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CARACTERISTIQUES DE LES PARELLES
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INTRODUCCIO:

La utilitzacio d'embrions donats es 1'unica possibilitat de reproduccio quan els dos conjuges

pateixen d ' esterilitat irreversible . La donacio d'embrions es, pero, molt poc frequent , malgrat

que es Tunica sortida legal que tenen aquelles parelles que no desitgen una nova gestacio i

que encara tenen ernbrions criopreservats d'un cicle de fecundacio in vitro anterior.

OBJECTIU:

Dcscriure les caracteristiques de les parelles de FIV que accepten donar els seas embrions

per reproduccio a tercers.

DISSENY:

Estudi retrospectiu descriptiu.

MATERIAL I METODES:

S'han analitzat les caracteristiques de cent parelles que han donat embrions durant el periode
1986-1998 a cinquanta -cinc parelles receptores (noranta criotransferencies ) donant Iloc a
disset embarassos i a deu naixements.

RESULTATS:

De is cent parelles donants d'embrions, trenta-vuit havien emprat gametes de donant en

VI sea propi cicle de FIV (32% semen i 3% oocits de donant). La mitjana d'edat de les donants

en el moment del cicle de FIV era de 33,3 anys. El temps mitja transcorregut entre el cicle de
FIV i la donacio es 38 mesos (3-92 mesos). La classe social mes frequent de les donants
correspon a treballs no definits com mestresses de casa (42%-). El 91 de les parelles donants
ha aconseguit tenir fills (84% propis i 7% adoptats). his motius de la donacio han estat: 777(,

no desig de nova gestacio, 16% abandonen I'estudi d'esterilitat, 5`I, medicament es
desaconsella la gestacio, i 2% separacio matrimonial.
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DISCUSSIO:

La majoria de les parelles yue amsenten donar els seas embrions ho fan peryuc han
acunseguit amb exit 1'ubjectiu de tenir tills. Haver emprat gametes de donant en el propi
ride de FIV sembla romportar una major predisposiciG per a la donacici d'embrions.
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SEGUIMENT DE LES PARELLES AMB EMBRIONS
CONGELATS A L'INSTITUT UNIVERSITARI
DEXEUS DES DE FA MES DE CINC ANYS

M. ASENSIO, M. BOADA , Y. GIL, A. VEIGA i P. N. BARRI

Servei de Medicina de la Reproducciti. Institut Universitari Dexeus. Barcelona.

INTRODUCCIO:

La Llei 35/1988 sobre tecniques de reproduccio assistida estableix que els embrions poden

romandre congelats un maxim de cinc anys pero no disposa clue fer un cop finalitzat aquest
termini.

OBJECTIU:

Contactar amb les parelles que posseeixen embrions congelats de mes de cinc anys i
coneixer l'opinio respecte a les possibles solucions.

MATERIAL i METODES:

Actualment, es conserven 1.419 embrions congelats de fa mes de cinc anys. Corresponen a
260 parelles que s'han contactat per via telefonica i/o mitjancant un questionari escrit so-
bre aspectes etics, medics, personals i socials relacionats amb el terra.

RESULTATS:

S'ha enviat el questionari en 219 (84,2%,) casos. Despres de quatre mesos, s'han rebut 89
respostes escrites (40,9%% dels questionaris enviats; 34,2% del total de parelles).

Dins les possibilitats legals del nostre pals, 24(27%) manifesten preferencia per la propia
transferencia, 29 (32,6%,) per la donacio a tercers, a 28 (31,5%) no els complau cap de les
dues opcions legals, 7(7,9%) manifesten respostes discordants i 1 (1,1%) no contesta.

En relaci6 a altres alternatives actualment no legals i sobre l'estatut ontologic de I'embrio,
les respostes varen ser:

Si NO Discordancia No Contesten

Donaciti per investigaci<i 28(31,5%) 51(57,3%) 5(5,6' ) 5(5,6%)

Destrucciu 39(43,8%,) 37(41,6%,) 6(6,7`7) 7(7,9%

Atorguen estatus de persona a I'embri6i 26(29,2`/.) 60(67,4(7,,) 0 (0%) 3(3,4`,
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CONCLUSIO:

La baixa resposta indica un elevat grau de despreocupacio. Les respostes demostren que

Ies upcions Iegals vigents no complauen moltes de les parelles. Per tot aixo, es necessari

glue es realitzi una revisio de la legislacio actual per part de les autoritats sanitaries competents

amb la finalitat de resoldre el buit legal existent.
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ATENCIO A LES DEMANDES

DE REPRODUCCIO ASSISTIDA

REGINA BAYO -BORRAS

Psicologa psicoanalista. Grup Psicoanalisi i Tecnoreproduccio.

Col•legi Oficial de Psicolegs de Catalunya . Barcelona

Fins fa poc, l'alternativa mes frequent per tenir descendencia era I'adopcio. Actualment,

pert, amb "els apassionants aven4os cientifics" de Ies tecniques de reproduccici assistida,

(TRA), les demandes s'han ampliat i diversificat, no nomes per part de parelles infertils,

sin(') tamhe de persones soles, malalts de sida, discapacitats, dones post-menopausiques,

homosexuals... Es fa imprescindible, per tant, abordar-ne les repercussions sanitaries, socials

i, tambe, psicologiques i emocionals.

Latencio psicologica de les persones que enfronten tant la infertilitat com altres incapacitats

biologiques i/o psicologiques, i que volen recorrer a les TRA, ens plantela als professionals

implicats en aquests processos nous problemes clinics i etics que afecten la nostra practica

diaria, i sobre els quals hem de reflexionar a nivell multidisciplinar.

Lenorme expectativa amb que algunes persones van a sol•licitar un fill a les TRA amaga,

molt sovint, altres problematiques psicologiques complexes (trastorns de la sexualitat,

d'identitat sexual i de relacio afectiva), amb anys d'evolucio, que tard o d'hora esclaten

simptomaticament, amb les consegiients repercussions emocionals sobre ells mateixos i les

seves criatures. Perdues no elaborades, " depressio blanca", dols congelats i patologia men-

tal grew poden sustentar la il-lusio maniaca que la criatura es LA SOLUCIO.

En definitiva, I'aplicacic poc acurada d'aquestes tecniques pot comportar riscos que cal

revelar i avaluar, en successives entrevistes cliniques, per esbrinar els motius latents, no

conscients i poc verbalitzats que incideixen en les demandes de TRA, i aixi realitzar una

tasca de prevencio en salut mental.
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APLICACIO DE LA MICROINJECCIO
ESPERMATICA (ICSI) EN PACIENTS

AMB MALA RESPOSTA A LA FECUNDACIO
IN VITRO (FIV)

R. CALVETE , B. ARAN , M. TORELLO , I. BELIL , P. N. BARRI i A. VEIGA

Scrvei de Medicina de la Reproduccio. Departarnent d'Obstetricia i Ginccologia.

