cap
de serveis mèdics de la FFCM, Vicente Ferrer; el president de la Federació de Futbol de Castellala Manxa, Antonio Escribano Ramos; el director general d’Esport de la Junta de Castella-la
Manxa, Roberto Parra; l’alcalde d’Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez, i el gerent
d’ASISA a Ciudad Real, Alfonso Porcel
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El Pla Oncològic de l’Hospital de
Barcelona analitza més de 3.800
tumors des de 2004
| Redacció

L’Hospital de Barcelona ha fet públics
els resultats del seu Pla Oncològic, que
inclou un dels únics registres de tumors
impulsats per entitats privades del país.
Des de 2004, aborda el diagnòstic, tractament i final de la malaltia amb un programa basat en la coordinació de tots
els professionals implicats i en cinc
punts clau de l’àrea del càncer: protocols d’actuació, estandardització del
tractament, sistematització de la cirurgia, abordatge de la fase final de la vida
i registre de tumors. L’anàlisi es tradueix en una millora substancial dels
resultats, de l’atenció als pacients i de
la seva qualitat de vida.
Assistència Sanitària i l’Hospital de
Barcelona van posar en pràctica el
2004 els protocols en l’àrea del càncer
i el Pla Oncològic, que s’ha convertit en
una potent eina de la sanitat privada al
servei de l’assistència del càncer. Els
protocols es van elaborar amb un triple objectiu: oferir als pacients els mitjans més actuals, tant per al diagnòstic
com per al tractament, respectant el
desig del malalt i la família; dotar els
professionals d’unes guies que orientin les seves actuacions, i comptar amb
dades pròpies sobre els resultats dels
tractaments i l’evolució de la malaltia.
Així, l’aproximació al càncer és integral
i contempla des del diagnòstic i tractament fins al final de la malaltia, tenint
en compte la utilització adecuada dels
mitjans de diagnòstic.
La coordinació és la base del Pla
Oncològic i s’aconsegueix a través del
Comitè d’Enllaç Oncològic, que es reuneix dues vegades a la setmana i està
obert a tots els metges del quadre facultatiu d’Assistència Sanitària. En les reunions del Comitè s’analitzen un a un
tots els casos nous de càncer que es

presenten, així com els més complexos
i que, a criteri de l’especialista, requereixen d’una atenció multidisciplinària.
El Pla Oncològic es fonamenta en
cinc instruments centrals. En primer
lloc, en funció dels avenços científics
s’han elaborat els protocols d’actuació, que ajuden a la presa de decisions
clíniques i eviten la variabilitat. En
segon lloc, s’ha estandarditzat el tractament de ràdio i quimioteràpia, amb
mesures com l’edició de la Guia de Farmacoteràpia Oncològica i la inauguració de l’Hospital de Dia Oncològic a
l’Hospital de Barcelona. En tercer lloc,
s’ha protocolotzat el registre de les
intervencions mitjançant fulls quirúrgics per facilitar l’estandardització de
la cirurgia dels tumors més freqüents
(mama, còlon, pròstata, pulmó, ovari,
bufeta urinària i ronyó). En quart lloc,
és un punt clau del programa la incorporació del tractament de la fase final
de la vida: actualment, l’equip mèdic
de pal·liatius presta suport a l’hospital i al domicili del pacient les 24 hores
del dia, 7 dies a la setmana, garantint
el respecte més absolut a la voluntat
i la intimitat de l’entorn personal i familiar del pacient. Tot plegat incideix
directament en una millora substancial de la seva qualitat de vida, evitant
l’aferrissament terapèutic.

Per últim, destaca especialment la
creació del registre de tumors, que
incorpora tots els nous casos diagnosticats de càncer i els analitza segons
diversos paràmetres. Els resultats,
derivats de l’activitat de l’Hospital de
Barcelona, constitueixen la base per
elaborar polítiques de futur, ja que
l’extrapolació d’estadístiques d’altres
països no necessàriament coincideix
amb les dades d’entorns més propers.
En l’actualitat, cada any es registren
aproximadament 800 nous tumors i en
total, des de 2004, se n’han analitzat
més de 3.800. A partir de l’estudi de
les dades que es poden extreure del
registre de tumors, s’ha obtingut informació sobre l’àrea del càncer i es poden
confeccionar valuoses estadístiques.
L’Hospital de Barcelona, inaugurat l’any 1989, és propietat i està gestionat per la cooperativa d’usuaris
SCIAS. Forma part del grup Assistència Sanitària, que és exemple del cooperativisme sanitari i es regeix pel particular model d’autogestió ideat pel
Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys i
basat en la igualtat dels metges i els
usuaris en els òrgans de decisió i gestió de l’entitat. Actualment, Assistència Sanitària compta amb 200.000
assegurats i un quadre facultatiu format per gairebé 5.400 metges.
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Assistència Sanitària, celebra el Dia
Internacional de les Cooperatives
| Oriol Conesa - Marta Liñán

En la celebració del Dia Internacional de les Cooperatives, Assistència
Sanitària confirma el seu lideratge en
volum de primes i demostra la vigència del model de cooperativisme sanitari, basat en l’autogestió i en la
igualtat de metges i usuaris en els
òrgans de decisió i gestió. Actualment,
la crisi econòmica impulsa la creació
de societats cooperatives, que en
alguns casos s’han convertit en una
eina indispensable del desenvolupament econòmic i social.
Des de la seva creació, el 1957,
Assistència Sanitària es troba al capdavant de la sanitat privada a Catalunya: actualment té un quadre
facultatiu format per 5.400 metges,
compta amb 200.201 assegurats i és
líder en volum de primes (166,4 milions
d’euros). L’organització s’ha convertit en una entitat de referència a Catalunya nascuda de la voluntat de millora
en la societat civil i és un dels exemples més destacats de cooperativisme
al país. Ideat pel Dr. Josep Espriu, el
Grup Assistència se sustenta en l’equilibri entre la cooperativa de metges
(Autogestió Sanitària) i la d’usuaris
(SCIAS), que permet un diàleg en igual-

tat de condicions entre ells sense ànim
de lucre ni retribució al capital (tot el
benefici es reinverteix en millora d’instal·lacions o personal).
Tot i el descens en la constitució
d’empreses de capital que s’ha produït
els darrers mesos, les cooperatives
han demostrat capacitat d’adaptació
davant de la complexa situació de
l’economia i, el 2009, el ritme de creació de societats cooperativistes creix
a un ritme superior al de 2008 (aproximadament, es creen un centenar
d’entitats cada any a Catalunya). En
l’actualitat, les cooperatives de salut
presten servei a 100 milions de llars a
tot el món. Amb l’objectiu d’informar
sobre les cooperatives sanitàries i promoure’n la creació, Assistència Sanitària participa en la Fundació Espriu, que
presideix l’IHCO (Organització Internacional de Cooperatives Sanitàries).
Des de 1995, per iniciativa de
l’ONU, el primer dissabte de juliol se
celebra el Dia Internacional de les Cooperatives, que constitueix un reconeixement de les cooperatives com a
factor indispensable del desenvolupament econòmic i social, l’eina de treball principal del qual és la solidaritat.
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Assistència Sanitària dóna cobertura
als estudiants d’EADA
| Oriol Conesa

Assistència Sanitària ha signat un
acord marc amb l’escola de negocis
EADA per donar cobertura sanitària
als membres de l’associació d’antics
alumnes i patrocinar el seu programa
d’actes de networking. L’acord beneficia més de 2.000 persones i forma
part de la nova línia de productes destinats a empreses i col·lectius. Arran
de l’acord de col·laboració signat, els
socis d’EADA Alumni i unitats familiars
gaudeixen de condicions avantatjoses
per a noves altes a Assistència Sanitària. En concret, el Pla Col·lectiu és una
pòlissa de serveis complets amb prima solidària, sense distinció per sexe
o edat, que inclou una àmplia cobertura sanitària i un quadre mèdic de més
de 5.000 metges de lliure elecció. A

més, Assistència Sanitària es converteix en el patrocinador principal del
Networking Experience Tour 2009, el
conjunt d’activitats outdoor organitzades per EADA Alumni i destinades a
crear un punt de trobada i fomentar el
networking entre la comunitat d’alumnes. Segons Iñaki Rodríguez, director
comercial d’empreses d’Assistència
Sanitària, “l’acord afavorirà els més de
2.000 associats d’EADA Alumni, així
com els seus familiars, que podran
accedir amb un tracte preferencial a
la cobertura sanitària privada i al servei assistencial mèdic que ofereix
Assistència Sanitària a tot el territori
nacional”. Amb el Pla Col·lectiu,
Assistència Sanitària participa en el
mercat d’empreses i organitzacions,

una línia d’assegurances mèdiques
destinades a col·lectius que reforça la
seva gamma de serveis i referma el
lideratge a Catalunya. El seu èxit confirma la vigència del model de cooperativisme sanitari impulsat per l’entitat i avala el cicle d’expansió iniciat
amb l’entrada en el negoci col·lectiu
de previsió social. Assistència Sanitària és exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió
ideat pel doctor Josep Espriu fa cinquanta anys i basat en la igualtat dels
metges i els usuaris en els òrgans de
decisió i gestió. Actualment, l’entitat
compta amb 200.000 assegurats i un
quadre facultatiu format per gairebé
5.400 metges. A més, és proveïdora
mèdica oficial del FC Barcelona.

| 23

18-28 Cooperativisme 76 cat

21/10/09

11:20

Página 24

La Fundació
El model Espriu a la
Espriu col·labora Universitat de Bolonya
en el projecte
de Llei de salut
pública
| Josep A. Pérez

| J. A. P.

