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La gestió ètica de
la desesperança
És ben cert que la revolució biotecnològica en l’àmbit de la medicina i de
les ciències de la salut ha portat a uns
resultats en esperança de vida i expectatives de curació que ni tan sols
no es podien imaginar les generacions
prèvies. Però aquest enlluernament
biotecnològic i les expectatives generades dificulten potser encara més
l’acceptació de límits i la gestió de
totes aquelles situacions vitals que no
es poden curar ni resoldre en la seva
totalitat.
Com molt bé comenta el Dr. Aubià:
«cada societat accepta uns nivells
de risc o d’inseguretat diferents,
d’acord amb les expectatives creades
en part per l’experiència i en part
per construccions socials no sempre
objectives». Les construccions socials de la societat actual generen
expectatives que poden dificultar la
gestió de situacions sense esperança
curativa.
Aquestes expectatives curatives, moltes vegades irracionals, impacten més
en alguns àmbits concrets com és el
cas del final de la vida, que a vegades
comporta la recerca d’aquestes esperances en l’ús de teràpies i abordatges
no convencionals, i dificulta tal volta
la comprensió de l’àmbit de la recerca com un àmbit diferenciat del de la
clínica.
El final de la vida suposa tot un repte per als professionals pel que fa a
la informació, la gestió de l’impacte
emocional en el pacient i la família,
l’abordatge de les «conspiracions del
silenci»...; és un àmbit en el qual es
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fa imprescindible una gestió ètica que
tingui en compte totes les persones
implicades.
En recerca, ja a la dècada de 1980
va néixer el concepte de Therapeutic misconception. Aquest concepte
expressa el conflicte ètic que apareix
en l’àmbit de la recerca, perquè la
persona pot confondre recerca amb
tractament, i això pot generar expectatives no realistes. Un component
clau del consentiment informat per
participar en la investigació mèdica
és la comprensió que la recerca no
és el mateix que el tractament. Es
genera «una falsa idea terapèutica
quan els individus no entenen que el
propòsit definitiu de la investigació
clínica és produir coneixements generalitzables, independentment que els
subjectes reclutats en l’estudi puguin
beneficiar-se potencialment de la intervenció estudiada o d’altres aspectes de l’assaig clínic».
Tots aquests àmbits estan lligats a
processos de comunicació acurats,
a relacions basades en la confiança i a professionals qualificats. Un
recent article aparegut a la revista
Nature concloïa que és important en
ciència passar del «confia en mi» a
l’«explica-m’ho». El nou model de
paradigma en el món sanitari requereix professionals molt ben formats,
no tan sols des del punt de vista tècnic, sinó també des del punt de vista
humà: fa falta una maduresa ètica
per poder gestionar èticament situacions de desesperança, sense donar
falses esperances però també sense
abandonar el pacient.
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Resum
¿Tenim dret a criticar un pacient que no
es resigna a les cures pal·liatives i que es
procura (pagant) uns dies d’esperança? No
podem confondre el nostre malestar davant
una situació que considerem abusiva (vendre
una esperança basada en «no res» a canvi
de diners), amb allò que vol el pacient:
negar la seva mort propera. Les perspectives

Sobre la mort i el morir
Epicur va dir una frase que podem
interpretar de diverses maneres: «la
mort no ens hauria de preocupar, ja
que mentre existim, la mort no és
aquí. I quan hagi d’arribar, ja no hi
serem». D’una banda podem pensar
que el filòsof grec (341 aC) tractava
de dir-nos que no cal preocupar-nos
per quelcom inevitable. També podem
especular que volgués dir-nos que la
mort personal no existeix com a experiència a recordar, perquè és just el
moment en el qual acaben tots els records; o que una experiència de mort

(entenent, com feia W. James, que el
sentit comú ve a ser com un repositori de grans intuïcions assimilades generació rere generació). Però també
és ben cert que cada persona tindrà
una visió pròpia de la mort, allò que
M. A. Broggi denomina «apropiació
de la mort».2 Serà un procés de com
encarar aquesta fase i donar sentit a
la trajectòria vital, i dependrà enormement de l’edat, de les característiques familiars i personals, així com
de la malaltia o malalties que tingui
la persona. El grau de sofriment, per
exemple, pot fer que vulguem morir.
Cada mort és única.

són diferents. Nosaltres hi veiem un negoci
il·lícit; el pacient, un ajut. Sempre és millor,
davant la complexitat de l'ésser humà, una
mirada cautelosa i humil.

Paraules clau
mort, medicina alternativa, negació
intel·ligent, ètica de la creença

A

la major part de
pacients no els
preocupa tant
la mort en si com el
patiment que hi pugui
anar associat

Abstract
Do we have the right to criticize patients
who reject resignation and refuse palliative
care and instigate – by paying for it – a few
days of hope? In spite of our disagreement,
we cannot dismiss a situation we consider
to be abusive (that of selling a hope based
on “nothing” and involving a monetary
transaction), where patients exercise their
wish: the denial of their imminent deaths.
There are clearly different perspectives:
we see it as an illicit business practice,
while patients see it as help. In view of the
complexity of the human being a cautious

mai no la tindrem, ja que estar mort
és el contrari d’experimentar amb
els sentits. Sigui com sigui, el que de
debò ens volia dir és que no hem de
tenir por de la mort. Bertrand Russell
hi afegiria: «creure en una vida posterior a la mort no és un consol; si de
debò hi hagués una altra vida, aleshores sí que tindria por de la mort». Victòria Camps aprofundeix en aquesta
idea quan afirma que no hi pot haver
cap vida eterna «humana».1

and humble approach is advisable.

Keywords
death, alternative medicine, intelligent
denial, belief ethics

A la major part de pacients no els
preocupa tant la mort en si com el
patiment que hi pugui anar associat.
Podríem dir que tenen la visió d’Epicur assimilada en el seu «sentit comú»

Medicines alternatives en un context
de final de vida
Se’m demana en aquest punt que posi
atenció a la demanda de medicines
alternatives que poden treure profit
de la vulnerabilitat del pacient. Certament algunes persones, sobretot
afectades per malalties oncològiques i
que passen a rebre un tractament palliatiu, refusen que no es pugui fer «res
més» per elles. El cas típic seria el del
pacient que té forces per continuar
lluitant, però al qual l’oncòleg li comunica que passarà a cures pal·liatives.
Val a dir que quan s’arriba a aquest
punt el pacient pot ser que acudeixi a
les pràctiques alternatives, però també massa vegades a clíniques o metges
privats que prometen resultats amb
mitjans «científicament contrastats».
En alguns casos aquests metges i metgesses poden ser fins i tot especialistes acreditats, les clíniques poden ser
«normals» i, en conjunt, probablement tota l’atenció que s’ofereix pot
ser més o menys correcta. Es tracta
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d’una fina línia vermella en la qual la
comunicació amb el pacient té un paper estel·lar. Diguem-ho amb paraules planeres: es fa creure al pacient
i als familiars (moltes vegades són les
famílies i no pas els pacients els qui
demanen aquests serveis) que es farà
«tot el possible» i, és clar, «tot allò
que el servei nacional de salut no ha
volgut fer per una raó econòmica»,
per tal vegada curar, o per allargar
uns mesos la vida o per millorar la
qualitat de vida.
No cal dir que els tractaments són cars
i que, en la immensa majoria dels casos que m’ha tocat viure, no han servit per a res, ni per allargar la vida ni
per millorar la seva qualitat; els únics
beneficiats hauran sigut la clínica o el
metge. Però el pacient haurà viscut en
la gran esperança de millorar, i fins i
tot de salvar la vida. També diré que
ocasionalment he trobat que algunes
d’aquestes ofertes tenen un cost raonable.