Institut Universitari Dexeus. Barcelona

OBJECTIU:

Determinar si es indicat aplicar ICSI com a practica rutinaria en els casos de baixa resposta
a I'estimulacio.

MATERIAL I METODES:

Analisi retrospectiu (mar4 1998 - desembre 1999) de 133 cicles realitzats a 117 parelles amb
baixa resposta (< 4 oocits ) i normozooespermia.

Es van comparar dos grups:

77 cicles FIV convencional

56 cicles ICSI

Els dos grups eren comparables en termer d'edat, dosi de gonadotrofines administrada,
dies d ' estimulacid i nivells d'estradiol (dia HCG).

Els metodes estadistics emprats van ser el test de c -' i el de la t de Student.

RESULTATS:

Ii .a

de

fecundacio

Mitjana

d'embrions

transferits

laaa d'cnib.

ticle

Tava d'c•mh,

patient

laaa d cmb.

tranferen

laxa

d'implan

lava

d'avortam.

FIV cony. 69,3 17,, 2,06 13,0 % 14,2 % 15,6 % 12,9 (7(, 10 %-

(77) (138/199) (10/77) (10/70) (10/64) (17/132) (1/10)

ICSI 65,8 % 1,70 28,6 %, 33,3 Jo 34,8 % 25,6 % 25 %

(56) (83/126) (10/56) (16/48) (16/46) (20/78) (4/16)

n.s. P<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 n.s.

Les taxes d'embaras i implantacio van ser significativament mes altes en el grup d'ICSI que
en el de FIV conventional.
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CONCLUSIONS:

Segons aquest estudi, la tecnica d'ICSI seria recomanable en els casos de FIV amb baixa

resposta a I'estimulacio i mostra de semen normal. Tot i que valdria la pena fer un estudi

prospectiu randomitzat per confirmar aquests resultats.
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UTILITZACIO DELS MEDIS SEQUENCIALS

PER AL CULTIU D'EMBRIONS SUPERNUMERARIS

FINS A L'ESTADI DE BLASTOCIST.

CONGELACIO I DESCONGELACIO.

E. FRANCISCO, M. J. TORELLO, I. BELIL, B. ARAN , M. BOADA , C. CASTELLO,

P. N. BARRI i A. VEIGA

Servei de Medicina de hi Reproduccioi. I)epartament d'Obstetrfcia i Ginecologia.

In.titut Universitari Dexeus. Barcelona

INTRODUCCIO:

El desenvolupament dels medis seduencials (MS) ha permes cultivar amb exit embrions

humans fins a I'estadi de blastocist.

MATERIAL I METODE:

Estudi retro.pectiu de 210 pacient. glue es van sotmetre a un cicle de fecundacio itt z'itru i
van realitzar la transferencia embrionaria en estadi precoc (D+2) des de novembre 98 fins

agost 99. Els embrions supernumeraris es van cultivar en MS G2 (Scandinavian. IVF Science.

Gotheborg, Suecia). Els que es desenvolupaven correctament fins a blastocist es van conge-

lar.

Per a la descongelacid es van utilitzar dos protocols diferents:

• Protocol rapid: amb extracciti rapida del crioprotector.

• Protocol lent: amb extracciO lenta del crioprotector, menus agressiva per als

blastocists.

Els resultats van ser analitzats amb la prova de c2.

RESULTATS:

Uri total de 1.059 embrions supernurneraris van ser cultivate i es va obtenir una taxa de
blastocists del 35,4 l,. El 63,8 `%, de les pacients van congelar blastocists (134/210).
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Es van realitzar 57 cicles de criotransferencia:

Protocol rapid

(36 cicles)

Protocol lent

(21 cicles)

Taxa su ervivencia % 18,8 ( 18/96) 39,7 ( 25/63 )

Taxa embaras/cicle (%) 2,8 (1/36) 9,5 (2/21)

Taxa embaras/transfer (%) 8,3 (1/12) 11,1 (2/18)

Taxa implantacio (%) 5,6 (1/18) 12,0 (3/25)

P<0.01

n.s.

n.s.

n.s.

Existeixen diferencies estadisticament significatives en les taxes de supervivencia
postdescongelacio, i es superior quan 1'extracci6 del crioprotector es va realitzar lentament.
l.a taxa d'embaras i implantacio son superiors (11,1 vs 8,3 i 12,0 vs 5,6) quan s'utilitza el
protocol lent de descongelacio, encara que les diferencies no son estadisticament
significatives.

CONCLUSIONS:

Els MS permeten un desenvolupament correcte fins a l'estadi de blastocist (35,4 %) dell
embrions supernumeraris, comparable a l'obtinguda amb els cocultius (37%).

El protocol lent de descongelacio per als blastocists cultivats en MS permet obtenir millor
taxa de supervivencia i embaras que el protocol rapid.
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LA INVERSIO SOCIAL DE LA FERTILITAT,
IMPORTANCIA I EXPLICACIO

AGUSTI GALIANA

Unitat d'Ecologia i Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

Universitat de Valencia. Valencia

La inversi6 social de la fertilitat -es a dir, com mes alt es el nivell social, menys fills es tenen-
constitueix un tret peculiar de la reproducci6 humana. El primer en fer palesa (el 1930!) la
realitat i importancia d'aquest patr6 va ser Ronald Fisher; un merit que encara no se Ii ha
reconegut.

I.1 patrd de menor fertilitat a major nivell socioeconomic s'ha comprovat repetidament en
les societats agricoles i industrials. Des d'un punt de vista evolutiu, resulta paradoxal que

I'exit social s'hi haja dissociat de I'Cxit adaptatiu. De tant en tant es comentat amb sorpresa
per biolegs i sociolegs, que no li veuen explicaci6. Richard Dawkins va considerar el 1986 la
inversi6 social de la fertilitat "el problema central de la sociobiologia humana". Aqui propose

que Id soluci6 a aquest problema la va donar el 1980 Paul Colinvaux, al seu llibre d'ecologia
humana The fates of nations.

Lexplicacio no es genetica, sin6 ecologica i d'evoluci6 cultural. Uestratificaci6 social es
produeix per divergencia en I'evoluci6 (cultural) d'estrategies reproductives dins la poblaci6,
amb els rics adoptant una estrategia K i els pobres una estrategia r. A major nivell de vida,
major inversi6 somatica (les dunes dediquen temps i recursos a coses que no son criar) i
major inversici parental (cada fill costa mes de criar), per tant, nombre optim de fills menor.