El Ministeri de Sanitat i Consum està desenvolupant un projecte de Llei de salut pública i ha convingut que, a través de l’Associació Espanyola de
Fundacions, un grup de fundacions vinculades amb
la salut participi en l’elaboració de propostes per al
futur text legal. La Fundació Espriu participa activament en aquest procés.
La idea és que la futura llei permeti desenvolupar les competències de l’Administració General de
l’Estat en la matèria i, així, poder harmonitzar, coordinar i cohesionar el Sistema Nacional de Salut en
l’àmbit de la salut pública. El passat 10 de març va
tenir lloc una reunió dels representants de les fundacions que participen en el procés, en la qual el Dr.
José Carlos Guisado va representar la Fundació
Espriu. En aquesta primera reunió es va formalitzar
un grup de treball coordinat per Honorio Bando, de
la Fundació d’Educació per a la Salut (FUNDADEPS),
i es van fixar les línies generals d’interès per poder
contrastar-les amb la postura del Ministeri.
Amb aquestes idees, el passat 23 d’abril es va
celebrar una reunió en el Ministeri de Sanitat i Consum en la qual el Dr. José C. Guisado, juntament amb
Honorio Bando i el president de l’AEF, Carlos Álvarez, es van entrevistar amb el director general de
Salut Pública, Ildefonso Hernández. En aquesta trobada es van tractar els principals aspectes que hauria d’abordar la futura llei, entre ells: la promoció de
la salut i la promoció de la investigació en les ciències de la salut; els problemes que actualment genera la distribució competencial (coordinació,
diagnòstics, registres, hospitals de referència, finançament de tractaments, alertes sanitàries, etc.); la participació de les institucions de l’Economia Social,
especialment les cooperatives, en l’àmbit de la salut
pública o l’educació per a la salut i la prevenció.

La necessitat d’afrontar nous
reptes, com l’obertura de mercats innovadors a causa de les
noves necessitats de la població o la creixent descentralització i privatització dels serveis
públics, obliga les empreses
socials a evolucionar qualitativament, adaptant-se a
modernes eines i habilitats, sistemes de govern més complexos, una gestió més qualificada
i instruments de finançament adaptats
a les seves necessitats. Tot això, sense
perdre de vista el principal objectiu;
l’interès general i el foment de la participació de les parts interessades i de la
comunitat en general.
Atenent a aquestes necessitats, la
Facultat d’Economia de la Universitat
de Bolonya va organitzar la primera edició de l’Escola Europea d’Estiu d’Economia Social (ESSE), amb el lema “El
futur de l’empresa social: models i experiències”. L’escola d’estiu, que va tenir
lloc del 6 a l’11 de juliol en el centre universitari de Bertinoro (Itàlia), es va plantejar com a objectiu afrontar temes com
l’organització, la gestió, la rendició de
comptes o el govern en les empreses
socials en el context europeu; així com
la relació entre el mercat i les institucions o els instruments de finançament
d’aquestes empreses socials.
El model Espriu de gestió cooperativa d’institucions d’assistència
sanitària va ser un dels casos d’estudi
que es van abordar durant el curs. La
realitat de les institucions que integren
la Fundació Espriu va il·lustrar el tema
de les empreses multistakeholder,
aquelles en les quals existeixen diversos grups d’interès, cadascun d’ells

amb aspiracions i expectatives diverses amb relació al que poden esperar
de l’activitat de l’organització.
El Dr. José Carlos Guisado, vicepresident de la Fundació Espriu, i el
Dr. Gerard Martí, patró de la Fundació
Espriu i sotsdirector mèdic de l’Hospital de Barcelona, van presentar en
la seva ponència el model cooperatiu
de SCIAS com a paradigma d’empresa social. Un model basat en la visió
particular del Dr. Josep Espriu sobre
el cooperativisme sanitari protagonitzat pel metge i el pacient. Els
patrons de la Fundació Espriu també
van presentar als assistents al curs la
tasca d’aquesta institució, que aglutina el cooperativisme sanitari a Espanya representat pel grup ASISA i el
Grup Assistència, destacant la seva
activitat de promoció internacional i
la seva responsabilitat en la presidència de l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO).
Aquesta ponència s’emmarca en
el programa de suport a la formació
en Economia Social que la Fundació
Espriu desenvolupa en col·laboració
amb el Centre d’Investigació d’Economia Social (CIES) de la Universitat
de Barcelona.
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La resposta de les cooperatives
europees a la recessió econòmica
| J. A. P.

26 |

L’actual crisi econòmica ha forçat
els governs a considerar noves mesures econòmiques i socials, mentre
que la Comissió Europea i els agents
socials, entre ells les cooperatives,
han acordat la necessitat urgent
d’una acció coordinada en l’àmbit de
la UE per complementar i donar
suport a les accions en els estats
membres.
Davant d’aquest repte, els representants del cooperativisme euro-

peu es van reunir a Sofia (Bulgària),
durant els dies 22 i 23 de juny, amb
un objectiu concret; posar en valor
les fortaleses de les empreses cooperatives que, fins i tot en un període de crisi, ofereixen un sistema
democràtic i una dimensió innovadora. En efecte, les cooperatives porten a terme un moviment de
desenvolupament sostenible i just.
Els seus mèrits van ser reconeguts
oficialment pel president de la Comis-

sió Europea, José Manuel Durao
Barroso, en una carta que va remetre als copresidents de Cooperatives
Europe.
En la Conferència de Sofia, que
va tenir com a lema “La resposta
cooperativa a la recessió econòmica”, es van afermar la unitat i la cooperació entre sindicats, empreses
socials i cooperatives, es van exposar bones pràctiques per mantenir
l’ocupació i evitar l’augment de les
desigualtats socials i es va promocionar el diàleg i la cooperació entre
els interlocutors socials.
El president de l’IHCO i vicepresident de la Fundació Espriu, Dr. José
Carlos Guisado, va participar en
l’assemblea i va aprofitar l’ocasió per
reunir-se amb Alain Coheur, president
de Social Economy Europe, i amb Bruno Roelants, secretari general de
l’Organització Internacional de les
Cooperatives de Producció Industrial,
Artesanal i de Serveis (CICOPA).
A manera de conclusió es va elaborar un manifest dirigit a les institucions de la Unió Europea que recull
els aspectes principals tractats
durant la conferència.

Pauline Green, copresidenta de Cooperatives
Europe, en la inauguració de la Conferència de
Sofia
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

1-2
OCTUBRE
2009

II CONGRÉS INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA SOCIAL

26-30

7a CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT

OCTUBRE

“Salut i desenvolupament: tancant la bretxa en la implementació” serà el títol de la
pròxima Conferència Mundial de Promoció de la Salut que se celebrarà a Nairobi, Kènia,
entre el 26 i el 30 d’octubre de 2009.
L’Aliança d’ONG per a la promoció de la salut hi presentarà un document tècnic amb el
títol “El coneixement local: un valor de la comunitat en la promoció de la salut”.

2009
10-12

NOVEMBRE

2009

18
NOVEMBRE

2009
19-20
NOVEMBRE

2009

El II Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social se celebrarà a Östersund
(Suècia) els pròxims 1 i 2 d’octubre de 2009 amb el tema general “L’Economia Social en un
món enfrontat a una crisi global”. Col·laboren en la seva organització l’Institut Suec de
l’Economia Social (CIRIEC-Escandinàvia), la Universitat Mid Sweden, CIRIEC Internacional i la
Plataforma per a l’Economia Social de la regió Mid-Sweden.

36è CONGRÉS INTERNACIONAL D’HOSPITALS
La Fundació Espriu participarà en una taula de debat sobre gestió cooperativa durant el
36è Congrés Mundial d’Hospitals, que se celebrarà a Rio de Janeiro organitzat per la
Federació Internacional d’Hospitals. La trobada reunirà prop de 2.000 participants, representant més de 100 països, entre administradors d’hospitals i organitzacions de salut,
metges, líders sectorials i professionals de l’àrea.

ASSEMBLEA DE L’IHCO
L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut celebrarà la seva Assemblea General
de 2009 en el Centre Internacional de Convencions de Ginebra (Suïssa), presidida pel
doctor José Carlos Guisado.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ACI
L’Assemblea General 2009 de l’Aliança Cooperativa Internacional se celebrarà a Ginebra
(Suïssa), en el Centre Internacional de Convencions, sota el lema “Crisi mundial,
oportunitat cooperativa”. En aquesta ocasió l’assemblea estarà dedicada a la memòria de
qui va ser president de l’ACI, Ivano Barberini, mort recentment.
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La solitud del malalt
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Malgrat els progressos i les transformacions de la humanitat, la medicina
és una professió romàntica. Les relacions humanes del metge amb el
pacient no poden ser reemplaçades
per ningú.
No és un estómac malalt el que
entra al consultori, una vesícula inflamada, un cor sense ritme, una pressió
arterial elevada, un focus reumàtic en
una articulació qualsevol: és una persona amb els seus problemes, dubtes,
temors i esperances. I ho veiem en
aquests ulls que volen descobrir la fase
aguda d'un diagnòstic, d'un pronòstic
benigne o greu.
Cal tractar l'angoixa que comporta qualsevol malaltia, i no posar un
tractament vulgar, gairebé ordenat,
com en un règim militar. Cal infondre
esperança al malalt, sentir amb ell,
sofrir amb ell, morir amb ell. Que el
malalt vegi el metge com l'home que
vol donar-se a ell, guarir-lo, alleujarlo. En aquesta unió malalt metge hi ha
la cruïlla de la salut, que pot fer miracles. Vincles de comunicació, d'un
home a un altre, és el metge que diu
amb la mirada, amb la mà: “en el teu
sofriment, en el teu temor, en la teva
solitud, sóc al teu costat”.
L'estudi humà d'un malalt descobreix dades tan completes i interessants que mai no podran donar els
moderns aparells electrònics ni els tubs
d'assaig. “Les relacions humanes, cordials, amistoses, confidencials que existien abans entre el metge i el pacient
no poden ser reemplaçades, perquè
constitueixen també un factor terapèutic”, ens diu el Dr. Nourse de l'Haia .
Tot i la importància progressiva
del treball en equip, que multiplica molt
poc les responsabilitats individuals, la