L

a negació
«intel·ligent»
seria aquella en
la qual el subjecte
coneix i accepta el
seu pronòstic, però
el sap «aparcar» i pot
fruir del present

Tot plegat ho podem aplicar igualment a les teràpies alternatives o
complementàries, tot i que puguin
presentar-se de manera més grollera
o fins i tot màgica. En ambdós casos
sorgeixen diverses preguntes no gens
fàcils de respondre.
¿Tenim dret a criticar un pacient que
no es resigna a les cures pal·liatives i
que es procura (pagant) uns dies d’esperança?
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No podem confondre el nostre malestar davant una situació que considerem abusiva (vendre una esperança
basada en «no res» a canvi de diners),
amb allò que vol el pacient: negar la
seva mort propera. Les perspectives
són diferents. Nosaltres hi veiem un
negoci il·lícit; el pacient, un ajut.
L'acceptació de la mort i la negació
intel·ligent
Una determinada literatura ens vol fer
creure que l’acceptació de la mort no
només és possible per a tothom, sinó
que, una vegada l’aconseguim, ens
envaeix una gran pau interior i fins i
tot podem ser feliços. Però aquesta
perspectiva s’hauria de verificar empíricament. ¿I si això només fos possible per a un percentatge de persones?
En la meva experiència d’acompanyament en la mort, persones altament
qualificades, persones que havien
meditat molt sobre la mort (metges,
gent profundament espiritual i religiosa, gent resignada a morir), només
aconseguien moments de felicitat
quan el context o els pensaments els
transportaven més enllà d’aquests
pensaments infausts. La negació
«intel·ligent» seria aquella en la qual
el subjecte coneix i accepta el seu
pronòstic, però el sap «aparcar» i pot
fruir del present. Dit d’una altra manera: en aquesta literatura que parla
d’aconseguir una pau i d’acceptar la
mort, potser si investiguéssim cas per
cas ens trobaríem que el mecanisme
cognitiu que està funcionant de debò
és la negació intel·ligent.
Ara bé, hi ha gent que no té aquesta
habilitat. Alguns poden tenir la sort
d’aïllar-se i no voler escoltar ni entendre allò que els està passant. Seria una negació ingènua. També hi ha
gent que no pot deixar de pensar en
la mort, i ho viu de manera tòxica. I
persones que no poden accedir a una
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negació ingènua ni intel·ligent, i es
veuen abocades a una negació ajudada externament. Des d’aquesta perspectiva, ¿resulta tan criticable que es
vulgui comprar una veu que conforti
amb bones notícies, tot i que s’hagi
de pagar? És plausible que en força
ocasions l’afectat conegui la limitació d’aquesta esperança «comprada»,
però no hi ha millor creient que el que
necessita creure.

R

ecordem
que Clifford
defensava que
no és lícit creure
en quelcom que no
té una evidència
suficient, mentre que
James defensava el
dret a creure en fets
no demostrats si es
tracta d’una creença
íntima, sense efectes
externs, però positiva
per a l’individu

L'ètica de la creença
En un pla filosòfic estaríem debatent
si cal lluitar sempre i en tot moment
perquè s’imposi la veritat del pronòstic, o si podem ser flexibles i contenir-nos quan el pacient ens informa
que vol recórrer a medicines alternatives. D’alguna manera estem reproduint la polèmica entre Clifford i W.
James3 relativa a l’ètica de la creença. Recordem que Clifford defensava
que no és lícit creure en quelcom que
no té una evidència suficient, mentre
que James defensava el dret a creure en fets no demostrats si es tracta
d’una creença íntima, sense efectes
externs, però positiva per a l’individu.
Els oncòlegs americans foren rotundament cliffordians cap a les dècades
de 1980 i 1990. Actualment cerquem
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posicions més matisades, fins i tot els
models teòrics són permeables als grisos (recordem les quatre categories
de les evidències de la Medicina Basada en l’Evidència).
Per resumir, i agafant el cas més extrem, el problema ètic queda així:
«¿seria lícit que un metge negués taxativament la utilitat d’una teràpia alternativa o complementària, tot i percebre que el pacient no podrà afrontar
emocionalment el pronòstic? James ho
tenia força clar: que cregui allò que el
faci més feliç. Personalment hi afegiria: però mai a un professional mentider ni que s’aprofiti de la vulnerabilitat. Cal ser flexibles però alhora estar
amatents perquè no es produeixin
abusos, i perquè la negació no arribi
massa lluny (en el nombre de persones
participant de mitges veritats, o en
una creença clarament allunyada del
que pot ser possible).

L

a majoria de
persones estan
preparades per
acceptar la seva
inevitable mort amb
enteresa i serenitat?

I, si volem anar al fons de la qüestió, la
gran pregunta que ens hem de formular és: ¿la majoria de persones estan
preparades per acceptar la seva inevitable mort amb enteresa i serenitat?
Una determinada literatura ens vol
fer creure que sí. D’una banda, autors
religiosos, però també autors de caràcter filosòfic i d’autoajuda. La tesi
general seria que reflexionar sobre la
mort condueix a la seva acceptació.
S’han descrit una sèrie d’estats emocionals abans d’aquesta acceptació i
la pau subsegüent que s’esdevé després.

Tot plegat ho veig molt intel·lectualista, molt persuasiu, també;
però possiblement només sigui vàlid
per a un segment de gent. Anem a
l’observació de la realitat i contrastem models.
Amb la meva experiència, quan el
pacient es troba fort i relativament
estable la perspectiva de morir li resulta profundament dolorosa. Terrible.
Sobretot si deixa fills menuts! Aleshores li resulta totalment inacceptable.
Faria el que fos per allargar la seva
vida, trucaria les portes més inversemblants. A. Jovell ens ofereix un testimoni esclaridor:4 «en los momentos
más optimistas, me permito el atrevimiento de soñar que un día se acabará
esta película de terror y retornaré a
una vida de persona normal» (p.33), ja
que «la incertidumbre es una forma de
sufrimiento que si no se controla bien
se convierte en «un morir continuo en
vida» (p.34), mentre que «la esperanza
quita tragedia a la existencia».
¿Ens podem escandalitzar que altres
persones en una situació semblant cerquin ajudes màgiques? L’efecte placebo s’assenta en part en el poder del
pensament màgic..., i en part funciona! Però aquest no va ser un recurs
emprat per Jovell. D’alguna manera
podem dir que un metge tan ben preparat intel·lectualment i que disposa
de tota la informació pronòstica, no té
aquesta escapatòria... Pot tenir un fort
suport familiar, però, com esmenta el
mateix Jovell, aquesta estima paradoxalment pot afegir dolor al dolor! Quin
recurs li queda? Jugar amb el temps.
Dilatar aquells moments de felicitat,
moments que anomena «unitats de felicitat», amb valor propi i que ha après
a aïllar («quarterar», en diu) del paisatge ombrívol general. Una observació
que Ramon Bayés ha tractat in extenso, i fins i tot proposa com a indicador
de patiment. Tota una lliçó del que jo
anomeno «negació intel·ligent».

L’ésser humà, com deia Julián Marias,
és «futurizo»; sempre estem pensant
en el demà, en l’esdevenir. Vivim projectats al futur. Quan aquest esquema
s’estronca i no podem manipular els
nostres pensaments ombrívols hi ha
gent que necessita mentir-se si mateixa i que li menteixin. Aquestes mentides poden ser malintencionades, i fins
i tot poden fer-li creure que es lliurarà del pronòstic que metges responsables i capacitats li han donat. Però en
general són mentides ensinistrades,
«jocs de llenguatge», que diria Wittgenstein, de poc recorregut, necessàries per fragmentar la realitat en
«unitats de felicitat». Traspassada la
persona i parlant amb les famílies es
veu amb més claredat que en realitat
el pronòstic sempre hi era present.
Una determinada literatura idealista
té el perill d’estigmatitzar aquestes
estratègies. Sempre és millor, davant
la complexitat de l’ésser humà, una
mirada cautelosa i humil. James tenia
més raó que Clifford, però és només
el meu parer.
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E

ls Drs. Craven i Trallero
debaten si és possible
gestionar èticament
les expectatives i esperances
al final de la vida. Tots dos
professionals, oncòleg i
pal·liativista, respectivament,
van profunditzant en les
dificultats del dia a dia,
amb pacients, famílies
i altres professionals,
per poder ajudar a morir
millor. En aquests moments
significatius, caldrà
aprendre a conjugar força
verbs: comunicar, informar
respectuosament, respectar
ritmes i acompanyar, sobretot
acompanyar.