La consideracin de la inversici social de la fertilitat i dels processos que I'han feta possible
permet entendre altres fenomens reproductius humans, com ara la transici6 demografica.
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FSH-RECOMBINANT VS. FSH D'ORIGEN URINARI.
EFICACIA I EFICIENCIA EN LA

HIPERESTIMULACIO OVARICA CONTROLADA
I LA INDUCCIO DE L'OVULACIO

1. LARIZGOITIA, M. D. ESTRADA i A. GARCIA-ALTES

Ageneia d'Avaluacici de Tecnologia i Recerca Mediques. Servei Catala de la Salut.

Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.

OBJECTIUS:

Valorar I'eflcaCla i la relacio cost-efectivitat de 1'FSH-recombinant (FSH-r) en comparacio
amb I'FSH d'origen urinari (FSH-u) per a la hiperestimulacio ovarica controlada (HOC) en
reproduccio hurnana assistida (RHA) i la inducci6 de 1'ovulacio (10) per deficiencies de
1'eix hipotalamohipofitic.

METODE:

Revisio sistematica (assaigs clinics controlats i aleatoritzats). Mesures de resultat: valors
mitjans d'eficacia (nombre d'oOcits, taxa d'embaras en progressio i taxa d'embaras clinic) i
d'eficiencia (cost per embaras i per oocit, cost per embaras i per oocit incremental).

RESULTATS:

1) 1 IOC: la FSH-r es mes efica4 que la FSH-u en l'HOC (8 oocits madurs o 10,7 oocits totals
de mitjana us. 6,2 0 8,9, respectivament; 2517, de taxa d'embaras en progressid Cis. 21%-). La
FSIi-r es menys eficient que la FSH-u (18.950 PTA per oocit vs. 13.400 PTA; 850.492 PTA per
embaras z,s. 601.017 PTA). 2) 10: la FSH-r es mes eficac que la FSH-u en 1'10 (26 de taxa
mitjana d'embaras i's. 2317,; 95,6(7,% de taxa d'ovulacic as. 93%%). La FSH-r es menys eficient
que la FSI1-u (609.599 PTA per embaras z' . 449.544 PTA).

CONCLUSIONS:

L'FSH-r es mes efica4 que les formes d'origen urinari en els dos supbsits clinics que s'han
estudiat- No obstant aixo, les diferencies son relativament menors i no resulten
estadisticament significatives. Endemes, el suposat exces d'eficacia de 1'FSH-r no senibla
compensar la diferencia en preus, ja que l'FSH-r resulta prop d'un 40% menys cost-efectiva
que Ies FSH-u tenint en compte el preu del Tarmac cone a unitat de cost.
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ANALISI DELS CONCEPTES CULTURALS
DE FERTILITAT I ESTERILITAT DES DEL PUNT

DE VISTA ANTROPOLOGIC

M. PARRIEGO', G. OROBITG', M. BOADA, J. BESTARD i P. N. BARRI'

'Servei de Medicina de la Reproduccio. Institut Universitari Dexeus.

'Departament d'Antropologia Social. Universitat de Barcelona

INTRODUCCIO:

Aproxiniadament 15-201, de la poblacio en eclat reproductora pateix problemes d'esterilitat

que en alguns casos , nomes podran resoldre amb I'us de tecniques de reproduccio assistida

(TRA). La manera en que cada parella afronta I'esterilitat i les TRA es molt variable.

OBJECTIU:

Valorar els conceptes d'esterilitat i el dret a tenir fills des del punt de vista de les parelles

que se sotmeten a un cicle de fecundacio in vitro (FIV) aixi com les sever propies experiencies.

MATERIAL I METODES:

Shan e tudiat cinc parelles del programa de FIV amb gametes propis mitjancant entrevis-

tes semidirigides i converses obertes practicades abans i durant el tractament.

RESULTATS:

Lesterilitat i els tractaments es viuen com una experiencia unica que, refereixen, nomes

poden entendre aquells qui Phan viscuda. Les parelles expressen sentiments de soledat,
d'incomunicacio i d'incomprensic. Consideren que l'esterilitat pot arribar a marcar la vida
de l'individu generant sentiments de culpabilitat, variant la idea que es to d'un mateix i pot
arribar a distorsionar la consideracio que de l'individu to la societat. La por als rises associats
al cicle de FIV no es tant pel tractament sing per la por al fracas des del punt de vista
individual i social.

El desig de tenir fills esta relacionat amb el concepte cultural de famflia que la nostra societal
te. Es presenta com un projecte logic en la vida de la parella i es considera un dret.

CONCLUSIONS:

Lesterilitat se'ns presenta no nomes com un valor individual sino tambe com un valor
social i cultural. Dins aquest context s'haurien de considerar en un futur les reivindicacions
de les parelles en defensa dels seus drets reproductius.
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BREU RESUM CONCEPTUAL I REVISIO
DE CONJUNT A L'ORGANOGENESI DEL POL

CAUDAL DE L'EMBRIO HUMA

C. PELLICE I VILALTA i C. BARASTEGUI i ALMAGRO

Barcelona

1

INTRODUCCIO:

Del pol caudal de I'embri<i (PCE) sabem que derivara part del budell i del sistema

genitourinari. La membrana cloacal (MC) es entitat comuna a ambdues organogenesis i ja

en la precocitat dell estadiatges embrionaris els confereix capacitat d'hormonodependencia.

(Figures 1-5) / (Taules I i II)

OBJECTIUS:

F:n based la hip6tesi dunes intluencics hormonals hom planteja un estudi morfolbgic de Ia

cronologia dell canvis embrionaris i fetals, centrats a nivell del PCE i en concret del que

sera la futura bufeta urinaria femenina. (Figures 6 i 7) (laula Ill)

METODOLOGIA:

Estudi morfologic realitzat sota microsc6pia optica amb uns especimens entre cIs I2 i els 6l)

mm (Embrioteca del profesor D. Ruano-Gil % Universitat de Barcelona ). (Toles IV I A')

RESULTATS:

Fn l'organogenesi vesical apreciem perfectes encastos: la genesi de l'ureter i l'inici de la
separaci6 cloacal (6 nom), I'absorci6 de l'ureter pel sinus urogenital (SUG) amb I'aparici6
del trigon (16 mm) i I'acabament de 1'epitelitzaci6 vesical amb la consolidaci6 de l'area trigonal
(44 nim). (hula VI)

COMENTARIS:

Articulant details bibliografics amb les dales obtingudes en la investigacic) (I'ellicc i Vilalta:

tesi doctoral) aportem una visi6 panoramica de la dinimica embriogenica del PCE centrada

a nivell del que sera ]'area cervicotrigonal.