Medicina Hipocràtica domina la professió. “No hi ha malalties, sinó malalts”.
No són músculs, nervis, ossos, bacils i
virus els que estan en joc, sinó el gran
miracle dels somnis, dels sentiments,
de l'esperança i els temors. Per al metge, el malalt és una història clínica, però
també un home que pateix.
Sant Pau, en la II Epístola als Corintis, diu: “El nostre cor se sent morir amb
la vostra mort, i viure amb la vostra
vida”. Així, els metges pateixen i moren
una mica per cada home que emmalalteix i sofreix, i són feliços amb la salut
recobrada de cada malalt tractat.
I en tota la problemàtica assistencial, la solitud del malalt domina l'esfera de l'acte mèdic. La seva fe està
posada en el metge que li dóna la mà,
el mira als ulls, no té pressa a l'hora
d'escoltar-lo i posa tota la seva ciència a millorar un ésser humà que pateix.
Dr. Francisco Ruiz de la Cuesta
(Sevilla)
Metge d'ASISA
Membre de l'Associació de
Metges Escriptors d'Espanya

Em complau escriure'ls per desitjarlos molta salut i agrair-los aquest
bell material que és | compartir |.
M'agrada la seva manera d'abordar
els temes de salut, que em resulten
molt útils en el meu treball amb la
gent gran. Continuïn en aquesta línia. La revista ens impulsa a dur una
vida més sana, aprenent així una mica més de l'increïble univers que és
el nostre cos.
Carmen R. García Fumero
Placetas (Villa Clara, Cuba)

Sóc una assídua lectora de la seva
revista, ja que el meu espòs hi està
subscrit des de fa anys. Així mateix,
sóc llicenciada en Atenció Estomatològica i treballo a la Clínica Estomatològica del meu municipi des de
fa 27 anys. Vaig llegir el seu article
sobre la tortícoli i vaig trobar molt interessant el tractament que cal seguir amb analgèsics, antiinflamatoris
i relaxants musculars. També jo pateixo aquesta malaltia. M'he fet estudis radiogràfics i em van diagnosticar
artrosi cervical; també el meu fill
gran va néixer amb ella, per la qual
cosa li van posar tractament als quatre mesos d'haver nascut.
Mabel Morals Cepero
San Antonio de los Baños
(l'Havana, Cuba)

Des de la Fundació Espriu volem donar les gràcies a les
persones que, amb els seus donatius, sovint anònims, contribueixen a difondre les idees del cooperativisme sanitari i
fan possible que | compartir | arribi gratuïtament a tothom.
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La bioètica, una
reflexió al servei
de la salut
La reflexió ètica sobre les accions mèdiques ja fa anys que es va
introduir als hospitals. Però només en les darreres dècades ha assolit
una entitat pròpia en les estructures sanitàries mitjançant la creació
de comitès de bioètica, avui dia presents als grans centres
hospitalaris. Gràcies a ells, els professionals poden conèixer les
conseqüències legals de les seves accions i consensuar junts possibles
alternatives. Però també permet als usuaris tenir una orientació a
l’hora d’optar per una teràpia o una altra. La bioètica, en definitiva,
ja forma part de la praxi mèdica actual.

Il·lustracions: Iván Bravo
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QUIN PAPER JUGA LA BIOÈTICA EN LA PRÀCTICA QUOTIDIANA DELS PROFESSIONALS SANITARIS? MILLOR QUE DE
BIOÈTICA (TERME EXTREMADAMENT AMPLI), PARLAREM D’ÈTICA CLÍNICA, LA PART DE LA BIOÈTICA RELACIONADA
AMB LA PRÀCTICA CLÍNICA I, PER TANT, LA QUE MÉS PERTOCA ALS PROFESSIONALS DE LA SANITAT

La bioètica des del punt de
vista dels professionals
de la sanitat
Dr. Benjamín Herreros
Membre del Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA i del Comitè d’Ètica
Assistencial de l’Hospital Universitario Fundación Alcorcón

L

a clínica i l’ètica clínica

Els professionals sanitaris pretenen guarir, alleujar, tenir cura
o prevenir malalties1. Per això es
valen de la clínica que, segons la Real Academia de la Lengua, és “l’exercici pràctic de
la medicina”. En la clínica es recullen dades
a través de la història clínica i de proves complementàries, per emetre un judici clínic i
pautar un pla terapèutic. La majoria de les
decisions que prenen els sanitaris estan en
relació amb la clínica, amb la posada en
pràctica de la tècnica científica pròpia de la
medicina. Un exemple d’una decisió clínica
seria un cas d’hemorràgia digestiva per una
úlcera gàstrica. El metge d’urgències ha de
plantejar-se quin és el millor tractament per
poder controlar l’hemorràgia. Després de
revisar la bibliografia que hi fa referència,
consultar-ho amb l’especialista, i considerant els mitjans disponibles en el seu hospital, decideix que el millor és fer una
endoscòpia. El malalt hi està d’acord i així
es procedeix. La base de la clínica són la ciència i la tecnologia, però ha de tenir en comp-

1

te altres aspectes, com els mitjans disponibles o les circumstàncies en les quals es pren
la decisió.
Però els professionals sanitaris també han
d’afrontar altres tipus de decisions que no
són exclusivament tècniques; les decisions
ètiques (d’ètica clínica). Aquestes decisions
depassen els límits de la clínica i els coneixements científics no són suficients per afrontar-les. Moltes de les decisions d’ètica clínica
(i dels problemes d’ètica clínica) es produeixen en un entorn clínic i afegeixen complexitat a la ja de per si complexa presa de decisió de la clínica. Els problemes d’ètica clínica
s’han incrementat exponencialment des que
la revolució liberal s’ha estès a la medicina i
s’ha reconegut de facto (no només en les lleis)
als pacients el dret a decidir sobre la seva
salut2,3. Actualment és habitual que existeixin conflictes entre els valors dels sanitaris
i els valors dels pacients o de les seves famílies. És conseqüència inevitable de viure en
una societat plural i tolerant amb la pluralitat de valors. Si tornem a l’exemple anterior,
pot succeir que el malalt no estigui d’acord
amb la decisió del metge. El professional es

The goals of medicine. Setting new priorities. Hastings Cent Rep. 1996 Nov-Dec;26(6):S1-27.
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Els professionals sanitaris han d’afrontar
sovint decisions que no són exclusivament
tècniques, que depassen els límits de la
clínica i els coneixements científics
trobaria aleshores davant d’un conflicte de
valors, davant d’un problema ètic que també
ha de resoldre. S’enfronta l’excel·lència clínica (el millor tractament possible) amb el dret
del malalt a decidir sobre la seva salut. Al problema clínic s’afegeix un conflicte entre valors
que cal solucionar igualment per poder oferir al malalt el millor tractament possible. Tal
com ha assenyalat Diego Gracia, en clínica i
en ètica no és possible assolir certesa, però sí
reduir-la. Per a això cal deliberar amb prudència 4. I més encara si ambdós àmbits estan
units, com succeeix en ètica clínica.

Importància de l’ètica clínica
per al professional de la salut
Els problemes d’ètica clínica no només tenen
importància per al professional sanitari per
la seva dificultat o per tractar-se de decisions
en ocasions de gran importància per les seves
conseqüències. Són decisions importants perquè són habituals en el dia a dia dels sanitaris. La seva freqüència tan alta està en relació amb la idiosincràsia de la medicina
clínica actual, en què les decisions ja no són
unidireccionals i els conflictes de valors són
comuns. En un article publicat sobre els conflictes ètics intrahospitalaris que tenen més
importància per als clínics en l’entorn espanyol, figuren entre els primers llocs aspectes
ètics com els problemes d’informació o confidencialitat, la presa de decisions amb
pacients incapacitats, el consentiment informat, els problemes sociosanitaris, els pro-

2

Simón P, Júdez J. Consentimiento informado. Med Clin 2001;
117(3):99-106.
3
Simón P, Barrio IM. Un marco histórico para una nueva disciplina: la bioética. Med Clin (Barc) 1995; 105: 583-597
4
Gracia D. La deliberación moral: el método de la ética clínica.
Med Clin (Barc). 2001 Jun 9;117(1):18-23.
5
López-Soriano F, y Cols. Mapa de conflictos éticos intrahospitalarios. Rev Calidad Asistencial. 2007;22(1):50-5.
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blemes per desacord amb l’ingrés o l’alta del
pacient, els conflictes amb els familiars o les
diferències amb el pacient sobre el seu tractament (no acceptació del tractament o
sol·licituds no ajustades a lex artis ) 5. Els
comitès d’ètica dels quals formo part han
realitzat enquestes als professionals sanitaris dels seus centres per detectar si els problemes ètics són importants en la seva pràctica clínica i per descobrir quins són els més
rellevants amb la finalitat de poder oferir un
suport des del comitè. En el qüestionari del
Comitè de Bioètica i Dret Sanitari d’ASISA
(respost per 25 professionals d’ASISA, majoritàriament d’infermeria), el 72% dels professionals s’enfronta a conflictes ètics en la
seva pràctica diària algunes vegades o amb
freqüència. Més de la meitat els resol consultant els companys. Entre els conf lictes
ètics més importants assenyalen els problemes d’informació o confidencialitat, la realització de la reanimació cardiopulmonar,
els problemes ètics al final de la vida en
pacients terminals i/o amb molt mala qualitat de vida i els conflictes amb familiars dels
pacients. Al qüestionari del Comitè d’Ètica
de l’Hospital Universitario Fundación Alcorcón van contestar 55 professionals (majoritàriament metges). El percentatge de professionals que s’enfronta a conflictes ètics en
la seva pràctica diària és més alt (81%), els
resolen també amb els companys (81%) i, a
més de la meitat, això els dificulta la seva
pràctica diària.

omple de més incertesa encara el procés de
presa de decisions.
Perquè els professionals puguin abordar
aquests complicats problemes, tal com assenyala Diego Gracia, han de saber deliberar i
prendre decisions amb prudència. Dos aspectes són fonamentals per a això, que el professional estigui format en bioètica i que les
institucions comptin amb comitès d’ètica
per assessorar els professionals davant els
problemes més complexos que no sàpiguen
deliberar adequadament per si mateixos. En
ambdós camps ens trobem encara a mig
camí. Tot i que la formació en bioètica en els
sanitaris és cada vegada millor, molts no han
tingut una formació mínima per poder ana-

Els problemes d’ètica clínica són
habituals per als professionals de la salut
i amb freqüència dificulten la seva
pràctica clínica
litzar i afrontar els problemes d’ètica clínica. Quant als comitès d’ètica, cada vegada
n’existeixen més en els centres sanitaris,
però són infrautilitzats tant pels professionals com pels usuaris6,7, que moltes vegades
desconeixen la seva existència i les seves funcions. Entre elles hi ha la formació en bioètica als professionals del centre.