6

És pot gestionar
èticament la
desesperança?
Entrevista a dues veus
H.R.: És possible informar bé quan
el pronòstic és molt dolent? Com es
dóna la informació?
J.C.T.: En escoltar la pregunta, el primer que em plantejava és «què vol dir
informar bé», ja que potser no serà
el mateix des del punt de vista dels
professionals que des del punt de vista
dels malalts i familiars.
Hi ha dos aspectes importants en relació amb la informació: s’ha de donar sempre des de la perspectiva de
la veracitat, però ha de ser administrada de manera adient a la capacitat
de la persona, perquè la pugui anar
assimilant i entenent. I alhora no s’ha
de perdre de vista que la informació
és un procés, no un sol acte; ens dona
temps per no haver-la de facilitar tota
de cop. Respectant aquests dos aspectes, ens podrem anar adaptant a
la situació de cada malalt i de cada
família, per anar administrant la informació.
J.C.: La informació és la primera part
del procés de comunicació, però perquè aquest es doni és imprescindible
que hi hagi el feed-back. Cal estar
atent a com reacciona el pacient i
anar modificant el que es diu en funció de com és rebut i interpretat. Això
obliga a tenir uns coneixements i unes
habilitats d’empatia per part dels
professionals per entendre la resposta, que no sempre és verbal, moltes
vegades serà tàcita.
El professional ha d’adaptar-se a la
capacitat d’enteniment que tingui la
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persona; això pot semblar paternalista en certa manera, i potser seria mal
vist en algunes escoles que defensen
que s’ha de donar al malalt tota la informació, dir la veritat i prou.
JORDI CRAVEN:
«EL PROFESSIONAL HA D’ADAPTAR-SE
A LA CAPACITAT D’ENTENIMENT
QUE TINGUI LA PERSONA; AIXÒ POT
SEMBLAR PATERNALISTA EN CERTA
MANERA, I POTSER SERIA MAL VIST
EN ALGUNES ESCOLES QUE DEFENSEN
QUE S’HA DE DONAR AL MALALT TOTA
LA INFORMACIÓ, DIR LA VERITAT I
PROU»
Nosaltres, en la nostra cultura, fem un
acompanyament, i pot ser que alguna
vegada no donem tota la informació
que sabem. Creiem que no es tracta
de vehicular tota la història clínica en
forma de paraules, que de vegades
pot ser que no siguin enteses pel pacient, sinó de donar la informació de
manera intel·ligible en cada moment,
fent un procés d’acompanyament al
procés de la malaltia.
H.R.: Com creieu que pot gestionar
el professional la compassió (el dolor
del dolor que provoca) amb el rigor
informatiu, sense perdre el rigor?
J.C.T.: Rigor informatiu no ha de voler
dir rigidesa; el rigor ha d’anar acompanyat d’una certa flexibilitat en donar
la informació que no sigui bona i que
causarà dolor a pacients i familiars.
És important en aquest procés que,
des de l’altra banda, es percebi que

Es pot gestionar èticament la desesperança? Entrevista a dues veus

allò no és un acte merament informatiu, que no és un acte tècnic, una
actuació més del professional aquell
dia, sinó que aquell professional hi
té tot l’interès posat, que té els cinc
sentits posats en aquell moment entenent que és un moment transcendent
per a la persona que té al davant.
Si des del llenguatge no verbal es detecta que hi ha honestedat, que hi ha
autenticitat per part del professional,
la notícia arriba d’una manera molt
diferent, i s’encaixa de manera molt
diferent. Això permet, des de l’empatia, que l’encaix de la notícia no sigui
tan traumàtic.
H.R.: Cal estar molt present en l’acte
de comunicació
J.C.T.: Sí, però això no es pot donar per
descomptat, pensant que ja hi és per
defecte, perquè sovint no hi és. Són moments en què no es pot actuar de forma
automàtica, cal posar-hi els cinc sentits
i el malalt ha de notar que hi ets.

J.C.: Els grans herois de la tragèdia
grega abans d’anar a una batalla demanaven el vaticini a l’oracle. Si l’auguri era dolent, tot i saber que el combat els sortiria malament, hi anaven
igualment. Quin sentit té aquest determinisme de la tragèdia grega? Quan
Hèctor ja sap per l’oracle que morirà
a mans d’Aquil·les, surt igualment a
les portes de Troia després d’acomiadar-se de l’esposa i del pare. Per què
ho fa? Per què no fuig? Perquè la funció
de l’oracle no és canviar el futur, sinó
ajudar a assumir el futur amb dignitat.

infaust. Però el metge no ha de donar
un profecia del que succeirà, sinó que
ha d’ajudar el pacient i la família a
assumir les dificultats implícites de la
malaltia. El metge ha de veure quina
maduresa interior té aquella persona,
per adaptar-se a allò que pot entendre i assumir. Pot ser, doncs, que la
informació donada sigui radicalment
diferent d’un pacient a un altre, no es
pot tenir un protocol universal.

JUAN CARLOS TRALLERO:
«EL METGE HA DE VEURE QUINA
MADURESA INTERIOR TÉ AQUELLA
PERSONA, PER ADAPTAR-SE A ALLÒ
QUE POT ENTENDRE I ASSUMIR. POT
SER, DONCS, QUE LA INFORMACIÓ DONADA SIGUI RADICALMENT DIFERENT
D’UN PACIENT A UN ALTRE, NO ES POT
TENIR UN PROTOCOL UNIVERSAL"

El principi fonamental és adaptar-te a
la capacitat de la persona malalta per
avaluar si es pot dir tota la veritat,
com a la tragèdia grega, o si s’ha de
dir la veritat suportable. Persones que
han oblidat durant tota la seva vida la
realitat de la nostra contingència, no
poden fer en poca estona el camí que
no han fet en una vida. Cal, doncs, un
procés de comunicació que permeti
avaluar globalment el pacient concret
com a persona humana.

Així mateix vaig entendre la funció
del pronòstic mèdic quan aquest és

H.R.: Com s’ha d’actuar quan la família «protegeix» el pacient d’un
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pronòstic greu, i com s’ha de treballar la desesperança amb la família?

sí, desencadenen un conflicte encara
molt pitjor.

J.C.T.: Aquesta pregunta fa referència
al famós «pacte de silenci» que en la
nostra cultura és bastant habitual, o
molt habitual (diria), i que de fet és
la situació per defecte que tot sovint
ens trobem.

És una situació que em fa pensar en
buscar la millor situació dins de les
possibles, encara que segurament no
sigui la ideal; també depèn del temps
del qual disposis per anar treballant
el pacte de silenci. Sobre la base de la
confiança i d’anar-ho treballant a poc
a poc, se’ls pot fer veure que aquesta situació de mentida no protegirà el
pacient, sinó que acabarà patint més.

Als metges en general no ens agrada,
és una situació incòmoda, i crec que
s’ha de gestionar amb molt tacte i
molta delicadesa, intentant posar-se
en el lloc de cada família, ja que cada
família és diferent. S’ha d’intentar
veure d’on ve aquesta por i aquesta
protecció, i a partir d’aquí anar-ho
treballant.
Sempre tenint clar que, per una banda, al pacient no li diràs mentides,
que una cosa és no dir tota la veritat
i una altra, mentir; i, d’altra banda,
intentant que la família confiï que
no trencaràs de forma immisericorde el silenci, perquè a vegades hi ha
familiars que davant del terror que
informis de forma contundent, sí o
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seria temptejar en quin terreny et
mous, intentant respectar la visió de
cada família, d’on venen les pors i què
es pot solucionar, si bé a vegades és
molt complicat evitar el conflicte.

JUAN CARLOS TRALLERO:
«FUGINT DEL DOGMATISME I DE LA
SITUACIÓ QUE «LA LLEI T’EMPARA»,
NO PODEM CAURE EN ALLÒ QUE «EL
PACIENT TÉ DRET I L’INFORMO».
EFECTIVAMENT EL PACIENT TÉ DRET A
SABER-HO, ÉS CERT, PERÒ TAMBÉ TÉ
DRET A NO SABER-HO»

J.C.: En la mateixa mesura que un
pronòstic sigui greu, pot provocar
l’angoixa o la desesperança del pacient i el sofriment de la seva família.
Aquestes situacions de crisi també són
una porta oberta a la intimitat d’una
família i poden fer aflorar problemes
preexistents. En aquesta situació el
metge ha d’aconseguir establir un veritable procés de comunicació que li
permeti copsar els valors i voluntats
fonamentals del pacient i del seu entorn. Els conflictes de la família, si no
es coneixen, tard o d’hora interferiran en el curs evolutiu del que queda
de vida al pacient.