El SUG no es nies que el nexe d'uni6 de I'enva, la MC i els conductes de Wolff. El SUG es

sectoritzat pel conductes de Muller (CM) (urinari/genital). El SUG adquireix de la MC

I'hormonodependencia, que es transferida al nucli d'inducci6, ara format per SUG/CW/

CM. Lobservaci6 dels successius canvis en les epitelitzacions zonals del PCE, ens indueix a
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interrelacionar i imbricar en el seu conjunt la dinamica de la separacio cloacal, la wolffiana
i la de la urotelitzacio vesical.

La bufeta es un organ dual ( alantoides: cupula / SUG: trigon i uretra). Sols I'area uretro-
cervico-trigonal femenina es veura sotmesa a uns canvis hormonals ja en la precocitat de la
diferenciacio embrionaria i sempre els mantindra. (Figures: 1-10) / (Taules: 1-VI)
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ICSI A DIA +1 PER FALLADA COMPLETA

DE LA INSEMINACIO

M. C. PONS ', M. GROSSMANN ', M. MASRAMON ', J. M. VILADOMS',

A. VERGES ' i J. NADAL'

'Unitat de Reproduccio Assistida. Centro Medico Teknon (Barcelona)

urarn cmteknon.com .

2Programa Dona-Dona

La inseminacid convencional es el metode d'eleccio a la nostra Unitat quan no hi ha una

causa masculina aparent en l'esterilitat de la parella . En aquesta situacio les fallacies totals

de fecundacio son imprevisibles i porten al fracas del cicle de fecundacio in vitro. [Tunica

alternativa a abandonar el cicle consisteix a efectuar ICSI als o6cits previament inseminats

i no fecundats (NAGY et n/.,1993).

Presentem els dos casos de fallada total de fecundacio (15,4% dels cicles amb inseminacio

convencional) ocorreguts en el primer trimestre de funcionament d'URA.

En el primer cas s'obtingueren dos oocits madurs i en el segon (un cicle de donaci6 d'obcits)

se n' assignaren deu. A les 18 h postinseminacio, en cap d'aquests oocits noes detectaren ni

pronuclis ni segon corpuscle polar. S'efectua ICSI immediatament despres d'aquesta

valoracio i s'obtingueren dos i sis zigots, respectivament. 45 hores postlCSl, el

desenvolupament correcte dels embrions ens decidi a transferir dos i tres embrions a quatre

cellules, respectivament. En ambd6s casos horn detecta bhCG positiva. Al poster informarern

de I'evolucio d'aquests dos casos.

U6s d'ICSI a dia+1 es considera una excellent eina diagnostica perb no terapeutica, ates

I'escas rendiment i el rise d'anomalies cromosbmiques (LUNDIN et al., 1996 BU'ssi:N et al.,
1997). En la nostra opinio, millorar I'efectivitat d'aquest protocol depen d'una rigurosa

avaluacib dels oocits no-fecundats, de la immediatesa en microinjectar-los i d'una estricta

selecci6 dels embrions aptes per a transferir.
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ASSISTED HATCHING AMB LASER
EN PACIENTS DE FIV

1. VANRELL, 1. BELIL, M. ASENSIO, M. BOADA, F. MARTINEZ,

P. N. BARRI i A. VEIGA

Scrvei de Medicina de la Reproduccio. Departament de Ginecologia i Obstetrfcia.

Institut Universitari Dexeus. Barcelona

51 `1

INTRODUCCIO:

La tecnica d'eclosio embrionaria assistida (Ali) consisteix a perforar la zona pel•lucida a ti i

efecte de facilitar-li I'eclosio i afavorir la implantacio de I'embrio. La presencia de fragments

en els embrions cultivats in vitro sembla comprometre la seva viabilitat. Uobjectiu d'aquest
estudi es avaluar, de forma retrospectiva, I'efecte de l'AH amb eliminacio de fragments
sobre les taxes d'embaras i d'implantacio en pacients sotmeses a un cicle de FIV.

MATERIAL I METODES:

In 103 cicles de FIV, els embrions seleccionats per ser transferits varen ser sotmesos a Ali
mitjancant un diode laser i a 1'eliminacio de fragments mitjancant tecniques de
micromanipulacio . Les dales es varen analitzar en funci6 de l'edat de la pacient i del Hom-

bre d ' embrions transferits en anteriors cicles.

RESULTATS:

Liula l: Per grups d'edat

<=35 anus 36-40 anvs >40 ant's

C icles 54 35 14

laxa d'embaras %. 40,7 31,4 3527

laxa d'implantacio % 20,2 11,8 10

laula 11: En funci6 del nombre d'embrions tranferits previament

> = 10 embrions < 10 embrions

C icle, 49 54

Taxa d'embaras 5 28,6 44,4

Taxa d'implantacio % 13,1 18,4
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No es varen trobar diferencies estadisticament significatives a la taxa d'embaras ni a la

d'implantacio entre els grups comparats.

CONCLUSIONS:

E, necessari realitzar estudis prospectius i randomitzats per analitzar el rendiment real

d'aquesta tecnica en diferents grups de pacients, en particular en el grup de pacients amb

fallades previes d'implantacio embrionaria.



Els sistemes d'informacio i el ciberespai
a les ciencies de la vida i de la salut





RI ,L %1, 1)1 1, P0,11 R: 52,i

Setzc Congres de Metes i Biolegs de Llengua Catatana
Llibre de Poncncies (2000), p. 523-524

EL PACIENT VIRTUAL DE VILADECANS.

DISCUSSI6 D'UN CAS CLINIC A INTERNET

R. CALABUIG, J. VALLET, A. SUEIRAS i F. PI

Servei de Cirurgia. Hospital de Viladecans. Viladecans (Baix Llobregat)

INTRODUCCIO:

Internet permet organitxar la discussi6 de casos clinics en forma no presencial i asincronica.

OBJECTIU:

Portar a terme la discussio virtual d ' un cas clinic real i avaluar els resultats de la discussio i
presa de decisions.

MATERIAL I METODES:

La presentacio consistia en quatre parts d'una setmana de durada cadascuna i d'identica

estructura. La pantalla constava de tres seccions: 1) informacio clfnica: hipertext enllacat

amb imatges corresponents a les exploracions complementaries; 2) presa de decisions:

votacions sobre exploracions, diagnostics i tractarnents; 3) forum de discussio. El cas clinic

corresponia a un patient amb hemorragia digestiva secundaria a leiorniorna jejunal. Les
parts eren: ]a: presentacio a urgencies i diagnostic sindromic; 2a: exploracions

complementaries I; 3a: exploracions complementaries II i diagnostic etiologic; 4a: desenllac.
F:s teu difusio intrahospitalaria i extra hospitalaria entre cinquanta cirurgians.