Conclusió
Presa de decisions en ètica clínica pels professionals de la salut
Les decisions clíniques (els problemes clínics)
no són senzills. Per poder exercir la medicina clínica amb un mínim de solvència es precisen almenys 11 anys de formació, fet que
no eximeix de dubtes ni d’incertesa el professional. Cada malalt és diferent i una cosa
és conèixer la patologia (l’estudi de la malaltia) i una altra la seva manifestació en el
malalt (la clínica). Per això, els sanitaris continuen actualitzant-se, consultant amb altres
professionals i prenent les decisions en
equip. En el cas de l’ètica clínica, a la complexitat de les decisions clíniques s’afegeix
un conf licte ètic, cosa que enfosqueix i

Els problemes d’ètica clínica són habituals per
als professionals de la salut i amb freqüència
dificulten la seva pràctica clínica. És fonamental que els sanitaris sàpiguen deliberar
sobre els problemes d’ètica clínica per prendre decisions prudents. Per això, la formació
en bioètica, moltes vegades insuficient, és primordial, així com el concurs dels comitès d’ètica quan sigui necessari. Els comitès d’ètica
són a més els responsables de la formació en
bioètica en les institucions sanitàries. Per tot
això, els comitès d’ètica tenen una responsabilitat essencial en els aspectes ètics que afecten els professionals de la salut. La seva actual
infrautilització fa que es reclami la seva millor
implantació en les institucions sanitàries.

6
Ribas Ribas S. Assistential ethics committees competency and autoevaluation of its components. CEA-CAT (2) study. Med Clin
(Barc). 2007 Feb 17;128(6):219-25.
7
Abel F. Care ethics committees. An Sist Sanit Navar. 2006;29 Suppl 3:75-83
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NÚRIA TERRIBAS, JURISTA. DIRECTORA DE L’INSTITUT BORJA DE
BIOÈTICA (UNIVERSITAT RAMON LLULL)

“Cal vetllar pel principi de
justícia en l’aplicació dels nous
avenços biomèdics”
Pep Herrero

Sergi Rodríguez

aturar-se a reflexionar si aquesta aplicació és
compatible amb uns determinats valors ètics i
quines vies de consens es poden assolir per trobar solució a aquests conflictes (vida vs. coneixement o recerca, vida vs. qualitat de vida, etc.).

Núria Terribas, jurista.

Per què bioètica i no només ètica? En què
consisteix exactament?
De fet, la mateixa paraula, bioètica, acota el seu
significat. Estem parlant de la reflexió ètica
aplicada al camp de les ciències biomèdiques i
de la vida en general, bio. La bioètica és una disciplina la característica principal de la qual és
fer dialogar l’àmbit de coneixement de les ciències biomèdiques i biològiques amb les humanitats (filosofia, ètica, teologia, dret) i també
amb les ciències socials (sociologia, política,
economia...), a partir del moment en què l’aplicació dels nous avenços d’aquestes ciències
topa amb valors establerts en un determinat
context social i cultural. En aquest punt, cal

34
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Com i quan sorgeix la reflexió ètica a l’entorn de la salut?
És des de la pràctica assistencial i mèdica que
s’explicita pròpiament aquesta necessitat de
reflexió, davant conflictes que els mateixos
metges es plantegen en casos concrets d’atenció als pacients. L’impuls importantíssim que
es dóna a la medicina en la segona meitat del
segle XX, amb el desenvolupament de tecnologies com la diàlisi, els mitjans de suport vital,
les noves tècniques quirúrgiques, etc., fa que
els metges es preguntin què és el millor per al
pacient, si tot el que tècnicament es pot fer és
correcte fer-ho, com s’estableixen criteris justos d’accés a la tecnologia quan aquesta és
escassa i la demanda és molt alta, etc. De tot
aquest debat, iniciat en el si dels grans hospitals americans, se’n fa una translació al món
acadèmic de la universitat i allà és on es planteja la necessitat que aquesta reflexió compti
amb l’enriquiment de la visió de la filosofia i
l’ètica i de les diferents teologies (cristiana,
musulmana...).
És així com neix pròpiament el terme bioètica i es creen els primers centres de bioètica
del món, concretament el Hasting Center
(1969) i el Kennedy Institute of Ethics (1971),
que encara avui són referents mundials. A partir d’aquí i uns anys més tard, la bioètica arribarà a Europa i s’anirà desenvolupant arreu
del món, no només centrant-se en l’àmbit dels
nous avenços biomèdics i de la recerca, sinó
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també entrant en el camp del reconeixement
dels drets del pacient i generant a poc a poc
tot un canvi de paradigma del que representa l’assistència sanitària a les persones.
Com incideix la bioètica en el dia a dia de
metges i infermeres?
Jo més aviat diria com hauria d’incidir, ja que
malauradament encara som lluny del nivell
de sensibilització en aquests temes que seria
desitjable entre el col·lectiu de professionals
sanitaris. Entenc que metges i infermeres
(incloent auxiliars) són les persones més properes al malalt, que es troba en situació de vulnerabilitat, i a les quals és exigible no només
una excel·lència tècnica sinó també humana.
En aquest sentit, moltes de les actuacions i
decisions que en el dia a dia d’un hospital o
centre de salut es duen a terme, es tracti o no
de casos o situacions clíniques extremes, tenen
un vessant bioètic, en tant que repercuteixen
sobre la persona en una situació determinada que, més greu o menys, per a ella és el més
important i afecta la seva integritat física i psíquica. Qüestions com la informació, el tracte
personalitzat, la confidencialitat, el respecte
per la llibertat d’elecció del pacient, etc. formen part de la quotidianitat i, per tant, la seva
presència en el dia a dia és constant.
Malauradament, els nostres professionals
inicien la seva activitat d’atenció als pacients
sense que abans se’ls hagi format en comunicació i relació clínica, ni en els drets i deures
del pacient, ni en els conflictes ètics de la vida
i la mort, ni en els criteris de limitació de tractament i atenció adequada de caràcter pal·liatiu quan ja no es pot curar, etc. Ara per ara,
l’única forma d’incidir en la millora d’aquests
aspectes és oferir una formació de postgrau,
dins de la formació continuada de les professions sanitàries, que els aporti aquests elements imprescindibles per complementar els
seus coneixements tècnics. Aquesta és una de
les tasques que fem des de l’Institut.
Com s’articula la seva presència en les estructures sanitàries?
La presència de la reflexió ètica dins les estructures sanitàries pot establir-se a partir de diferents mecanismes. D’una banda, en els mateixos equips és necessari fomentar el diàleg i la
reflexió dels casos clínics en aspectes que van
més enllà de la patologia o el problema mèdic
concret, incorporant en la discussió tots
aquests elements de l’entorn del pacient en
tant que persona en la seva integralitat, i no
només des del vessant de la malaltia.

D’altra banda, ja fa anys que a Catalunya,
i també a la resta d’Espanya, s’han anat desenvolupant els comitès d’ètica assistencial. Són
òrgans de consulta i assessorament als professionals, de caràcter multidisciplinar (en formen part, amb caràcter rotatiu, metges, infermeres, treballadors socials, experts en ètica,
juristes...), que fan una tasca de suport per a
la reflexió de casos complexos on hi ha conflictes ètics de difícil resolució. Encara no és
una realitat a tots els hospitals i centres sanitaris de casa nostra, però cada vegada se’n van
constituint més i els que fa anys que funcionen van adquirint més experiència i trajectòria, amb resultats positius. Un element molt
important és remarcar que, en cap cas, el
comitè té una funció resolutiva o vinculant,
sinó que només assessora i la decisió última
sempre és del metge responsable del cas.
Crec que en els darrers anys s’ha avançat
força en aquesta línia. Si bé tradicionalment
parlar d’ètica en el context sanitari era assimilar-ho a moralitat i religió, avui hem aconseguit que es faci la distinció oportuna entre
una cosa i l’altra i que l’ètica comenci a entrar
en el tarannà de l’assistència sanitària... tot i
així, crec que ens queda molt camí per córrer...
I als pacients, com els pot ajudar la reflexió
bioètica?
Tota persona té la seva pròpia ètica personal,
malgrat que de vegades no la sàpiga reconèixer ni formular... La nostra biografia, el nostre
bagatge cultural, educatiu, ens va fent com a

És des de la pràctica assistencial i mèdica que
s’explicita pròpiament aquesta necessitat de
reflexió, davant conflictes que els mateixos
metges es plantegen en casos concrets d’atenció
als pacients
persones al llarg de la vida i anem adquirint
una ètica pròpia, més o menys orientada per
l’educació que hem rebut. Quan la persona es
troba feble, en situació de malaltia, tot allò que
representa una actuació sobre la seva integritat física o psíquica és viscut com una intromissió que cal dur a terme amb cura i respecte. En aquest abordatge es poden generar
conf lictes ètics, pel fet que els valors del
pacient no siguin coincidents amb els del professional o amb la justificació ètica de la mesura o tractament que es proposa dins de l’equip.
És en aquestes situacions que el pacient valo-
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rarà molt positivament que la resolució d’aquest conflicte ètic rebi el tracte adequat, escoltant el seu parer, procurant respectar al
màxim els seus valors i, en cas de conflicte
irresoluble, recorrent a altres mecanismes d’ajut, com els comitès o reunions d’equip.
Si l’entorn professional que atén el pacient
cuida aquests elements, la percepció és bona
i la persona se sent respectada i ben atesa. Si
no observem aquest respecte i pretenem imposar un criteri i un sistema de valors propis, no
actuem amb una mentalitat bioètica que ha
de partir del diàleg i de la cerca de consens, i
el pacient pot sentir-se mal atès i amb els seus
drets vulnerats.