Fugint del dogmatisme i de la situació que «la llei t’empara», no podem
caure en allò que «el pacient té dret
i l’informo». Efectivament el pacient
té dret a saber-ho, és cert, però també té dret a no saber-ho. L’obligació

I no sols cal parlar amb els familiars
que venen, sinó que també cal saber
dels que no venen. A vegades, quan
les coses van malament, apareix un
familiar que pot voler-se fer notar i
fer alguna cosa que menystingui el
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que han fet els germans o altres familiars i es queixa que a ell no se l’hagi
tingut en compte!
Per percebre l’entorn familiar en una
situació de patiment o malestar del
pacient, el primer que cal fer és donar
a l’entrevista familiar la importància
que li correspon. No es pot fer al passadís ni a l’habitació del pacient. En
el cas de pacients hospitalitzats, és
bo citar la família en una sala de reunions, no a l’habitació d’hospitalització; en un lloc on han de poder seure
tots, sense presses. Cal informar verídicament i clarament de la situació
del pacient i esperar respostes del seu
entorn. S’ha d’evitar el pacte de silenci, amb prudència.
J.C.T.: Potser, per completar el comentari sobre aquest pacte de silenci, i en relació amb la pregunta de
treballar la desesperança, és important oferir a la família allò que podem
oferir, no allò que no podem oferir.
Si oferim acompanyament, diàleg
obert, sincer i honest, amb la porta
de comunicació oberta i, sobretot,

confiança, el pacte de silenci es pot
anar desactivant, i molt sovint es desactiva sol; i no cal aquesta confrontació del primer dia respecte a si li
diem o si li deixem de dir. En aquest
entorn, la família moltes vegades va
veient que algunes coses que havien
projectat i anticipat no són tan terribles com pensaven.
JUAN CARLOS TRALLERO:
«SI OFERIM ACOMPANYAMENT, DIÀLEG
OBERT, SINCER I HONEST, AMB LA
PORTA DE COMUNICACIÓ OBERTA I,
SOBRETOT, CONFIANÇA, EL PACTE DE
SILENCI ES POT ANAR DESACTIVANT,
I MOLT SOVINT ES DESACTIVA SOL; I
NO CAL AQUESTA CONFRONTACIÓ DEL
PRIMER DIA RESPECTE A SI LI DIEM O
SI LI DEIXEM DE DIR"
H.R.: I amb un pacte de silenci a la
inversa, us hi trobeu? És a dir, un pacient que coneix el seu diagnòstic i
pronòstic i que demana que no s’informi a la família?
J.C.T.: És una situació molt diferent,
i poc freqüent, a nivell d’experiència.

La gestió no és igual, el propietari de
la informació és el pacient; i, en tot
cas, si creus que hi ha persones que
necessàriament haurien de saber-ho,
es tractarà de convèncer-lo, també a
través de la confiança. Però a vegades
és complicat, sobretot, per exemple,
en casos de fills que ho amaguen a
pares molt grans. És difícil, però mai
no hem de pensar que nosaltres coneixem millor el que s’ha de fer en aquella família que la gent de la família
mateix, mai no podem menystenir el
coneixement que ells tenen de la seva
situació personal, que és una variable
que nosaltres no podem modificar.
J.C.: Si el pacient no vol informar la
seva família, d’alguna manera la «infantilitza». Això pot donar-se quan
l’entorn familiar del pacient és especialment fràgil, com quan són persones invàlides ancianes o tenen alguna
mena de dependència que no els permetria assumir l’ajut que el pacient
necessita. Però aquesta situació pot
produir una certa soledat en el pacient que, tot i que sigui capaç d’assumir-la, serà feixuga per a ell.
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Hi ha un gran contrast en aquests hàbits en funció de les tradicions culturals. En un extrem hi ha pacients que
tot i patir malalties greus venen sols
a visitar-se i a tractar-se i no permeten donar cap informació que ells no
controlin. I n’hi ha d’altres que venen
amb 5 o 6 persones i no hi ha prou cadires al despatx per fer seure tothom!
La nostra tasca és adaptar-nos a cada
situació. En el primer cas, si ens ho
permet el pacient, cal fer-li veure que
no està sol i que almenys ens té a nosaltres compartint la seva soledat. En
el segon cas, s’ha de mirar de tenir
paciència amb tota la parentela que
hi vol dir la seva i entendre que és la
seva manera de participar en el procés de guarició.
JORDI CRAVEN:
«INTENTAR COMPARTIR LA SOLEDAT ÉS
UN HÀBIT QUE S’APRÈN POSANT-SE AL
LLOC DE LA PERSONA MALALTA I INSPIRANT-LI PROU CONFIANÇA PERQUÈ UN
DIA O ALTRE DURANT UNA VISITA DEIXI
CAURE LA LLÀGRIMA DEL SEU SILENCI.
ALESHORES TROBES EL PUNT FEBLE
QUE ET PERMET CONÈIXER LA REALITAT MÉS PROFUNDA D’UNA PERSONA
FORTA»
Intentar compartir la soledat és un
hàbit que s’aprèn posant-se al lloc
de la persona malalta i inspirant-li
prou confiança perquè un dia o altre durant una visita deixi caure la
llàgrima del seu silenci. Aleshores
trobes el punt feble que et permet
conèixer la realitat més profunda
d’una persona forta. Potser com
més he conegut aquesta situació és
en persones amb molts deures familiars i relacions de parella superficials que només ploren quan estan
soles i ningú no les veu. Recordo el
testimoni colpidor de dones joves
que esperaven que el marit marxés
al matí per quedar-se soles a la cuina i, a la fi, poder plorar mentre esmorzaven.
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H.R.: Es poden evitar les falses esperances? Com es poden gestionar les
falses expectatives quan apareixen?
J.C.T.: Evitar-les és pràcticament impossible, les falses esperances o expectatives és bastant inevitable que
apareguin. Al cap i a la fi, el pacient
i la família posen les expectatives, i
sobretot les esperances (que no són
ben bé el mateix), en allò que decideixen o poden. El que sí està clar és
que, com a professionals, el que no
podem fer de cap manera és alimentar aquestes falses esperances o, fins
i tot, generar-les nosaltres mateixos,
ja que podem ser l’origen de les falses
esperances.
Un cop hi són, tornem un altre cop al
coneixement que pots tenir del malalt i de la família per intentar esbrinar fins a quin punt pots anar intentar
reconnectar-los amb una realitat més
ajustada. També és cert que aquestes
expectatives i esperances van canviant al llarg del procés, no són les
mateixes al llarg de tota l’evolució.
S’han d’anar reconduint a una situació més ajustada, a vegades es pot
fer; el pacient troba aquella esperança que dona sentit al moment present, i va canviant amb la malaltia.
Altres vegades, aquestes esperances
que té el malalt venen a ser com una
mena de refugi, on s’ha posat voluntàriament, i realment no vol saber res
més perquè aquella és la seva realitat
suportable.
Com sempre estem en aquell territori
d’incertesa, on has d’anar intentant
conduir el malalt al territori més proper a la realitat possible, sense negar-li la possibilitat d’agafar-se a una
esperança poc ajustada, però mai alimentada ni generada per un mateix.
J.C.: Més del 50% dels pacients oncològics a Alemanya segueixen al mateix
temps un tractament oncològic pautat
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i un tractament no reglat d’eficàcia
no provada de l’àmbit de la medicina
homeopàtica o naturista. Aquesta realitat pels metges que tractem malalties greus és especialment preocupant.
Però també hem de reconèixer que
nosaltres dediquem 10 o 20 minuts a
una visita de control i no tenim gaire
temps per donar suport psicològic. A
més, no podem donar falses esperances inventant tractaments placebo.
Però altres escoles que no pertanyen
al món científic poden oferir l’esperança d’algun remei incert, però que
ells avalen com a provat, i poden fer
actuacions que no estiguin fonamentades en l’evidència per donar unes
esperances que a vegades són falses.
Aquest fet pot ser greu i pot representar una estafa. El COMB va fer un manifest demanant que es denunciessin
aquestes actuacions.
De tota manera crec que hem de tenir present que la persona que va a
la consulta d’aquests professionals o
pseudoprofessionals ja sap què hi trobarà, i n’és conscient. Ho fa en ús de la
seva llibertat i també seguint consells
del seu entorn que són conseqüència d’una certa desconfiança cap a la
«medicina científica». Jo crec que si
l’acció terapèutica que li proposen no
fa mal i no interacciona amb el tractament que ha demostrat eficàcia, és
a dir, si acompleix el primun non nocere, no ens hi hauríem d’oposar; això
sí, sempre vigilant que no hi hagi una
estafa al darrere, ja que hi pot haver
gent que s’enriqueix abusant de la
bona fe de pacients desesperats.
J.C.T.: Pensant en això, per mi el problema de les falses expectatives, no
pensant en tractaments fraudulents
o tractaments que no tenen cap possibilitat, sinó en la pròpia dinàmica
de la malaltia, no és tan que aquesta falsa expectativa acabi en una decepció, sinó que això condiciona un
bloqueig de la possibilitat que tant el
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malalt com la família s’apropin al final de la vida de manera adequada.
I llavors és quan al final no sols ve la
gran decepció, que «les coses no eren
com jo pensava, com ho havia entès o
com m’havia semblat», sinó que a més
arriba el «i ara què?; ara ja no hi ha
temps de res».
JUAN CARLOS TRALLERO:
«NO ÉS TAN QUE AQUESTA FALSA EXPECTATIVA ACABI EN UNA DECEPCIÓ,
SINÓ QUE AIXÒ CONDICIONA UN BLOQUEIG DE LA POSSIBILITAT QUE TANT
EL MALALT COM LA FAMÍLIA S’APROPIN AL FINAL DE LA VIDA DE MANERA
ADEQUADA»
Quan es generen unes expectatives
superiors a les reals, però paral·lelament s’està treballant en una possible hipòtesi de final de vida, això no
ha de fer mal necessàriament, és una
ambivalència que potser el malalt ne-