RESULTATS:

Es varen comptabilitzar 145 visites , que per setmana foren: P: 84; 2: 32; 34 : 29. Procedien

del propi hospital : 114, CSUB : 5, Hospital de la Vall d'Hebron : 5 i altres centres : 21. Les
visites per especialitats foren: cirurgians: 79, internistes : 19, anestesiolegs : 14, i altres: 32. La
participacio en Ies votacions setmanals fou: la 32 ; 2" 24; 3a : 12. En el forum nomes es teren
quatre participations . Malgrat la poca participacio , el 75%, va votar I ' experiencia com a
excellent i el 25`,4, com a bona.

CONCLUSIONS:

I) Dissent' adequat; 2) Falta costum de consulta periodica i participacio per internet; 3)
Suggerim la participacio d'experts convidats i la definicio dels temes de debat per a fornen-

tar la discussio interactiva.
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UNA ASSIGNATURA DE CIRURGIA A INTERNET

E PI, R. CALABUIG i E. JAURRIETA

Departament de Cirurgia i Especialitats Quirurgiques. Facultat de Medicina

(Campus Bellvitge). Universitat de Barcelona

INTRODUCCIO:

Internet permet desenvolupar un nou model de classe teorica basat en l ensenvanient no

presencial i asincronic.

OBJECTIU:

Publicacid virtual d ' un terra de Fonaments de cirurgia i avaluar els resultats de lus i

participacio dels vuitanta alumnes matriculats.

MATERIAL I METODES:

Es dissenyaren tres parts: teoria, giiestionari d'autoavaluacio, i forum de preguntes. La

teoria consistia en hipertext i grafics, amb quatre tipus d'assistents d'aprenentatge: 1)

remarcadors d'informacio essential; 2) informacio no essencial addicional; 3) mnemotecnics;

4) ampliaci6 de conceptes complexos. El questionari consistia en deu preguntes. La panta-

Ila de resposta oferia les respostes correctes comentades, la puntuacio de I'alumne, i els

percentils de cada nota. El forum de preguntes es basava en el servidor Ez-Board. El professor

nomcs va explicar el sisterna i els aspectes principals de la llico. Els alumnes podien consul-

tar el material indefinidament i el forum de preguntes fou actiu durant dos mesos.

RESULTATS:

El sistema va facilitar la classe per part del professor i fou molt ben rebut pets alumnes. Es

varen comptabilitzar 239 visites en dos mesos, originades a la Universitat en el 8ft dels

casos. Setze alumnes van fer us de I'assistent interactiu explicatiu. El questionari el varen

respondre cinquanta-dos alumnes: trenta-sis alumnes una vegada i setze alumnes dues o

mes vegades. El forum va rebre 337 visites. S'hi van fer trenta-vuit preguntes d'alumnes i

quaranta-sis respostes del professor i altres especialistes.

CONCLUSIONS:

Dissent' i funcionament correcte

Excellent rebuda i participacio

Probable millora en I'aprenentatge i adquisicio de coneixements.





Cancer
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TRACTAMENT CONSERVADOR DEL CANCER

DE MAMA. ESTUDI PROSPECTIU EN UNA SERIE

DE 734 MALALTES CONSECUTIVES

M. ALGARA, P. FORD, X. SANZ, A. REIG, F. FERRER , N. RODRIGUEZ,

C. AUNON, I. MORILLA i A. VALLS

Servei de Radioterapia. Hospital de I'Esperanca. IMAS.

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

INTRODUCCIO:

I:I tractament conservador, s'ha constituit com un tractament util en les neoplasies de mania.

En el nostre centre varem comencar aquest tractament I 'any 1986. Des d'aleshores fins ara

hem tractat un total de 770 malaltes.

OBJECTIUS:

Analitzar els resultats obtinguts en la nostra institucio.

PACIENTS I METODE:

De Ics 770 malaltes tractades, son utils per a I'estudi 734, que tenen un seguiment minim de

sis meson. L'edat mitjana de les malaltes ha estat de 55,7±10,9 ant's, el 29,37 cren
premenopausiques, la histologia mes frequent fou I'adenocarcinoma ductal infiltrant (88,37)
i el 74,7I% no tenien afectacio dels ganglis axil•lars.

Les caracteristiques principals dels tumors estan descrites en la taula seguent.

1/1 %

T , 4,5 Carcinoma Si 39,4 Receptors Positius 55,7

TIn 17,2 Intraductal No 60,6 Estrogenics Negatius 28,1

Grandaria T, 54,1 COMEDO Si 8,3 Desconeguts 16,2

T, 2,1 - CARCINOMA No 91,7 Receptors Positius 51,5

Grau 1 22,1 MARGES Afectes 6,1 progesterona Negatius 32,3

II 55,2 Propers 14,6 Desconeguts 16,2

III 22,8 Lliures 79,3

Ilotes elles varen rebre radioterapia damunt el volum mamari amb la tecnica habitual
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administrant una dosi mitjana de 46,6±1,7 Gy. En moltes ocasions varem realitzar un

complement damunt el flit tumoral i la dosi es va decidir en funcio dels criteris de rise de

recidiva local.

RESULTATS:

Las probabilitats de romandre Iliure de malaltia local de supervivencia global i de

supervivencia especifica a deu anys son de 91,5±5,3%, 77,4±7,8% i de 86,9±5,2%

respectivament. La toxicitat del tractament ha estat acceptable, la mes frequent fou la cutania

(de baix grau), names s'han detectat 0,4% neumonitis clfniques.

CONCLUSIONS:

El tractament conservador es el tractament d'elecci6 per a les malaltes afectes d'un cancer

de mama en estadis inicials.
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AVALUACIO DE LES CONDUCTES SEXUALS

EN MALALTS ONCOLOGICS

NURIA GONDON I ESPINASA

Col-legi Oficial de Psicolegs de Catalunva i Balears

La practica diaria ens reflecteix com el cancer i els seus tractaments afecten en gran nombre

]a conducta sexual dels malalts oncologics, en qualsevol dels seus quatre grups de

manifestacions:

1. en el desig sexual, fase d'atracci6

2. en I'excitaci6 sexual, fase d'impuls

3. en I'orgasme sexual, fase de plaer intens

4. en la resolucio sexual, fase de tornada a 1'estat

La funci6 sexual ha de ser considerada com una area dins de la qualitat de vida del malalt

neoplasic, que no tan sots comporta una carrega somatica sin6 que es una funci6

multitactorial de dificil avaluaci6.

Lobjectiu del present estudi es revisar la literatura existent sobre les possible,, disfuncions

sexuals que s'originen en el pacient oncol6gic durant la malaltia i el seu tractament.