La societat actual ha perdut en valors, en
capacitat de reflexionar i pensar més enllà
de la immediatesa del moment i de la
situació puntual
Quines són les principals preocupacions
actuals d’aquesta disciplina?
En termes acadèmics, diria que un dels reptes
més importants, tal com esmentava abans, és
el d’aconseguir que la bioètica com a disciplina s’incorpori com a assignatura o matèria
troncal en totes les titulacions de les professions sanitàries, per tal que s’arribi a l’activitat professional amb aquest bagatge formatiu.
Aquest és un objectiu difícil d’assolir ja que
s’han fet diferents intents de revisar els programes curriculars de carreres com Medicina,
que fins ara no han tingut èxit i que ens distancia molt d’altres perfils de formació de països europeus, que ja fa anys que l’han integrat.
Des de la nostra perspectiva, en tant que
institut universitari, ja ha estat tot un èxit el
fet d’haver aconseguit l’acreditació del nostre
Màster de Bioètica com a màster oficial universitari en el marc europeu d’ensenyament
superior (conegut com el Pla Bolonya), superant un llistó prou alt d’estàndards de qualitat docent i acadèmica. Tot i que es mantingui en un nivell de formació de postgrau, i per
tant de formació continuada de professionals
ja en exercici, és almenys una possibilitat d’aportar uns coneixements essencials, dins del
mateix sistema universitari reglat.
No se’n fa un tractament mediàtic massa centrat en temes puntuals i morbosos?
Crec que els mitjans de comunicació tenen un
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poder enorme sobre la societat i per tant una
gran responsabilitat quan toquen aquestes
qüestions, que afecten temes de la vida i la
salut de les persones. En aquest sentit, crec que
el fet que determinades notícies transcendeixen als mitjans no és negatiu sempre i quan
se’n faci un tractament adequat, no s’esbiaixin les informacions, no es busqui només el
sensacionalisme o el vessant morbós del tema
i que aquests mitjans no es venguin sota un
determinat biaix ideològic, però això és gairebé una utopia en la nostra societat actual.
Entenc que la bioètica tracta temes d’interès
general per a la població, perquè totes les persones viuen i moren i, per tant, poden trobarse en situació de malaltia, de requerir ajuda de
la ciència, en qualsevol moment de la seva
existència. Bona mostra d’això és el fet que els
grans debats socials de la bioètica –inici de la
vida, avortament, eutanàsia, SIDA, etc.– compten amb un evident interès de la gent, que s’hi
enganxa de seguida que surt un cas a la premsa i se’n parla al carrer. Tothom en té una opinió, un criteri personal, basat en múltiples factors culturals, educatius, de creença... Per això
és important fer-ne difusió i divulgar el coneixement per crear opinió informada en la ciutadania, i per això crec que seria exigible que
també els mitjans de comunicació treballessin
amb criteris ètics clars i amb responsabilitat
social de la tasca que duen a terme.
D’altra banda, considero que la societat
actual ha perdut en valors, en capacitat de
reflexionar i pensar més enllà de la immediatesa del moment i de la situació puntual, i
aquesta és una pèrdua important que sovint
impedeix que es pugui fer una reflexió seriosa sobre temes d’interès per a tothom, com han
fet altres països del nostre entorn quan, per
exemple, s’ha proposat una mesura legislativa com la despenalització de l’eutanàsia o l’avortament...
Autonomia, beneficència, no maleficència i
justícia... encara són vàlids aquests principis?
Entenc que sí. El principi de no maleficència
és tan antic com la vella tradició hipocràtica
del primun non nocere i podríem dir que és un
principi de primer nivell o universal. Els altres
principis són també plenament actuals, tot i
que la seva formulació inicial va sorgir del
camp de la recerca amb l’Informe Belmont,
que planteja la beneficència, l’autonomia i la
justícia. Amb tot, no podem dir que siguin
principis totalment integrats en la nostra realitat assistencial, ja que, per exemple, encara
falta molt perquè els professionals tinguin clar
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què vol dir el principi d’autonomia de la persona, més enllà de fórmules legals com el consentiment informat, o bé que tinguin present
el principi de justícia en les seves decisions clíniques. D’altra banda, cal tenir present altres
propostes de principis basades en els conceptes de vulnerabilitat o dignitat de la persona,
que han estat també formulades per un model
d’atenció sanitària més europeu, no basat tant
en el contractualisme dels països anglosaxons
regits per la llei del mercat, sinó més propis
d’un estat del benestar... Cal treballar també
en aquesta línia.
Com afecta el marc legal a la bioètica?
Ens movem en l’àmbit prescriptiu o en el
normatiu?
Podem afirmar que ens movem en un doble
àmbit, prescriptiu i normatiu, per bé que
en els darrers 25 anys s’han desenvolupat moltes normes que
regulen per llei qüestions que fins
llavors

es movien en el terreny de l’autoregulació de
les professions o que, com a màxim, només
eren formulades en protocols científics o en
grans declaracions de principis, sense força
vinculant. Concretament al nostre país, després de la transició democràtica, s’inicia una
profusa activitat legislativa en temes de bioètica, en camps com el dels trasplantaments o
la reproducció assistida, en l’explicitació dels
drets dels pacients, en recerca biomèdica, etc.
I la raó principal és que la dificultat d’arribar
a un consens ètic, del que és correcte i del que
no ho és, en una societat plural cada vegada
més globalitzada i amb risc d’extremismes, la
llei sembla l’únic mecanisme per marcar una
pauta comú i uns límits infranquejables.
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Amb tot, entenc que sovint el legislador
s’extralimita i pretén acotar-ho tot en la norma, sense deixar marge a la reflexió i a l’assoliment de consensos ètics dins dels mateixos grups o col·lectius professionals. Aquest
fet ha estat perniciós perquè ens ha abocat
sovint a la medicina defensiva, a reclamar per
part dels professionals un marc normatiu que
els doni seguretat, renunciant a la pròpia iniciativa i innovació.
Si bé és cert que el dret i la visió dels juristes ha de formar part del diàleg bioètic, també ho és que ha de ser en la mesura justa, sense permetre que la llei substitueixi l’ètica ni
la capacitat de ref lexió en els conf lictes de
valors. Malauradament, no sempre l’ètica i la
llei van plegades…
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Cèl·lules mare, clonació... quins seran en el
futur els problemes principals?
Els temes que han captat sempre la màxima
atenció de la bioètica, des dels seus inicis, han
estat aquells vinculats als dos moments essencials de l’existència: l’inici de la vida i el final
de la vida. Tot i que ja fa gairebé 40 anys que
ref lexionem sobre tot això, no hem assolit
encara un consens clar en aquestes qüestions
i continuem discutint sobre el valor de l’embrió humà, sobre què és èticament acceptable
i què no ho és en l’àmbit de la reproducció
humana, en la recerca, etc. I el mateix passa
quan ens referim al final de la vida, en què de
mica en mica hem anat avançant a l’hora de
definir criteris de qualitat de vida, de limitació de tractaments evitant l’obstinació terapèu-
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tica, de desenvolupar les cures pal·liatives en
situacions terminals, etc. Tot i així, encara subsisteix el debat més filosòfic sobre la disponibilitat de la pròpia vida, sobre fins a quin punt
una persona pot determinar com i quan vol
morir.
Més enllà d’aquests temes troncals, una de
les qüestions punteres que tenim ja sobre la
taula és la genètica. El coneixement del genoma humà i les seves aplicacions terapèutiques
sobre l’home és un dels camps de treball que
més preocupen avui. Especialment pel fet que
se’n faci un bon ús i que no s’esbiaixi l’aplicació del coneixement genètic cap a interessos personals o comercials.
D’altra banda, la globalització creixent
força a la reflexió des de la bioètica per apli-

car correctament el principi de justícia en l’aplicació dels nous avenços biomèdics, de forma que no se’n beneficiïn només alguns països rics, sinó que els organismes internacionals
vetllin per la solidaritat nord-sud... aquest és
un repte que escapa a l’àmbit professional i
individual de cada persona i que és responsabilitat dels grans poders fàctics dels estats més
poderosos.
Quina tasca fa l’Institut Borja de Bioètica?
L’IBB és un institut universitari, pioner a Europa com a centre de bioètica, creat l’any 1976
pel Dr. Francesc Abel. Forma part de la Universitat Ramon Llull com a centre federat, amb el
reconeixement universitari de la seva activitat
docent, i els seus objectius fonamentals són:
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Sovint el legislador pretén acotar-ho tot en la
norma, sense deixar marge a la reflexió i a
l’assoliment de consensos ètics dins dels
mateixos col·lectius professionals
• Analitzar els problemes que plantegen

•

•

•

els progressos biomèdics i la seva
repercussió en la societat i els seus
sistemes de valors.
Promoure el diàleg interdisciplinari com
a metodologia de treball entre científics
i humanistes que permeti trobar vies
raonables de solució als conflictes des
del respecte als drets humans.
Ser plataforma de diàleg entre la fe
cristiana i altres visions del món,
aprofundint en la fonamentació
científica, filosòfica i jurídica de l’ètica
aplicada a les ciències de la salut.
Oferir un servei a la societat en general,
fent divulgació dels temes bioètics en
publicacions i altres mitjans.