cessita. Però si tot es juga a la carta
de la supervivència, després ve la decepció; ja no hi ha segona oportunitat ni temps per tornar enrere, i bona
part de les males morts que es produeixen són per culpa d’això, perquè
el malalt i la família s’ho troben de
sobte i no s’esperaven que anés així,
quan en realitat era bastant obvi.
H.R.: La recerca pot ajudar a crear
«falses esperances»? Com es poden
evitar els ‘misunderstandings’ en recerca?
J.C.T.: Depèn de com s’informi. Si
pensem en recerca i pensem en assaig
clínic, cosa força freqüent, a un malalt
que no respon a una primera o segona
tanda de quimioteràpia se li ofereix un
assaig clínic. El problema no és la recerca, el problema és com s’informa:
si s’informa de forma realista de les
possibilitats que té, tenint en compte

que és un assaig amb un percentatge
d’incertesa important, alhora s’informa de les possibles conseqüències
dels efectes secundaris i al mateix
temps es treballa, paral·lelament,
la possibilitat que no vagi bé, hi ha
malalts que ho accepten i molts malalts que ho accepten pensant fins i
tot que, si no va bé, almenys contribueixen a millorar la situació d’altres
pacients en un futur. El problema és
que n’hi ha d’altres que realment
acaben creient que si surt bé viuran
uns anys més i s’aferren a una possibilitat que no és real. La recerca pot
generar falses esperances, tot depèn
de com s’explica.
JORDI CRAVEN:
«LA RECERCA CLÍNICA I BÀSICA SÓN
AVUI FACETES OBLIGADES PER ACREDITAR UN CENTRE ONCOLÒGIC. ÉS
IMPENSABLE UN CENTRE ONCOLÒGIC
SENSE RECERCA. PERÒ HI HA D’HAVER
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UNS LÍMITS RIGOROSOS QUE ASSEGURIN QUE LA RECERCA NO CREÏ FALSES
EXPECTATIVES»
J.C.: La recerca clínica i bàsica són
avui facetes obligades per acreditar
un centre oncològic. És impensable un
centre oncològic sense recerca. Però
hi ha d’haver uns límits rigorosos que
assegurin que la recerca no creï falses
expectatives. Per exemple, sabem que
els assaigs de fase 1 en oncologia, que
són la primera fase de qualsevol nou
fàrmac, avui dia sols beneficia a un 4%
dels pacients que hi entren; per a la
majoria rebre el nou fàrmac sols serveix per saber quina és la dosi tòxica o
els efectes indesitjables que pot produir, i això probablement no millora la
qualitat de vida del temps que li queda al pacient, sinó que l’empitjora.
El més important és avaluar el procés
de consentiment informat per entrar
als assaigs clínics. Els consentiments
informats són avaluats pels Comitès
Ètics de Recerca Clínica i acostumen
a incloure una informació exhaustiva.
La meva sorpresa va ser que en analitzar consentiments, molt detallats i
ben fets, de diverses pàgines i amb
tots els possibles efectes secundaris
descrits, al final, just on signava el
pacient, hi trobava una creueta. La
mateixa creueta que em posa el gestor quan signo l’assegurança del cotxe, que confesso que no he llegit mai.
La meva assegurança del cotxe té
quatre pagines, i no n’he llegida cap
perquè confio que el meu gestor no
m’enganyarà! No vull dir que aquests
consentiments informats no s’hagin
llegit per part del pacient, però tinc
dubtes raonables que el pacient hagi
entès que en el 96% de casos aquell
tractament no li servirà per a res, sobretot quan un altre metge li ha dit
que no té cap possibilitat de tractament útil per a la seva malaltia. Potser li han dit també que estan fent
una assaig fase 1, que potser el pot
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beneficiar tan sols en un 4%, però és
el 4% versus res. El que possiblement
el pacient no ha entès és que la finalitat principal de l’estudi no és el
seu benefici, sinó que és conèixer la
toxicitat d’aquell fàrmac.
JORDI CRAVEN:
«ELS COMITÈS D’ÈTICA (CEIC) I, EN
DEFINITIVA, ELS METGES INVESTIGADORS S’HAN DE POSAR EN LA PELL
DEL PACIENT I DEFENSAR EL SEU DRET
A UN PROCÉS DE FINAL DE VIDA SENSE
SOFRIMENT I SENSE TOXICITAT»
Per acreditar els centres oncològics
he dit que cal fer recerca, però alhora
s’ha d’actuar amb la màxima prudència. Els comitès d’ètica (CEIC) i, en
definitiva, els metges investigadors
s’han de posar en la pell del pacient i defensar el seu dret a un procés de final de vida sense sofriment
i sense toxicitat. Si s’asseguren que
el pacient ho ha entès, si el pacient
ho accepta i vol participar en un assaig malgrat que ell no se’n beneficiï,
aquesta és la recerca que cal. Hem de
tenir molta cura amb la manera com
es fa el procés de consentiment informat en aquestes situacions, perquè hi
ha tants condicionants per al pacient,
tan fràgil, i la seva família, que tinc
dubtes, no pas legals però sí ètics, sobre la seva validesa.
H.R.: Què representa per al professional el pacient desesperat? Si ens
posem en la pell de professionals
que atenen pacients en aquests moments, com es manté el vincle professional amb aquell pacient que
està en un estat de desesperança?
Com es pot evitar que el pacient
passi de desesperat a abandonat?
J.C.T.: El pacient desesperat, desesperat, és un repte; és una situació que
els metges no portem gens bé, ja que
davant la desesperació podem tenir la
sensació que no tenim res a oferir. Els
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metges estem acostumats a oferir solucions, i si no podem fer-ho no ens
sentim bé. Això és el que fa que oferim
alternatives malgrat saber que tenim
molt poques possibilitats de tenir èxit.
Davant del pacient desesperat, un es
pot sentir profundament malament i
sentir que no té eines per fer res.
Per mi personalment, una de les situacions més dures que recordo és la
d’un pacient jove que, quan faltava
molt poc pel final, em va dir: «Jo no
em vull morir». Com respons a això?
Com a metge et trobes absolutament
impotent, calles, fas un comentari totalment gratuït, li fas una abraçada...
et sents molt impotent amb el pacient
desesperat.
JUAN CARLOS TRALLERO:
«S’HA D’ACCEPTAR QUE JA NO ES
POT FER RES, ACCEPTAR LA DESESPERACIÓ DEL MALALT I ENTRAR EN
EL TERRITORI DE L’ACOMPANYAMENT:
JO NO PUC SOLUCIONAR AIXÒ, PERÒ
ESTARÉ AMB TU, T’ACOMPANYARÉ I NO
T’ABANDONARÉ. NO ET PUC SOLUCIONAR LA DESESPERACIÓ, PERÒ SÍ QUE
ESTÀ A LA MEVA MÀ QUE NO ET SENTIS
ABANDONAT»
I en relació amb la pregunta del vincle, llavors és important que puguis
oferir allò que sí que pots oferir. I que
no caiguis en el rebuig de la desesperança, ja que a vegades la incomoditat
que ens genera la desesperació porta
a un rebuig i a un abandonament. S’ha
d’acceptar que ja no es pot fer res,
acceptar la desesperació del malalt
i entrar en el territori de l’acompanyament: jo no puc solucionar això,
però estaré amb tu, t’acompanyaré i
no t’abandonaré. No et puc solucionar
la desesperació, però sí que està a la
meva mà que no et sentis abandonat.
No podem contribuir al «ja no s’hi pot
fer res»; moltes vegades tenir la seguretat que no seràs abandonat pot calmar una part de la desesperació.