Tenint com a base els quatre grups de manifestacions de disfunci6 sexual, es porta a terms'

una revisi6 Iiteraria d'articles sobre el terra en la decada de I'any 1990 al 1999. Es fan servir

els descriptors SEXUALITY and CANCER. S'estableix una codificaci6 dels articles. S'exposen
els metodes d'avaluaci6 i les analisis estadistiques utilitzas, aixi com els resultats, discussi6,
conclusions i referencies.
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MALALTIA CANCEROSA, METASTASI I GENOMA.
PANORAMICA

NURIA MASSOT I ADEN', BLANCA MASSOT I ADELU

i ROMA MASSOT I PUNYET'

Biologa. Barcelona.

'Veterinaria. Tarragona.

`Metge. Tarragona.

El cancer es una malaltia essencialment cellular i genetica, o sigui dels Bens. La mutacio

dell protooncogens a oncogens, junt a l'absencia de gens supressors (antioncogens) deter-

mina la transformaci6 cancerosa de la cel-lula, mentre els metastasogens modulen el fenotip

metastatic. Els principals catalitzadors de les mutacions son els factors carcinogens, yue

majoritariament tenen un origen ambiental. La radiaci6 solar, el tabac, ('alcohol, dieta amb

exces de greixos, i substancies d'us laboral com I'asbest, benze, arsenic, crom, niquel i polsim

de la fusta son alguns dell mes descrits en els humans.

El cancer afecta tots els vertebrate. Es la tercera causa de mort dels humans adults al mon

industrialitzat. Dins dels animals domestics, gossos, i especialment gats, en pateixen,

probablement per Ilur envelliment natural. D'un 15 a un 30% dels humans cancerosos pre-

senten metastasis cerebrals originades basicament al pulm6, mama i pell (melanoma). La

disseminaci6 es per via arterial, i es distribueix uniformement per tot 1'encefal, que prefereix

el limit entre la substancia grisa i blanca. El progres tecnic, sobretot la ressonancia, permet

demostrar que molter metastasis s6n asimptomatiques.

El I'rojecte genoma huma ha permes recentment aclarir els 3.000 milions de parells de ba-

ses ubicats als nostres cromosomes, i que defineixen el nostre genoma estructural. Queda

encara cami per a precisar el genoma funcional, i coneixer els aproximadament 40.000 Bens

del nostre genoma funcional. Aquestes troballes obriran la porta a la terapia genica,

modificant o substituint gene, i oferint noves opcions per a resoldre la malaltia cancerosa

als humans i altres animals.





Salut al tombant del segon mil•lenni
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L'ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS DE CIENCIES
DE LA SALUT (AECS)

ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS DE CIENCIES DE LA SALUT

Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears. Barcelona

L;AECS es una organitzacio no governamental, sense anim de lucre i apolftica que va neixer
el curs 1992-93 at si de 1'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears. Esta inte-

grada per estudiants dels diferents ambits de les cencies de la salut (biologia, farmacia,
medicina, odontologia, fisioterapia, etc.). Consta de sis seccions territorials (Barcelona, Reus,
la Garrotxa, Lleida, Valles Occidental i Valencia), cada una estructurada en diferents grups
de treball (intercanvis de farmacia, medicina i recerca; projectes de salut publica i en
col•laboracio amb el 3r i 4t mon, cursos d'educacio medica). Aixf mateix I'AECS es membre
associat de la Federacio Internacional d'Associacions d'Estudiants de Medicina (IFMSA)que
engloba estudiants de mes de seixanta paisos de tot el mon.

El grup de treball de recerca (Research Exchange) organitza intercanvis d'investigadors
entre universitats catalanes i estrangeres, tant de regim unilateral com bilateral. Aquests
intercanvis poden tenir una durada d'entre un i sis meson i s'assignen als estudiants
demandants en funcio del seu coneixement de Tangles, la seva participacio en projectes de
recerca a casa nostra, el nombre d'intercanvis realitzat i si I'estudiant es soci o particip de
l'AECS. Per tal de continuar treballant en pro dels nostres investigadors del futur I'AECS
necessita seguir creixent amb I'ajut de tots.
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PREVALEN(^A DE LA INCONTINENCIA URINARIA
A ANDORRA

MERCE AVELLANET', AURORA CASADEVALL', MARGARIDA COLL',

MERITXELL FITER', ANNA INSA', HELENA MARTINEZ CASTRO', LUCIA BA-

RANDA' i EVA CIRERA'

'Grup de Recerca de la Dona (GRD) d'Andorra

2Sociologa

'Bioestadistica

INTRODUCCIO:

La incontinencia urinaria (IU) es una patologia que afecta la qualitat de vida, es un proble-

ma de salut socialment inacceptable i es susceptible de millora. Les dones representen un

grup de poblacio especialment afectat per la IU, no tan cols per les caracterfstiques

fisiologiques propies, sinci tambe pel context social, economic i cultural en que es

desenvolupen les sever vides.

OBJECTIU:

Coneixer la prevalenca de la IU en la poblacio de dones residents a Andorra mes grans de

14 anys, que voluntariament han contestat un giiestionari autoadministrat quan han acudit

a la consulta d'un professional de la salut, durant el periode de novembre de 1998 a desembre

de 1999, amb la intenci6 d'augmentar la sensibilitat de les clones i dels professionals de la

salut envers aquest problema. La IU es relacionara amb variables sociodemografiques i el

pes de la dona, el nombre de parts i pes dels fills en neixer. Tambe s'estudiara el grau de
preocupacic peI problema i si han consultat un professional.

RESULTATS PRINCIPALS:

Durant el periode estudiat s'han obtingut 863 giiestionaris; el 32,4%, procedien de consul-

tes de metges especialistes, el 31,5% d'infermeria, un 24%, dels metges de capcalera i un

12'7,, d'altres. El 28% han manifestat tenir perdues d'orina; un 6,6% presenta perdues diaries,

un 5,6 % almenys un cop a la setmana i un 15,8%, un cop al mes o encara menys.
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PROJECTE DE MILLORA CONTINUADA
DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL DE LA MEDICINA

GENERAL A ANDORRA

DAMIA CASAL', JOSEP BURGUES ', MERITXELL FITER,

JULIA MARTINEZ-ILLESCAS', MARGARIDA COLL2, ISMAEL GARCIA',

JUAN GERVAS' ET AL.'

'Associaci6 Andorrana de Metges d'Atencib Primaria. Andorra la Vella

2Ministeri de Salut i Benestar. Govern d'Andorra. Andorra la Vella

'Assessor del Projecte

Els metges generalistes d'Andorra s6n professionals independents que treballen en la seva

pr6pia consulta. Estan adscrits a la Seguretat Social per conveni voluntari. El pacient paga
I'import de la consulta directament at metge (sistema molt similar at sistema frances).