P. H.

Per donar compliment a aquestes finalitats,
les nostres tres grans àrees d’activitat són: la
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docència –impartint cursos diversos i, com a
formació reglada, els Cursos de Postgrau en
Bioètica i el Màster Universitari en Bioètica,
aquests últims en format presencial i també
virtual a través del nostre campus (www.campus.ibbioetica.org); la recerca, ja que l’Institut té un grup de reflexió propi, i alhora participa en projectes d’investigació, nacionals i
internacionals, en els quals la reflexió ètica
sobre temes d’investigació biomèdica té un
paper rellevant; l’assessorament i divulgació
en temes de bioètica, formant part de comitès
d’ètica assistencial i d’investigació de diferents
centres, participant en comissions del Govern
autonòmic i central i en diversos grups de treball, i promovent un seguit d’activitats per
difondre i divulgar els temes de bioètica que
inclou les publicacions de monografies i de la
nostra revista trimestral Bioètica & Debat, l’actualització constant del nostre portal de bioètica (www.bioetica-debat.org) i el manteniment i actualització de la nostra Biblioteca i
Centre de Documentació especialitzat en la
matèria. A més, i com a complement de tot
això, l’Institut col·labora sempre que se li demana amb els mitjans de comunicació i eines de
divulgació d’ampli abast sobre temes de bioètica (revistes, butlletins, etc.).

Núria Terribas i Sala (Barcelona, 1964) és jurista i directora de
l’Institut Borja de Bioètica. Llicenciada en Dret (1987) per
la Universitat de Barcelona, va diplomar-se posteriorment (1995) en Dret Civil Català a la càtedra
Duran i Bas de la mateixa universitat. És especialista en Dret Sanitari i Biodret. Des de 1995 dirigeix també la revista Bioètica & Debat. És assessora legal de diversos organismes i institucions, i
forma part dels comitès d’ètica assistencials de
diversos hospitals de Catalunya.
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Què sabem els pacients dels
comitès de bioètica?
Àngela Lladó

S

i fóssim sincers i exigents amb
nosaltres mateixos i amb els altres,
hauríem de tenir present l’ètica
sempre i en cadascun dels nostres
actes. I què és l’ètica? Filosòficament parlant, es defineix com el conjunt
dels principis morals que són la base de la
conducta. Els principis morals (és a dir,
els valors) varien segons l’època i les cultures. Si intentem centrar-nos en els problemes que plantegen els progressos en
els camps biològic, mèdic i farmacèutic,
així com en la repercussió que tenen aquests
problemes en la societat, llavors parlem més
específicament de la bioètica.
Els comitès de bioètica van néixer de la
necessitat. Al llarg del segle XX van succeir
una sèrie de fets que van posar en evidència
la necessitat de crear comitès d’experts que
estudiessin els canvis i avenços que es produïen en l’àmbit de la medicina. Des de fa
uns anys, els mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio, TV...) esmenten els comitès
de bioètica cada cop que aquests fan públiques les seves reflexions sobre diversos temes
que es plantegen en l’actualitat i que poden
afectar-nos ara i en el futur, com per exemple: la investigació amb cèl·lules mare amb
l’objectiu de trobar nous tractaments; algunes consideracions sobre l’avortament; la
selecció d’embrions abans d’implantar-los
per tal de triar aquells que no són portadors
d’una malaltia o per poder curar amb el nou
fill sa un fill que està malalt, o diverses refle-

xions sobre les diferents possibilitats d’afrontar la mort. Tots aquests temes que, anys
enrere, eren impensables i alguns casos concrets que han sotragat l’opinió pública (com
el de l’Eluana Englaro, aquella noia italiana
que feia molts anys que estava en coma, o el
de la criatura espanyola que va néixer després d’un procés de selecció d’embrions i va
permetre curar la malaltia que amenaçava
la vida del seu germà) són motiu de discussió i debat en el si d’aquests comitès formats
per experts. Cada vegada més, a través de la
repercussió d’aquests casos i de la voluntat
de divulgació d’aquests comitès, aquests
debats van arribant a la població.
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Però potser, per als ciutadans, els comitès
de bioètica queden una mica allunyats, perquè no són òrgans de consulta directa. En
canvi, si un malalt (el seu acompanyant o la
seva família) necessita assessorament mentre rep atenció mèdica en un centre sanitari podrà comptar amb el suport dels comitès
d’ètica assistencial (CEA), que no són de creació obligatòria, però que de mica en mica
s’han anat creant a gairebé tots els hospitals
públics i privats. Es tracta d’un grup multidisciplinari de persones que ha d’atendre les
consultes que li arriben, tant per part dels
mateixos professionals del centre com dels
usuaris que s’hi adrecin a través dels circuits
que el mateix hospital els indicarà, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial.
Els professionals de la sanitat han de
prendre decisions que tenen efectes directes
sobre la nostra salut, la nostra qualitat de
vida i sobre la nostra mort. La seva feina és
de gran responsabilitat. Aquesta responsabilitat ja existia quan no hi havia tanta tecnologia ni s’havien aconseguit tants avenços
mèdics, però com que ara hi ha més tecnologia al servei de la medicina, existeixen més
tractaments i es tenen molts més coneixements sobre la naturalesa humana, l’exercici de la professió mèdica ha sofert alguns canvis. No seria just considerar que els avenços

Si un malalt (el seu acompanyant o la seva
família) necessita assessorament mentre rep
atenció mèdica en un centre sanitari podrà
comptar amb el suport dels comitès d’ètica
assistencial (CEA). Es tracta d’un grup
multidisciplinari de persones que ha
d’atendre les consultes que li arriben, tant
per part dels mateixos professionals del
centre com dels usuaris, amb l’objectiu de
millorar la qualitat assistencial
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en ciència i tècnica que s’apliquen per millorar les condicions de vida de les persones són
un problema. Però, de vegades, l’aplicació
d’aquests progressos pot generar dubtes.
En principi, el que volen els malalts és
guarir-se i trobar-se bé. Davant petites malalties, la por al patiment i a la mort és vaga,
però als centres assistencials atenen persones amb grans patologies i es viuen situacions molt crítiques. De vegades, durant el
procés d’algunes malalties, els mateixos interessats (tant en qualitat de malalts com en
qualitat de familiars o acompanyants) no
sempre poden prendre decisions. En aquests
casos, pot ser de gran ajuda tenir en compte
quina és la perspectiva de tots els implicats
(que també estan representats al comitè): la
dels metges, la del personal d’infermeria, la
dels usuaris, els especialistes… És habitual
que les consultes que reben els CEA girin al
voltant dels moments més decisius de la vida:
el naixement i la mort. És per tot això que
aquests comitès han d’atendre consultes
sobre qüestions com aquestes: en quin
moment es determina la mort d’una persona; en quin moment no s’ha de reanimar un
pacient; quins tipus d’actuacions es poden
seguir amb neonats que estan en situació
molt crítica o amb minusvalideses greus, o
quan i com cal desconnectar els aparells de
suport vital. Aturem-nos en cadascun d’aquests casos.
Els CEA han de debatre en quin moment
el centre decideix que es determina la mort
d’una persona. Pot semblar molt obvi: doncs,
quan el seu cor hagi deixat de bategar. Però es
pot intentar reanimar una persona que arriba morta a un centre sanitari? Sí, que es pot
intentar. Però caldrà fixar uns criteris segons
l’estona que faci que el cor hagi deixat de bategar i s’hauran de valorar les seqüel·les que
poden quedar després d’aquest episodi.
Ens podem arribar a plantejar, com a
pacients o com a acompanyants, durant un procés de malaltia, la possibilitat de no voler ser
reanimats si es produeix una aturada? Es pot
arribar a qüestionar si cal o no reanimar una
persona quan està ingressada? Doncs dependrà
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És habitual que les consultes que reben els CEA girin al voltant dels
moments més decisius de la vida: el naixement i la mort: en quin
moment es determina la mort d’una persona; en quin moment no s’ha
de reanimar un pacient; quins tipus d’actuacions es poden seguir amb
neonats que estan en situació molt crítica o amb minusvalideses greus,
o quan i com cal desconnectar els aparells de suport vital
de quin sigui el seu estat de salut, de l’edat, del
pronòstic, de la qualitat de vida que pugui
tenir... Cal estudiar cada cas en particular.
Com que actualment els nadons prematurs poden ser atesos en unitats de neonatologia molt ben equipades, és possible realitzar
diverses actuacions mèdiques que faran viable
la vida del nadó, però és lícit emprendre totes
aquestes accions mèdiques quan el nadó pateix
greus afectacions que li determinaran la vida?
En el cas que seguir amb vida depengui del
fet d’estar connectat a certs aparells de suport
vital, també sorgeixen molts dubtes. Quant de
temps es pot mantenir aquest suport? I si la
persona afectada no vol viure en aquestes condicions? I si la persona afectada no pot decidir i els familiars han de fer-ho en lloc d’ella?

Aquestes són algunes de les consultes que
els comitès d’ètica assistencial poden haver
d’estudiar i atendre. En qualsevol cas, l’assessorament és orientatiu i el consultant decidirà
si segueix o no les recomanacions. És a dir, la
funció dels CEA no és decidir pels altres, és la
d’assessorar. Aquests comitès no han de peritar ni han de manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que es facin en contra de
l’activitat assistencial. Són només una eina de
consulta, un espai de reflexió.
Des dels centres d’atenció sanitària s’ha
de treballar per promocionar el diàleg entre
els usuaris, els professionals i els experts. I
des de les institucions s’ha de treballar molt
en el camp de la divulgació per tal d’afavorir
que la societat vagi aprenent a reflexionar.
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DRA. MARÍA TORMO, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓ I
DESENVOLUPAMENT D’ASISA I PRESIDENTA DEL COMITÈ DE BIOÈTICA

El Comitè de Bioètica d’ASISA,
un servei per als professionals
de Lavinia i d’ASISA
| Elvira Palencia

Lavinia-ASISA és l’única companyia asseguradora sanitària que disposa d’un comitè pioner
en el seu gènere per assessorar sobre els aspectes ètics i legals de la pràctica clínica assistencial. Convidem a les nostres pàgines la presidenta
del Comitè de Bioètica d’ASISA, al complir-se el
primer aniversari de la seva constitució, perquè
ens faci un balanç d’aquest primer any.

