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Salut està acabant de dissenyar el
projecte Decisions Compartides.
L’objectiu és formar i donar eines
al ciutadà per decidir conjunta-
ment amb el metge les opcions te-
rapèutiques que prefereix.

sió”, afegeix. La sanitat ha deixat en-
rere el model paternalista. “El paci-
ent té coses a dir, no és passiu, i com
més informació tingui, millor, però
bona informació. S’ha de filtrar”,
apunta Julia Gorriz, presidenta del
Grup d’Ajuda Mama i Salut. Aques-
ta entitat organitza periòdicament
xerrades a càrrec d’especialistes per
posar la informació a l’abast del ma-
lalt. “Hi ha diverses opcions davant
de la malaltia i, fins i tot de pronòs-
tic, i això s’ha de parlar”, diu Gorriz.
Ella, que pateix un càncer de mama,
destaca que mai ha tingut la sensa-
ció que se li imposés res. “Amb la re-
cidiva, el metge em va donar l’opció
de no fer quimioteràpia. Jo decidia
i he optat per fer-la”, explica.

Responsabilitzar el ciutadà
Decisions Compartides se suma a
altres projectes que ja hi ha en
marxa per responsabilitzar el ciu-
tadà de la seva salut, com el pro-
grama Pacient Expert, per fomen-
tar l’autocura i l’autoresponsabi-
lització. “Això és un pas més”, in-
dica Vallès. Aquest nou projecte
forma part d’un pla per impulsar la
participació dels pacients en el
desplegament de les polítiques sa-
nitàries i que el Govern ha enco-
manat al Consell Consultiu de Pa-
cients. Altres àrees de treball pas-
sen per la promoció de la seguretat
dels pacients, de la seva autono-
mia i dels aspectes ètics en l’aten-
ció sanitària –com el document de
voluntats anticipades.e

LARA BONILLA

BARCELONA. El pacient ha deixat de
ser un subjecte passiu a la consulta
del metge. La informació mèdica
s’ha democratitzat i un dels avan-
tatges és que el pacient s’implica
més en el seu tractament i en la se-
va malaltia, i això també suposa
prendre decisions. En el marc
d’aquest nou rol proactiu del paci-
ent, el departament de Salut està
acabant de dissenyar el projecte De-
cisions Compartides. L’objectiu és
donar al ciutadà eines d’informació
per decidir, conjuntament amb el
seu metge, quins tractaments o op-
cions terapèutiques prefereix. “Vol
ser un procés mitjançant el qual
metges i pacients treballin junts per
escollir proves i tractaments ba-
sant-se en l’evidència científica i en
les preferències dels pacients infor-
mats”, destaca Roser Vallès, direc-
tora general d’Ordenació i Regula-
ció Sanitàries del departament de
Salut.

Aquestes decisions compartides
estan especialment indicades en si-
tuacions en què hi ha més d’una al-
ternativa, “inclosa la de no fer res”,
afegeix Vallès. És el que es coneix
com a empoderament del pacient.
Abans de prendre una decisió, el pa-
cient ha d’estar no només informat,
sinó també format. I aquí és on en-
tra el projecte Decisions Compar-
tides. “Es donarà al pacient eines
d’informació per saber les pregun-
tes clau que ha de fer o les coses que
ha de conèixer per poder prendre
una decisió compartida”, explica
Josep Maria Argimon, conseller de-
legat de l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS), que també treballa en el
projecte. La informació es canalit-
zarà a través d’una web on hi haurà
exemples concrets –s’està disse-
nyant i es presentarà aviat–, a través
del Consell Consultiu de Pacients i
de les associacions de pacients.