Es pot gestionar èticament la desesperança? Entrevista a dues veus

H.R.: Sentir-se acompanyat
J.C.: La desesperança és més perillosa
quan no avisa. En l’àmbit de l’oncologia el suïcidi és molt menys freqüent
del que la gent pensa. Però existeix.
En la meva experiència d’haver tractat uns 10.000 pacients de càncer, se
n’han suïcidat, que jo ho sàpiga, una
vintena. No vaig ser conscient que
haguessin mostrat cap signe de depressió o desesperança, com sí que ho
poden percebre els psiquiatres davant
dels pacients depressius greus. Com a
metge, jo no vaig tenir percepció del
perill de suïcidi. En canvi, sí que he
percebut moltes situacions d’enfonsament de l’ànim i demandes d’ajut per
la desesperança.
La percepció d’aquestes situacions
s’enriqueix amb l’escolta, l’empatia,
el clima de confiança i la intuïció que
dona l’experiència. El pacient que
d’alguna manera expressa angoixa,
desconfiança o desesperança, també
està fent una petició d’ajut. I això
és un acte de confiança vers el seu
metge, el qual sempre pot fer alguna
cosa. El tractament antidepressiu pot
ajudar, si bé hi ha patiments molt més
complexos; però el primer és l’escolta i l’ajut psicològic que avui podem
oferir als hospitals i a les associacions
d’ajuda.
JORDI CRAVEN:
«L’ESPERANÇA NO ES POSA NOMÉS
EN EL FET DE SOBREVIURE, ES POT
POSAR EN MOLTES ALTRES COSES QUE
DONIN SENTIT AL TEMPS QUE QUEDA
PER VIURE, I AMB AIXÒ EL POTS AJUDAR SI HI ESTÀ OBERT»
J.C.: Quant al que comentàvem de la
desesperança com a petició d’ajuda,
hi estic totalment d’acord. Potser és
una ajuda que necessita per ressituar
la seva esperança, per descol·locar-la.
L’esperança no es posa només en el
fet de sobreviure, es pot posar en

moltes altres coses que donin sentit al
temps que queda per viure, i amb això
el pots ajudar si hi està obert.
H.R.: I, seguint amb això, el pas de la
desesperació a l’assumpció, és una
tasca dels professionals? És possible?
J.C.T.: Crec que és una tasca del pacient, a la qual el professional pot contribuir i ajudar, però no és una tasca
del professional.
JUAN CARLOS TRALLERO:
«ELS METGES ENS ATRIBUÏM UNES RESPONSABILITATS QUE VAN MÉS ENLLÀ
DEL QUE TENIM A L’ABAST, PERQUÈ
ENS SENTIM OBLIGATS O VOCACIONALMENT CRIDATS A DONAR SOLUCIONS
ALS PROBLEMES QUE ENS PLANTEGEN»
En aquest sentit els metges ens atribuïm unes responsabilitats que van
més enllà del que tenim a l’abast,
perquè ens sentim obligats o vocacionalment cridats a donar solucions als
problemes que ens plantegen. Però, al
cap i a la fi, qui ha de fer el treball
d’acceptació és el mateix pacient,
ningú no el pot fer per ell, ni tan sols
els familiars.
Podem crear entre tots l’ambient adequat perquè es produeixi, i passar a
transcendir, però en darrer terme la
feina l’ha de fer el pacient. El que
està al nostre abast és crear les condicions, i tenir molt present que tenim
al davant una persona amb moltes dimensions, no tan sols la part física, i
tenir els ulls i el cor oberts, perquè si
en un moment donat necessita que li
donem l’empenta hem de ser-hi, però
potser no ens ho demanarà a nosaltres, potser ho demanarà a una altra
persona. Al final, el pas l’ha de fer el
mateix malalt.
A pal·liatius potser hem caigut en el
parany de pensar que realment podíem fer moltes més coses de les que

realment podem fer, i la nostra capacitat per incidir, no tant en l’evolució
de la malaltia, sinó en la percepció
de la malaltia, té unes limitacions; la
persona té una biografia, una manera de ser, un context, una personalitat..., i són variables que no podem
modificar. Però hem de ser allà. És
possible? Ho és. És freqüent? No, no
ho és.
JORDI CRAVEN:
«SI LA DESESPERANÇA ES DEU A UNA
SITUACIÓ DE TERMINALITAT DEL PACIENT, EL PRIMER QUE CAL ES TENIR
PRESENT QUE EL PROTAGONISTA ÉS EL
MALALT QUE S’ESTÀ MORINT. LA NOSTRA TASCA ÉS ADAPTAR-NOS PERQUÈ
ELL PUGUI ASSUMIR LA SITUACIÓ, TAL
COM SIGUI, TAL COM ELL LA VULGUI,
TAL COM ELS SEUS VALORS I PRINCIPIS
LI DIGUIN»
J.C.: Si la desesperança es deu a una
situació de terminalitat del pacient,
el primer que cal es tenir present que
el protagonista és el malalt que s’està
morint. La nostra tasca és adaptar-nos
perquè ell pugui assumir la situació,
tal com sigui, tal com ell la vulgui,
tal com els seus valors i principis li
diguin. El metge no dirigeix el que
passa, només hi ajuda amb prudència
i humilitat. No abandona mai. Ha de
saber respondre i saber callar; mantenir-se en silenci quan cal, ocupar un
segon pla, però no marxar sense donar temps a la mirada als ulls, a la comunicació no verbal de l’empatia. En
aquests moments és molt important
el paper d’una infermeria ben qualificada per la seva proximitat continuada amb els pacients i les famílies. I
també el d’altres professionals, com
psicòlegs, musicoterapeutes... Cal un
esperit d’equip, deixant que el malalt
i la família siguin els protagonistes.
No oblidem que els primers mestres
de la nostra formació continuada són
els pacients i els segons, els nostres
companys.
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Resum
La recerca amb persones vulnerables
suposa un repte ètic, que posa a un costat
de la balança la necessitat de realitzar
recerca en aquests col·lectius, i a l’altre,
el manteniment de la seva protecció
adequada.
La legislació en relació amb el tema ha
anat madurant, proporcionant un marc
de referència de respecte dels drets,
i evitant tant la desprotecció com la
sobreprotecció.

Paraules clau
ètica de la recerca, població vulnerable,
recerca en menors

Abstract
Research carried out on vulnerable persons
poses an ethical challenge in that we need
to strike a balance between the need
to do research with members of these
groups and the establishment of adequate
protection for them. Recent legislative
developments have provided a mature
framework for the rights of vulnerable
people, avoiding both over-protection and
insufficient protection.