[Associaci6 Andorrana de Metges d'Atenci6 Primaria (AAMAP) es un col-lectiu de metges

que treballa per oferir a la poblacio una atenci6 primaria de qualitat.

[any 1998, I'AAMAP va establir un conveni de col•laboraci6 amb el Ministeri de Salut i

Benestar d'Andorra (MSB) pel qual el ministeri financa un programa de qualitat i els metges

retornen informaci6 rellevant per a la salut de la poblacio. [objectiu d'aquesta col•laboraci6

es fer possible un programa de qualitat i recerca de la medicina general a Andorra.

Els metges comparteixen una hist6ria clfnica comuna i utilitzen la classificaci6 internacio-
nal per a I'atenci6 primaria. El 1999 es va definir un Conjunt minim basic de dades (CMBD)

que conte disset items i que es recollit a cada trobada metge-pacient. El metge envia
mensualment les dades (an6nimes) sobre les trobades at MSB on son analitzades. El retorn
d'aquesta informaci6 permet que es generi un proces de foment continuat de la qualitat de
I'atenci6. Actualment divuit dels vint-i-set metges de capcalera del pats estan adscrits a la
xarxa.
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PLA D'ACCIO NACIONAL ENTORN

I SALUT DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

JOSEP MARIA CASALS ALIS i CELIA VENDRELL SERRA

Ministeri de Salut i Benestar. Govern d'Andorra. Andorra la Vella

El goner de 1997, el Principat d'Andorra s'integra corn a 51e estat membre de la Regi6 euro-

pea, a l'Organitzacio Mundial de la Salut, organitzaci6 especialitzada de les Nacions Unides.

Aquesta adhesio ha permes que el Principat s'incorpori al moviment europeu per a 1'entorn

i la salut i prepari el seu Pla d'accio nacional per a 1'entorn i la salut (PANES).

De fet, el PANES ha estat la segona etapa del nostre compromis. La primera va ser la diagnosi

de I'estat de salut ambiental al Principat d'Andorra, que culmina amb la publicacio del

Ilibre Diagnostic de la situacio sobre I'eutorn i la snlut al Principat d'Andorra, 1995-1997. Aquesta

etapa, indispensable, ha permes de precisar els punts forts i els punts febles de la nostra

situaci6 nacional davant un ampli conjunt d'ambits politics, legals, institucionals i tecnics

que formen la «salut ambiental».

A fi d'obtenir un diagnostic acurat i precis de la situaci6 entorn i salut d'Andorra i definir

aixi un Pla d'acci6 realista i adaptat a les deficiencies observades, es van sol-licitar les

aportacions expertes de mes de 150 persones representants d'empreses del sector privat i

de parapubliques, d'associacions representants de la societat civil, d'organismes

professionals, d'administracions central i locals.

Els ternes d'entorn i salut tractats, tant en el Diagnostic de In situacio sobre I'entorn i In salut al
Principat d'Andorra, 1995-1997, com en el Pla d'acci6 nacional entorn i salut del Principat
d'Andorra, son els segi ents:

Aigiies superficials i subterranies

Aigbes destinades al consum huma

Aire i soroll

Residus

Qualitat i salubritat dels aliments

Qualitat i salubritat dels habitatges

Accidents

El diagnostic ha posat de manifest un cert nombre d 'ambits clau dels quals dependran, en
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el futur, les evolucions de la qualitat del mare de vida dels habitants i dels visitants del

Principat.

Aixi doncs, seguint la noci6 de desenvolupament sostenible que figura en el preambul de la

nostra Constitucic i les conclusions de la diagnosi de I'estat de salut ambiental al Principat

d'Andorra, el Pla d'accio nacional entorn i salut (PANES) del Principat d'Andorra fa un

esbos, per cadascun dels temes entorn i salut tractats, de les orientacions estrategiques que

garantiran, tant com es pugui, la transmissio a les generacions futures d'un esdevenidor
obert.
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PROJECTE MEDICAMENTS ORIENTATS

A LA SALUT. (CONFERENCIA NACIONAL DEL

MEDICAMENT I LLEI DE FARMACIA D'ANDORRA)

CARME PALLARES PAPASEIT

Cap del Servei de Farmacia, Productes i Establiments Sanitaris.

Ministeri de Salut i Benestar. Govern d'Andorra. Andorra la Vella

El Ministeri de Salut i Benestar del Govern d'Andorra ha desenvolupat, durant el 1999, un

projecte anomenat Medicaments orientats a la salut, per tal de planificar el futur del sector

farmaceutic d'Andorra garantint en tot moment l'acces als medicaments necessaris per a la

salut, que siguin segurs, de qualitat i que s'utilitzin correctament.

Lobjectiu a curt termini del projecte ha estat la formulaciO d'una politica nacional del

medicament a partir de la qual es desenvolupin, en els propers anys, una nova Ilei de

farmacia i una serie de guies orientadores basades en les bones practiques professionals.

Les questions mes rellevants dels deferents ambits farmaceutics han estat tractades per cinc

grups de participaciO formats per farmaceutics , altres professionals sanitaris i representants

d'estaments publics relacionats amb el moo del medicament a Andorra, i que han elaborat

tin Document de politica nacional del medicament (DPNM) amb els aspectes essencials de

la politica farmaceutica.

Al mes de novembre va tenir floc la CONFERENCIA NACIONAL DEL MEDICAMENT

(CNM). Durant tres dies , es van tractar els continguts del primer esborrany del DPNM i es

van modificar alguns aspectes abans d'adoptar el document final que ha servit de base per

a la redacci0 del projecte de la nova llei de farmacia.

Dins els actes de la CNM es van realitzar un seminari sobre l'oficina de farmacia i una

representacio teatral amb diferents missatges que informaven de la importancia d'utilitzar

els medicaments correctament.
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EL MANAGED CARE

EN EL SISTEMA SANITARI CATALA

ERNEST SARRIAS, JORDI DELAS i ANDREU PRAT

INTRODUCCIO:

Bona part dell sistemes de salut estan implicate en processos de reforma. Per raons diverses:

econ6miques, despesa sanitaria, cobertura de determinats grups de poblaci6, manca de

satisfaccici dell usuaris, preocupaci6 creixent per la qualitat, insatisfacci6 dels professionals

medics, paper professional de la infermeria, polemica sobre I'estat del benestar. Aquest pa-
noranma complex ha portat a parlar de managed care.