Dra. María Tormo

Com va néixer el Comitè de Bioètica i Dret
Sanitari?
El Comitè de Bioètica no és només d’ASISA, sinó
d’ASISA-Lavinia. Faig aquesta puntualització perquè va néixer com a resposta a una pregunta
que va formular un representant de la Delegació de Guipúscoa en l’Assemblea General de Lavinia de l’any 2007 sol·licitant-ne la constitució,
llavors es va estudiar aquesta proposta i l’Assemblea General de la cooperativa va adquirir
el compromís de constituir el comitè.
A qui presta servei? A qui assessora?
En primer lloc, el comitè és un servei per assessorar els metges de Lavinia, és a dir, els cooperativistes. Però també els metges i la resta de
personal sanitari que integren els quadres mèdics
de la nostra entitat, així com tots els professionals que treballen en les clíniques i centres assistencials del grup. Encara que va néixer des d’una
dinàmica cooperativa, s’estén a tots els professionals de la nostra entitat asseguradora.

44

monogràfic | compartir |

I per què de Bioètica i Dret Sanitari?
Va ser un tema que vam debatre dintre del
comitè. Volíem donar-li un caràcter especialment
pràctic, d’assessorament, que arribés realment
als temes que preocupen els professionals en el
seu exercici, en la seva activitat habitual. I per
això el comitè no només tracta aspectes estrictament ètics sinó que respon, també, possibles
dificultats o preguntes que es poden emmarcar
en el Dret Sanitari. És a dir, la Bioètica ha de respondre, però dins del marc legal que tenim. Volíem que fos un instrument útil en el dia a dia.
Quines són les seves principals funcions?
El Comitè de Bioètica es va constituir al juliol de
l’any passat i va celebrar la seva primera reunió
de treball, en sentit estricte, al mes de setembre. Llavors es va aprovar el Reglament del
Comitè on apareixen clarament definides les
seves funcions, que són: assessorar els professionals de la salut, els responsables dels centres
sanitaris d’ASISA i els estudiants de Ciències de
la Salut d’aquests centres en els conflictes ètics
i legals que poguessin derivar-se de l’assistència sanitària; analitzar i proposar, si escau, possibles alternatives o solucions als conflictes ètics
i legals plantejats; proposar protocols d’actuació interna per a situacions que, per la seva major
freqüència o gravetat, generin conflictes ètics i
legals en el seu àmbit d’actuació; promoure la
formació i la reflexió en Bioètica i en Dret Sani-
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tari dels professionals
sanitaris i no sanitaris
d’ASISA i dels seus estudiants
de Ciències de la Salut; avaluar el
risc medicolegal, optimitzar les possibilitats
de defensa en litigis i assessorar la direcció tècnica. A més d’indicar les seves funcions, també
és molt important remarcar el que no són funcions d’un Comitè de Bioètica. No són funcions
d’un Comitè de Bioètica l’empara jurídica dels
professionals sanitaris, emetre un judici sobre
la conducta ètica dels professionals, substituir
la presa de decisió d’uns altres i realitzar anàlisis de problemes socioeconòmics.
Podem dir, aleshores, que es tracta d’un
comitè d’assessorament?
Efectivament, tot i que assessorar sempre és una
ajuda, assessorar no significa assumir la responsabilitat que correspon a cada professional en l’exercici del seu treball. Aquest comitè tampoc té
funcions, en cas de produir-se un litigi, d’assessorar jurídicament aquest professional.
En funció de quins criteris han estat seleccionats els membres del comitè?
Tots els comitès de Bioètica han d’estar integrats per persones procedents de diferents disciplines, de tal manera que enriqueixin el treball
i els debats que es porten a terme dins del
comitè. Han de ser sempre multidisciplinars.

Quan seleccionem
les diferents persones, busquem experts
en Dret Sanitari, persones que es dediquin a la pràctica clínica habitual, que
coneguin molt bé els nostres hospitals i
clíniques i, lògicament, que tinguin una formació en Bioètica. Els integrants d’aquest
comitè reuneixen aquestes característiques.
Hi ha un directiu de clínica, persones que treballen a la universitat, un forense i un expert
en Dret Sanitari. És a dir, intentem que sigui un
grup de persones amb formació diversa i multidisciplinar que puguin enriquir el debat des de
punts de vista diferents. El Comitè de Bioètica
d’ASISA està format per tres experts en Bioètica i Dret Sanitari que són els professors Fernando Bandrés, director de l’Aula d’Estudis
Avançats de la Fundació Tejerina i professor titular de Medicina Legal de la Universitat Complutense de Madrid; Benjamín Herreros, docent
d’Humanitats Mèdiques de la Universitat Europea de Madrid i metge internista, i Santiago Delgado, director de la Unitat de Medicina Legal
Abascal i director del Màster de Dret Sanitari de
la Universitat Europea de Madrid. Per part d’ASISA, integrem el comitè el doctor Carlos Zar-
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co, director mèdic de l’Hospital Moncloa; Mariano Caballero, director de l’Assessoria Jurídica
d’ASISA, i jo mateixa.
Quin és el funcionament del comitè?
Com ja he comentat abans en una altra pregunta, al mes de setembre passat vam aprovar el
reglament. En aquest reglament, com en molts
altres, es recull la freqüència en què s’han de celebrar les reunions, tant de caràcter ordinari com
extraordinari. Volem ser un comitè que respon-

El Comitè de Bioètica d’ASISA-Lavinia,
sorgit arran de l’Assemblea General de
Lavinia de 2007, assessora professionals
de la salut i responsables de centres
gui amb rapidesa a les demandes que se’ns puguin
formular per part dels professionals i dels centres sanitaris, per tant s’accedeix al Comitè per
totes les vies possibles, com són el telèfon, el
correu postal, el correu electrònic, el fax, etc.,
totes aquestes vies estan aprovades en el reglament. A més de les reunions amb caràcter ordinari i extraordinari, el comitè s’ha dotat d’un
subcomitè, precisament, per agilitzar les respostes a les qüestions que se’ns puguin plantejar.
Aquest subcomitè està format per tres membres
del comitè i, en aquests moments, són membres
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del subcomitè els doctors Benjamín Herreros, Carlos Zarco i jo mateixa.
Podria indicar-nos quins són els canals per
dirigir-se al comitè?
Les consultes al comitè es poden fer a través dels
telèfons 915 957 638 i 915 957 718, de 9 a 18 h de
dilluns a dijous i el divendres fins a les 15 hores.
També es poden enviar les consultes per fax al
número 91 5957622 o al correu electrònic específic per al Comitè de Bioètica: comitebioetica@asisa/.és. Una altra possibilitat és fer-ho per
correu postal a l’adreça: ASISA, Comitè de Bioètica i Dret Sanitari (Juan Ignacio Luca de Tena, 10,
28027 de Madrid). Però també es poden fer les
consultes a través del Portal del Professional d’ASISA al qual s’accedeix a través de la web www.asisa.és/professional/index.html.
Quins tipus d’activitats fa el comitè?
Hem celebrat dues jornades de presentació del
Comitè de Bioètica en aquest primer any de funcionament, la primera es va celebrar el 20 de
novembre de 2008 a l’Hospital Moncloa i la
segona, el 29 d’abril de 2009 a la Clínica Vistahermosa d’Alacant. En ambdues ocasions el
nostre comitè va ser molt ben rebut, especialment pels professionals. En la primera d’elles,
en la jornada que vam celebrar a l’Hospital Moncloa, vam passar un qüestionari a tots els professionals del centre, per conèixer quins havien
estat els problemes que havien tingut al llarg
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de la seva vida professional i que poguessin
emmarcar-se en el camp de la Bioètica i el Dret
Sanitari. Posteriorment, aquest mateix qüestionari es va enviar a totes les clíniques del
grup ASISA, de manera que el comitè ja pot
enfocar els seus treballs en els temes que hem
identificat com els que més preocupen els nostres professionals. Enllaçant amb el que he dit
al principi; que tenim vocació de ser un comitè
d’assessorament i de servei, que realment sigui
valorat pels nostres professionals perquè contribueix una mica en la solució dels seus problemes habituals en aquest camp concret de
la Bioètica.
Estan ja identificats aquests problemes?
Sí, ja tenim les respostes dels qüestionaris, i el
primer tema que hem identificat és el consentiment informat, sobre el qual ja hem començat
a treballar.
Podria fer-nos un balanç del primer any?
Penso que quan crees un comitè d’aquestes
característiques, el que vols és que, realment,
aquelles persones a les quals va dirigit el valorin i el trobin útil. I, fins ara, com podem valorar aquests aspectes? Bàsicament per la manera
de respondre els qüestionaris que hem enviat i
per l’assistència que han tingut les jornades que
hem programat. Ja hi ha programades noves
jornades de presentació per a l’últim trimestre
d’aquest any 2009 a la Clínica Santa Isabel a
Sevilla, a la Clínica Virgen de La Vega a Múrcia
i a la Clínica Montpellier a Saragossa. Crec, per
tant, que és valorat com una cosa útil, i també
ens han fet molta il·lusió els reconeixements
externs, com la distinció que ens va atorgar el
Diario Médico a una “de les millors iniciatives
de l’any 2008”.
S’animen els professionals a fer preguntes?
Ja hem rebut algunes preguntes. L’accés al
comitè a través del Portal del Professional d’ASISA és operatiu des del passat mes de febrer
i cada mes tenim més visitants. Des del Portal
del Professional es pot accedir a les presentacions, articles de Bioètica, normatives impor-

El Comitè assessora en els conflictes
ètics i legals, proposant alternatives,
dissenyant protocols d’actuació i
formant els professionals
tants dins del camp de la Bioètica i Dret Sanitari, a sentències que són il·lustratives de la
solució que s’ha donat a determinats conflictes, etc. Per tant, jo crec que sí, que s’ha obert
una comunicació fluïda amb els nostres professionals.
I, per acabar, realment interessa als professionals sanitaris la Bioètica? Forma part de
les seves preocupacions habituals?
És probable que no sigui la seva preocupació
principal, però crec que tots som molt conscients que en la nostra pràctica clínica habitual se’ns plantegen situacions que no poden
ser resoltes, només, amb coneixements científics i amb sentit comú. Cada vegada més, són
necessaris coneixements en Bioètica, i tant és
així que en aquests moments moltes facultats
de Medicina s’estan plantejant, algunes ja ho
han fet, incloure la Bioètica en el seu programa de grau, una disciplina que ja és present
en moltes decisions i que ho serà cada vegada més.