Per posar un exemple, davant
d’un càncer de pròstata hi ha diver-
ses formes d’intervenir-hi: es pot fer
tractament mèdic, tractament qui-
rúrgic o tractament expectant. “El
pacient no podrà decidir al moment
en la consulta, però se li donaran les
eines perquè conegui els riscos, els
beneficis i percentatges de cada
tractament, i quan ho tingui tot di-
gerit podrà anar al metge i dir: «La
meva decisió és aquesta»”, explica
Vallès. “Qui decideix és el pacient.
Com a metge li pots dir que el millor
és fer tal cosa, però si el pacient de-
cideix no operar-se és la seva deci-

UNA FARMÀCIA A MENYS DE 250 METRES I DEU MINUTS PER SALVAR UNA VIDA
Cada dues hores i mitja es produeix a Catalunya una mort sobtada, en què es disposa de 10 minuts per salvar la vida de la
persona. Els barcelonins tenen una farmàcia a menys de 250 metres de casa i per això es considera que és el lloc idoni per
disposar de desfibril·ladors. Set farmàcies, com la Farmàcia Sunyer (a la foto), ja els han començat a instal·lar. RUTH MARIGOT

SANITAT

Salut prepara un projecte per implicar
el pacient en les decisions mèdiques
L’objectiu és que metge i malalt treballin conjuntament per escollir proves i tractaments

Les farmàcies de Barcelona reben
els primers desfibril·ladors

espònsors. La primera fase la finan-
cen la Fundació Axa, el Grup Ferrer
i Alliance Healthcare.

No cal formació mèdica
A la Farmàcia Sunyer ja tenen des-
fibril·lador però reconeixen que els
ciutadans encara no ho saben. És
per això que es plantegen promoci-
onar-ho. “Aquest és un servei a la
població però també ens dóna a co-
nèixer. Si ens fem imprescindibles,
també ens anirà bé”, opina la farma-
cèutica Mercè Sunyer.

“Som l’agent sanitari més pròxim
que té la població i estem encantats
amb la iniciativa”, diu Antoni Tor-
res, president de l’Associació de
Farmàcies de Barcelona, que reivin-
dica que la seva feina va més enllà de
dispensar medicaments. No obs-
tant, també n’hi ha que recelen per
si es pot fer mal al pacient. “És un
aparell automàtic. Tu només el po-
ses a l’abast del pacient i és ell qui
pren totes les decisions”, insisteix
Brugada. Són aparells electrònics
que monitoren el ritme cardíac i,
quan és necessari, alliberen un xoc
elèctric en funció de l’edat del paci-
ent, i sense necessitat que la perso-
na que els aplica tingui coneixe-
ments mèdics.e

L.B.

BARCELONA. Els primers desfi-
bril·ladorss’hancomençatainstal·lar
alesfarmàciesdeBarcelona.Concre-
tament, ja n’hi ha en set establiments
de diferents barris de la ciutat amb
l’objectiu de cobrir el màxim de po-
blació i reduir les morts sobtades per
problemes cardíacs. Com va avançar
l’ARA, Barcelona, seguint l’exemple
de les comarques de Girona, es vol
convertir en una ciutat cardioprote-
gida i, en un projecte pioner al món,
disposarà de desfibril·ladors públics
a les farmàcies. En la primera fase
s’han començat a implantar a les 164
farmàcies de 24 i de 13 hores.

El 2014, en una segona fase, s’es-
tendran a la resta de farmàcies de la
ciutat –1.024 en total– i l’objectiu és
que l’any 2015 n’hi hagi a totes les de
la demarcació. La iniciativa neix de
l’associació Barcelona Salud i tam-
bé s’emmarca en un estudi de l’Hos-
pital Clínic. “Volem que es faci de
manera reglada i protocol·litzada
per d’aquí tres anys poder treure
conclusions i mirar si s’han reduït
les morts sobtades ja que enlloc més
hi ha desfibril·ladors a les farmàci-
es”, diu el cardiòleg Josep Brugada.
Però per completar el projecte calen

Paradigma
El pacient
ha deixat de
ser un agent
passiu i
s’implica en la
seva malaltia

Recursos
Una web
informarà i
formàra el
pacient per
decidir sobre
la seva salut
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