Keywords
research ethics, vulnerable groups,
research with minors
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Introducció: el problema del «mal
menor» i el permís del «subjecte
d’experiència»
La recerca clínica és una eina de progrés fonamental en el món modern.
No solament contribueix al benestar
de la humanitat per vèncer les malalties, sinó que a més el valor comercial dels medicaments produïts suposa
transaccions de milions d’euros1 i contribueix a l’equilibri econòmic entre
els diferents estats. El punt crític de
la recerca clínica és que una part ha
de ser efectuada en éssers humans. Ja
sigui perquè es tracta d’un nou medicament o d’una malaltia que solament
pateix l’home, arriba un moment en
què el banc de proves a utilitzar amb
aquestes innovacions és l’home mateix. El problema ètic consisteix en el
fet que intervenir sobre una persona,
ja sigui per guarir-la o per investigar,
en principi és una cosa anormal i probablement dolenta. En el millor dels
casos, caldrà enfrontar-se al «problema del mal menor» i demanar permís
a qui sigui el «subjecte d’experiència»
per dur a terme la intervenció proposada. En la medicina assistencial sol
semblar obvi que el remei és millor
que la malaltia i que el pacient és el
subjecte que accepta el tractament.
En el context experimental o de la recerca, però, no sempre és clar si participar pot representar un avantatge.
A més, pot haver-hi obstacles en el
camí que porta a la decisió d’acceptar
o no participar en un assaig clínic, o
permetre una operació quirúrgica de
risc, maniobres que reben la denominació d’«intervenció». En aquestes
circumstàncies, la persona que accepta que s’actuï sobre ella en un context
d’incertesa es denomina «subjecte
d’experiència».
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es poblacions
vulnerables estan
constituïdes per
aquelles persones
que tenen alguna
dificultat per prendre
decisions, allò que en
el llenguatge de la
bioètica es resumeix
dient que no tenen
plena autonomia

Què és un subjecte vulnerable? El
camí de la decisió
Al final d’aquest article, en el context de la Declaració de Barcelona de
1998,2 s’esmenta la vulnerabilitat com
una de les característiques inherents
a la condició humana. En el context
d’aquest article es considerarà com
a vulnerables, més vulnerables que
els seus congèneres considerats «normals», aquelles persones que poden
tenir una dificultat a l’hora de prendre
una decisió important. El cas que es
considera més correntment és el dels
nens. La capacitat de decisió d’un ésser humà triga anys a desenvolupar-se;
es considera en el nostre entorn que
no s’assoleix la «majoria d’edat» fins
als 18 anys, així ho estableix un Reial
decret.3 És obvi que moltes persones
que superen aquesta edat no disposen
de les condicions psiquicofísiques per
decidir i que la maduresa intel·lectual
no s’aconsegueix per decret. Les poblacions vulnerables estan constituïdes per aquelles persones que tenen
alguna dificultat per prendre decisions, allò que en el llenguatge de la bioètica es resumeix dient que no tenen
plena autonomia. Aquestes situacions
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són les que es prendran en consideració en aquest article, per veure com
es pot ajudar les persones en aquestes
circumstàncies, quan s’enfronten a la
participació en una investigació de tipus biomèdic.
El context de la recerca biomèdica a
l’Europa del segle XXI
Tot i que el camí dels investigadors
segueix sent difícil, i a Espanya potser una mica més que en altres països, la recerca en general compta
amb una important acceptació social.
És freqüent sentir el relat que la investigació obre el camí a la innovació;
que aquesta, al seu torn, afavoreix
la creació de béns de consum, i que
aquests beneficien el comerç. Per
aquest mecanisme, la riquesa arriba a
les societats i pobles que investiguen.
La indústria farmacèutica no és aliena
a aquest relat i fa aproximadament
una mica més d’una dècada es va començar a veure que la innovació en
els medicaments a Europa disminuïa.
Per intentar posar remei a aquesta
tendència, les autoritats polítiques
han proposat un conjunt de canvis legislatius que facin atractiva la investigació a Europa, que sigui més ràpida,
més eficient i més segura. Això no és
una tasca senzilla, especialment en
un moment en què el poder de les
indústries, el màrqueting i la pressió
de l’economia poden forçar conflictes
d’interessos que topin amb la metodologia científica i amb l’ètica.
Una època de canvis gairebé
vertiginosa
L’anterior legislació vigent sobre assajos clínics era el RD 223/2004,4 el
qual poc temps després de ser promulgat ja es va començar a pensar en la
manera de canviar-lo. Les noves legislacions necessiten molt temps per
ser dissenyades, debatudes, votades i
promulgades per entrar en vigor en els

diferents països europeus. L’any passat va entrar en vigor una nova legislació que ha portat molts canvis. De fet,
si hi afegim els canvis en el camp de
les tecnologies de la informació i dels
corrents culturals, gairebé es podria
dir que estem en un canvi d’època. En
aquestes circumstàncies, té ple sentit
parlar de la investigació en persones
vulnerables o amb persones vulnerables, ja que per a elles els canvis
poden suposar una amenaça més gran
que per a la resta de la societat.
Les lleis protagonistes
La més destacada és el Reglament Europeu 536/2014 sobre assajos clínics,5
que va entrar en vigor el gener de
2016 i diu que busca la simplificació
dels procediments d’avaluació, sense

En aquest últim context es tenen
en compte les situacions d’urgència
mèdica que cursen amb trastorns de
la consciència i també el cas de les
dones embarassades o en període de
lactància, que poden fer arribar involuntàriament a través seu un medicament en assaig al cos dels seus fills.
Bases d’una legislació garantista
La necessitat d’una legislació garantista dels drets de les persones davant
de la investigació biomèdica no és una
novetat, i està recollida en documents
ja clàssics com la Declaració d’Hèlsinki
de l’Associació Mèdica Mundial (versió
de Fortaleza 2013),7 o el Conveni del
Consell d’Europa per a la protecció
dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà, pel que fa a les aplicacions
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’any passat va entrar en vigor una nova
legislació que ha portat molts canvis. De
fet, si hi afegim els canvis en el camp de
les tecnologies de la informació i dels corrents
culturals, gairebé es podria dir que estem en un
canvi d’època

restar garanties per als participants
en els assajos clínics. El RD 1090/2015
d’assaigs clínics 6 reajusta la legislació
espanyola vigent perquè l’esmentat
Reglament Europeu es pugui aplicar
directament a Espanya. El Capítol II
del RD es dedica a la «Protecció dels
subjectes de l’assaig i consentiment
informat», i en ell es tracta de les
normes a seguir per protegir els drets
i la dignitat dels participants com a
subjectes d’experiència. En aquest
capítol ja es reconeix l’existència de
persones que poden necessitar mesures especials de protecció, com les
discapacitades, els menors d’edat o
les persones amb la capacitat disminuïda per donar el seu consentiment.

de la biologia i la medicina, subscrit
l’any 2000 i conegut com a Conveni
d’Oviedo.8 La necessitat de garantir
una protecció per als subjectes d’experiència és el resultat d’experiències
històriques terribles, com l’ús de la investigació biomèdica com a instrument
de tortura en els camps de concentració nazis, o l’epidèmia de malformacions congènites que va afectar moltes
nacions a principis dels anys 60 a causa
de la talidomida. Hi ha, a més, nombrosos exemples d’errors i crueltats
comesos entre la Segona Guerra Mundial (als anys 40, que van donar lloc al
Codi de Nuremberg) i l’impacte de la
talidomida (als anys 60, que va impulsar la fita de la Declaració d’Hèlsinki).7
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La investigació en pediatria i les
noves evidències
Però no tot va ser negatiu en la investigació de postguerra. Si entre el
segle XIX i principis del XX es van descobrir la major part de les vacunes
antimicrobianes i els antibiòtics, en la
dècada dels 50 es van començar a descobrir les vacunes antivíriques, com la
de la poliomielitis, el xarampió, la parotiditis i d’altres, que van alliberar
els nens de molts patiments i de terribles seqüeles com les de la poliomielitis. També es van revisar molts tractaments que s’havien establert per la
pràctica, però que contrastats amb un
assaig clínic es va demostrar que eren
inútils, com el tractament sistemàtic
dels nens prematurs amb oxigen.

M

algrat
l’indubtable
progrés de la
medicina, els avenços
en terapèutica
pediàtrica es van
mantenir frenats
per l’actitud
proteccionista de
la legislació sobre
assajos clínics
pediàtrics en la major
part dels països