La Dra. Tormo ingressa en la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Múrcia
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No resulta gens fàcil aplicar la reflexió bioètica
a la praxi mèdica. La complexitat dels tractaments
i la rapidesa amb què sovint s’han de decidir
dificulta tant les decisions dels professionals com
les dels usuaris. I, a més, cal afegir-hi l’aparició
de noves tècniques que sovint col·lideixen amb
alguns posicionaments morals. Només el treball
conjunt a través de les estructures especialitzades
i una tasca informativa prèvia i apropiada podran
generar la sinèrgia necessària per tal que els dos
principals actors dels sistemes de salut puguin
atendre les necessitats des del necessari marc
ètic i legal.
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P A U S A
| Jordi Sarsanedas

Almoina
He allargat la mà? Potser sí
que, sota el gruix de la meva totxesa,
servo el plec del mendicant,
el gest auri d'Assís.
Commòs, rebo l'almoina
d'una llum filtrada de setembre,
escorrims de vermell i de blau,
sense pes al palmell, a les fulles.
Encara sento, potser, com fugen
hores de peu lleuger,
túnica voleiadissa,
escreix d'aire a l'alè.
| 49

I em trobo regraciant.

Mar Aguilera

(Com una tornada, sí. Barcelona. Proa, 2003)
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Lima: quatre històries
hospitalàries
Text i fotos Guillermo Figueroa

A la ciutat de Lima, capital de Perú, existeixen
diversos centres hospitalaris que pertanyen a l’Estat.
Després de fer un recorregut pels 4 hospitals principals de Lima (Hospital Loayza, Hospital del Niño,
Hospital 2 de mayo i Hospital de Collique), es pot
veure que encara existeixen deficiències en el sistema operatiu d’alguns d’ells i que manca personal
especialitzat per a l’atenció dels pacients, que en la
seva majoria són persones de baixos recursos econòmics, els quals no poden assistir a clíniques privades ni seguir un tractament d’alt cost.
El personal de servei; doctors, infermeres, personal administratiu i altres, no és suficient per atendre la gran massa de persones que freqüenten cada
dia aquests centres, on les àrees d’urgències sovint
acaben saturades per la quantitat de pacients que
arriben, trobant-se amb poc espai per situar els
pacients i havent d’improvisar sales, llits, i fins i tot
dipòsits, per poder acomodar les persones que ingressen, donant-los ràpidament d’alta per falta d’espai
i personal.
D’altra banda, a l’Hospital del Niño es pot veure un millor mecanisme i dedicació a la cura dels
pacients, bona infraestructura i maquinària d’última tecnologia per al tractament dels nens, la qual
cosa és molt positiva, però novament es troben amb
el problema de falta de personal qualificat, a causa
dels sous tan baixos que paga l’Estat.
És necessari un canvi en el sistema de salut del
Perú; ha d’haver-hi més compromís per part de
l’Estat de contractar millor personal en totes les àrees i amb bons sous per comprometre’ls a treballar
per a una millor atenció al públic, el qual té tot el
dret d’exigir-lo i tenir-lo.
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El lent record dels dies
|

Jordi Llavina

54 |

Aquest és un dels meus poemes
predilectes. Però no únicament d’Espriu. Vull dir que si hagués de realitzar una antologia que contingués
els poemes que més he estimat al
llarg de la vida que porto consumida, el número 2 de Cementiri de
Sinera hi seria de totes totes.
De fet, em cal dir encara que
Cementiri de Sinera és el llibre d’Espriu que prefereixo. Mai no s’han dit
tantes coses, i tan ben dites, amb
tan poques paraules (amb el permís
de Matsuo Basho)! Mai no es va
aconseguir una tal concentració de
llenguatge simbòlic en poemes tan
breus. Espriu és un bon poeta, potser un gran poeta i tot. He de
reconèixer que, a còpia de llegir-lo
i, doncs, de familiaritzar-m’hi, hi ha
trets del seu estil -potser en podria
dir tics- que no m’agraden gaire. La
seva tendència abusiva a anteposar
l’adjectiu al nom, posem per cas. O
la debilitat per convertir tants adjectius en superlatius (Estellés també

Quina petita pàtria
encercla el cementiri!
Aquesta mar. Sinera,
turons de pins i vinyes
pols de rials. No estimo
res més, excepte l’ombra
viatgera d’un núvol.
El lent record dels dies
que són passats per sempre.
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Keith Adams
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hi era molt aficionat, a això últim).
Però els poemes d’aquest llibre són
tan bons que fins i tot no arribo a
sentir la música amoïnosa del qualificatiu davant del substantiu.
No recordo quan va ser que vaig
llegir per primera vegada el poema
2, que comença amb els cèlebres
versos “Quina petita pàtria / encercla el cementiri!” Deu fer, pel cap
baix, vint-i-cinc anys. A la Universitat de Barcelona diria que me’l va
explicar la professora Glòria Casals,
que ens va informar sobre les característiques del cementiri d’Arenys:
la situació enlairada, senyorejant el
poble (i abraçant-lo) i la mar. La
gran potència del llenguatge líric és
aquesta, justament: la professora
ens donava clarícies importants per
poder caminar pel sòl del text, mentre que jo havia fet discórrer els
meus particulars passos interpretatius per altres camins. D’entrada,
sempre havia cregut que la pàtria
encerclada pel cementiri era la dels
morts i, doncs, que el poeta ens parlava no pas des d’un lloc de desafecció, sinó des del que registra el
passat: la ciutat dels morts. Em quadrava que comencés el seu text amb
aquest enfocament, per fer servir
un terme de la fotografia, i que l’acabés amb dos versos admirables,
rotunds, que van guanyar molt quan
Espriu, tocat per la dèria d’afinar
sempre els seus textos, els va alliberar d’una conjunció que els lligava als versos immediatament anteriors (“No estimo / res més, excepte l’ombra / viatgera d’un núvol / i

S A L V A D O R

E S P R I U

Cementiri de Sinera és el llibre d’Espriu
que prefereixo. Mai no s’han dit
tantes coses, i tan ben dites, amb tan poques
paraules
el lent record dels dies / que són
passats per sempre”).
Com pot arribar a millorar un
text amb una decisió en aparença
tan petita; subtil, en qualsevol cas!
“L’ombra viatgera d’un núvol” és,
per descomptat, “el lent record dels
dies / que són passats per sempre”.
No n’és una cosa a part. Espriu lliga l’“ombra” i el “record”: una bella
lliçó (en el sentit de la crítica textual, però també en un sentit
moral). Tornem, ara, al capdamunt.
El poema, en la meva primera
interpretació, començava situant el
lector davant del cementiri -o, fins i
tot, dins mateix del clos sagrat. La
concreció de la proposta encara
s’extremava molt més en els tres
versos que seguien: “Aquesta mar,
Sinera, / turons de pins i vinya, pols
de rials”. Són versos d’una lluminositat radical, que sempre m’han
recordat, per la seva excel·lència,
aquells dos del Cant de Ramon lul·lià,
en què el poeta i filòsof medieval
situava el lloc de la seva il·luminació: “Enfre la vinya·l fenolar / amor
me près”. Espriu hi ha resumit el
país: el seu país mediterrani, el país
del Maresme, el país de més amunt
(la Costa Brava) i, fins i tot, el de més
avall (la Costa Daurada). El poble i

el mar. El bosc -naturalesa indòmita- i la vinya -natura ordenada. La
pols: aquí, però, ben concreta, també. No gens metafòrica.
Aquest prodigi de concreció, de
tantes coses dites que arrelen en
la terra -els morts, un poble, pins i
vinya-, s’acaba amb la fórmula “No
estimo res més”. El poeta ens ha
mostrat el seu país. Com qui afirma: Aquí he vingut al món. Aquí he
vist la primera llum. Aquí moriré.
Tot això ja queda dins el sac de l’amor. Un patrimoni moral. Això, les
arrels de la vida, però també la
consciència moridora. I és, llavors,
a partir d’“excepte l’ombra / viatgera d’un núvol” que Espriu ens fa
saber que no sols estima les certeses, sinó també allò que ja ha deixat de ser-ho. El material cremat
del passat. La pols del rial de la
vida. Els dies de la nostra existència han passat per sempre com
l’ombra viatgera d’un núvol. Ni com
un núvol!: com “l’ombra” d’aquest
núvol. L’ombra que es projecta a la
terra, encara més evanescent que
la matèria de què és fet el núvol. La
il·lusió dels nostres dies.
La puresa lírica d’aquests versos és admirable. Per mi, un dels
cims de la poesia d’Espriu.
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