MATERIAL I METODES:

A partir de la revisi6 bibliografica es dissenya un mare conceptual amb quatre grans apartats

o dimensions: integraci6 , control , transferencia de rise i transparencia . En relaci6 amb aquests
apartats i els elements que els componen s'estudia si el Sistema Sanitari Catala (SSC) pot
considerar- se un entorn de managed care.

RESULTATS:

En el SSC els conceptes preponderants son control i integralitat. A la comparaci6 del SSC
amb dotze programes es pot observar que amb nou dell dotze to un percentatge de
compliment del 100%.

CONCLUSIONS:

El managed care aporta eines de revisio de la utilitzaci6.

Els trets definidors del model sanitari catal a son: la separaci6 de funcions de compra i
provisi6, la Xarxa Hospitalaria d'Utilitzaci6 Publica (XHUP), la reforma de I'atencio primaria
i el consens.

El SSC coincideix en gran mesura amb la majoria de definicions que s'han fet de managed
care, de la qual cosa es pot concloure client que al model sanitari catala n'hi ha.
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PROGRAMA D ' EDUCACIO POSTURAL I PRACTICA

D'EXERCICI FISIC ADRE^AT A LA COMUNITAT

M. TERESA TORRAS BERNALDEZ, ROSER TORRA BASTARDES,

M. JOSEP BERNAT LOPEZ, ROSA VICENS FABREGAS,

CRISTINA LLIRO MORELL , ELISENDA SOLSONA VIVES, [BABEL ROIL GRAU,

ROSA M . SOLER VILA, LIDIA MASFRET PUJOL,

MONTSERRAT LLORENS CABOT i ANGELS TARRES GOL

Crntrc^ de S,ilut Sat;r^ula Familia. Ajuntament de Manresa . Manresa

OBJECTIU:

I:durar la comunitat respecte a I'exercici fisic i la hif;iene de postura, per tal de seguir les

rccumanacions de salut de la Generalitat de Catalunva.

METODOLOGIA:

ti'efectua un protocol d'educacio sanitaria a les escoles, conjuntament amb cl tier^^ei de
ti,^lut Fscolar de I'Ajuntament. Les activitats a desenvolupar ainsistiran en el sef;uent

1'reparar diferents posters, amb recomanacions sobre higiene postural i tambe

d'exercici fisic, repartint-los a les escoles d'infants, d'adults i al Centre Civic de la

tuna.

Diverses sessions d'higiene postural i el paper beneficios de la practica habitual

d'exercici fisic sobre la salut.

Tasques de sensibilitzacio de la poblacio yue acudeix al centre de salut, mitjan4ant

la divulgacio de triptics.

RESULTATS:

Dukatir uh nun:

S'ha efectuat educacio sanitaria en els malalts yue necessitaven el consell d'hiKiene postural

i exercici fisic, per la presencia de simptomatologia en ayuest respecte.

Shan repartit posters a escoles d'educacio primaria, a I'escola d'adults, al centre civic i al
propi centre de salut.

Shan efectuat sessions educatives a les escoles d'infants, d'adults i a la residencia d'a^^is.
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S'ha deixat una cinta de video de I'escola de l'esquena a malalts amb postures inadequades

o mal d'esquena.

S'han programat tres grups d'actuacio per practicar exercicis terapeutics per al dolor

d'esquena i per reforcar la bona postura.

CONCLUSIONS:

Lacceptacio del programa ha estat molt bona per part de tot el personal. Els directors de les

escoles i pacients han sol-licitat documentacio escrita sobre els consells, per tal de seguir-

los. Aixi mateix han demanat que es tornin a efectuar les sessions, en propers anus.



Practiques alternatives en medicina
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ESTUDI MULTIDISCIPLINARI DOBLE

(PRACTICA CONVENCIONAL I ALTERNATIVA)

DEL MALALT

CONCEPCIO ALOMAR, JOSEP M . VIVES, ANTONI DEL CERRO,

ANNA VILAMANYA, JAUME XICOLA i JOSEP M . PUIGDOLLERS

Clinica Creu Blanca Departament d'Ecomedicina . Barcelona

INTRODUCCIO:

Es un fet inquestionable que les terapeutiques alternatives van guanyant terreny en

l'acceptacio per part dels malalts, en la seva real i evident eficacia i en la recerca cientffica

per tal de comprovar el mecanisme pel qual actuen.

Tambe es una constatacio autentica el fet que hi ha una notable confusio entre la practica

real i la pura fantasia aixi com la capacitacio dels professionals que practiquen aquestes

tecniques alternatives, enfront d'un buit legal i docent.

OBJECTIUS:

Intentar combinar les practiques terapeutiques academiques amb les alternatives, per tal

d'aprofitar al maxim l'eficacia curativa d'ambdues, potenciant una assistencia mes perso-

nal, menys agressiva i que s'ocupa mes acuradament del problema global del malalt.

MATERIAL I METODES:

El treball s'ha portat a terme en la consulta externa de la Clinica Creu Blanca, en les diferents

especialitats de terapeutica academica i alternativa. Durant dotze mesos s'ha programat en

una mostra de 150 malalts, una metodologia assistencial que s'estructura en els seguents

nivells:

Diagnostic precis, individual i holistic del problema concret que presenta el malalt,

valorant tots els factors ambientals, socials, psicologics, familiars, laborals, etc. i

aprofitant tot el que la tecnologia moderna pot aportar: diagnostic per imatge (el

nostre centre esta perfectament equipat en aquest sentit) analitica, proves funcionals,

etc.

Valoracio per un comite de terapeutica sobre la lfnia mes probablement util en el

malalt concret. Terapeutica convencional, acupuntura, fisioterapia, homeopatia, pro-



554 tit IZF: CONGKI'.S de Metge, i BiJleg, de I.lengua Catalana

grama nutricional, etc., en forma aillada o combinada de forma simultania o
successiva.

Seguiment del programa terapeutic modificant si cal les lfnies terapeutiques inicials,
en forma de noves consultes als membres del comite de terapeutica.

La valoraci6 de la millora del malalt s'ha fet amb els mateixos procediments diagnostics que
van des de la classica historia cllnica i exploraci6 fisica del malalt a les tecniques mes
sofisticades.

RESULTATS:

Es evident que en un percentatge elevat (70%) aquesta actitud terapeutica ha estat

mes eficac que l'enfocament unilateral del malalt.

En els casos greus (neoplasies, malalties degeneratives, etc.), I'acceptaci6 i tolerancia enfront
de la terapeutica combinada ha estat molt ben interpretada pel malalt i ha disminuit I'efecte
toxic de terapeutiques convencionals mes agressives.
En cap cas s'ha prescindit de la conducta mes correcta i avalada per l'evidencia i aixo ha
permes aprofitar al maxim les capacitate terapeutiques de la constituci6 del mateix malalt i
de la seva medicaci6.