Els nens no són adults petits
Malgrat l’indubtable progrés de la
medicina, els avenços en terapèutica
pediàtrica es van mantenir frenats per
l’actitud proteccionista de la legislació sobre assajos clínics pediàtrics en
la major part dels països. La manca
de recerca clínica en pediatria havia
fet que una gran proporció dels medicaments que durant dècades s’havien
administrat als nens no haguessin estat assajats amb ells, i eren adminis-
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trats segons el millor judici del metge,
moltes vegades per simples temptejos
en la pràctica, i prenent els adults
com a referència.
Aquesta forma de procedir ha rebut el
nom de tractaments fora d’indicació,
en anglès «off the label»,9 perquè és
un ús que no es reconeix en el prospecte o en l’etiqueta. Encara avui en
dia és una pràctica freqüent en pediatria, que pot arribar a proporcions
sobre el 30% dels infants ingressats.
Aquesta situació va començar a canviar al voltant de l’any 2000, quan es
va publicar per primera vegada la guia
per als assajos clínics en la població
pediàtrica. Aquest document pot descarregar-se per Internet des del web
<http://ec.europa.eu/health/files/
eudralex/vol-10/ethical_considerations_en.pdf>.10 La seva versió actual
data de l’any 2008, però la inicial era
de l’any 2001. És important perquè
mostra que les agències reguladores
dels medicaments van començar a assumir que els nens no són adults en
petit, sinó que hi ha diferències metabòliques importants segons l’estrat
d’edat al qual pertanyen, i cal discriminar les circumstàncies que modulen
l’efectivitat dels medicaments.
La vulnerabilitat legal dels nens i els
sistemes de recerca
La vulnerabilitat legal dels nens està
vinculada al fet que no solen ser capaços de defensar-se per si mateixos
ni de comprendre la complexitat que
comporta participar en un assaig clínic. De fet, tots els éssers humans són
vulnerables, particularment quan estan malalts, i per això la primera necessitat per poder dur a terme assajos
clínics en nens és que en la societat
s’hagi desenvolupat un sistema sòlid
de recerca clínica en éssers humans
en general. Si una investigació en
nens s’evidencia com a necessària,
s’ha de procurar dur-la a terme quan
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a vulnerabilitat
legal dels nens
està vinculada al
fet que no solen ser
capaços de defensarse per si mateixos
ni de comprendre
la complexitat que
comporta participar
en un assaig clínic

ja s’hagi realitzat en adults i es disposi de dades favorables que l’avalin.
Si pel tipus de recerca (malalties exclusives de la infància) no és possible
tenir dades d’adults, és aconsellable
començar pels nens grandets menys
vulnerables, els de més edat possible.
Guies d’assajos clínics en pediatria
de la mà de la Comissió Europea
Hi ha guies per als assajos en pediatria
que són el resultat de l’experiència de
diversos països en la realització d’assajos clínics, però tenen normes aplicables a tot tipus d’estudis, com també, per exemple, els observacionals.
Afecten a tots els protagonistes que
intervenen en la investigació: des dels
promotors, fins als investigadors, als
comitès d’ètica, al personal associat
a la recerca i als mateixos pacients.
Principis ètics i justificació de la
investigació
Al principi, la guia justifica els assajos
clínics en la població pediàtrica, tot i
que representen una població vulnerable, per la necessitat de poder investigar medicaments que redundin en benefici seu. Enumera els principis ètics
en què es basa, com els esmentats en
la Declaració d’Hèlsinki de l’Associació Mèdica Mundial, el Conveni dels
Drets dels Infants de les Nacions Uni-

Recerca clínica en poblacions vulnerables

des,11 la Carta de Drets Fonamentals
de la Unió Europea,12 la Declaració
Universal de Bioètica i Drets Humans
de la UNESCO,13 la Declaració Universal dels Drets Humans de l’any 1948,14
el Conveni d’Oviedo, que s’ha esmentat abans, i la Guia ICH-E6 (Conferència Internacional d’Harmonització)
de les Normes de Bones Pràctiques
Clíniques.15 Concreta que per al propòsit de la investigació clínica els tres
principis fonamentals són: el respecte
per les persones, la beneficència i la
justícia, és a dir, els principis de l’Informe Belmont.16 La beneficència la
defineix com l’obligació ètica de fer el
bé i evitar el mal, i la justícia, com la
distribució equitativa de les càrregues
i els beneficis de la investigació. Cita
les bases legals que en el moment de
la seva publicació regulaven la investigació a Europa i les guies pràctiques
que les acompanyaven. Defineix els
conceptes de consentiment i d’assentiment, ja que els menors han d’acompanyar el consentiment atorgat pels
seus pares o representants legals amb

el seu assentiment. Assenyala que tant
el consentiment com l’assentiment
han de ser lliures, que no es pot incentivar econòmicament la participació
en un estudi clínic i que tant el consentiment com l’assentiment han de
ser fàcilment revocables, sense conseqüències negatives per al pacient.
Insisteix que tant l’assentiment com
el consentiment han de ser actuacions
buscades voluntàriament pels investigadors i un procés continu ha de perdurar viu al llarg de tot l’assaig. S’ha
de mantenir un flux constant d’informació interactiva entre l’investigador
i els pacients, a més que qualsevol
objecció o queixa del menor s’ha de
tenir en compte. Els comitès d’ètica
de la recerca han de vetllar pel compliment adequat d’aquestes normes,
han d’incloure especialistes en pediatria en la seva composició i han de
vigilar que es recullin els resguards
signats d’haver complert els requeriments informatius. Totes les mesures
han de ser proporcionals a les edats
dels pacients.

Mesures per incentivar la recerca i
les malalties rares
Tot i la promulgació d’una legislació
favorable, no es va produir, almenys a
Europa, l’augment esperat en el desenvolupament de nous medicaments
per als nens. Es va arribar al consens
entre les autoritats reguladores d’impulsar mesures addicionals d’estímul
a la investigació, especialment de la
indústria farmacèutica. Aquesta iniciativa es va mostrar particularment
necessària en el terreny de les malalties rares, que es detecten amb més
freqüència en la infància. Es consideren com a rares aquelles afeccions
de les quals es troba menys d’1 cas
per cada 2.000 persones, o menys de
5 per cada 10.000, circumstàncies en
què és difícil investigar i desenvolupar
tractaments. L’escassetat de pacients
dificulta adquirir coneixement de la
malaltia. I en el cas que sigui possible
desenvolupar un tractament, resulta
molt difícil recuperar la inversió econòmica efectuada.
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Els Plans d’Investigació Pediàtrica o
PIP
Per fomentar el desenvolupament de
nous medicaments pediàtrics es va proposar que quan un promotor sol·licités
desenvolupar un nou medicament per
a adults, s’havia d’investigar si aquest
medicament podia ser necessari per a
la població pediàtrica, si la malaltia
tenia la seva homòloga en nens o si hi
havia un buit terapèutic en el seu entorn. En cas que fos possible una resposta positiva, s’havia de desenvolupar
un Pla d’Investigació Pediàtrica o PIP,17
llevat del cas que se n’hagués gestionat una exempció o un ajornament justificats. Aquest pla hauria d’incorporar
una descripció de maneig del fàrmac
en els nens, i si s’hauria d’adoptar una
formulació particular que la fes més
acceptable per als infants, un xarop
o una formulació líquida en lloc d’una
gran tableta. També caldria procurar-se que es pogués administrar a tot
el rang d’edats necessàries i en els
temps adequats als nens. Per evitar
confusions, es va crear una línia pròpia
per a la investigació en nens presidida
per una comissió pediàtrica (Pediatric
Committee o PDCO). L’EMA (European
Medicines Agency) té dues línies de
personal diferents, una per enjudiciar
els medicaments generals, i una altra
per als medicaments pediàtrics, amb
especialistes diferents. Un cop s’ha demanat un PIP, si es veu que no és procedent o que la línia que s’investiga pot
trigar molt de temps, es pot demanar
un ajornament o una exempció d’una
o totes les mesures acordades. També
es pot demanar l’opinió o el consell
d’un comitè d’experts de les agències
reguladores, el que es coneix com a
«scientific advice», que sol efectuar
recomanacions sobre tots els fragments del Pla d’Investigació Pediàtrica
o PIP o sobre una part d’ells.

per les agències. Els productes d’ús
pediàtric obtinguts solen tenir una
certa protecció oficial, o avantatges
industrials, com la prolongació de la
durada de la patent o un altre tipus
de facilitats. En general, el període
de protecció d’una patent per a un
medicament sol ser de 20 anys, dels
quals 10 ja es consumeixen en el
temps d’investigació, de manera que
en queden només 10 de protecció comercial efectiva. Les malalties rares
es corresponen amb els «medicaments
orfes»,18 als quals se’ls concedeixen
dos anys addicionals d’exclusivitat
de mercat per facilitar l’amortització
de les inversions efectuades en el seu
desenvolupament. Existeixen nombrosos comitès en les agències reguladores, com l’EMA o la FDA (Food and
Drug Administration, dels EUA), que
actuen col·laborativament entre si,
i amb organitzacions com l’OMS, per
vetllar per la seguretat dels medicaments de cara a les poblacions especials.
Recerca i gestació
S’ha estat revisant la recerca clínica
en pediatria com a exemple d’investigació en poblacions vulnerables.
Una altra situació de vulnerabilitat

Els plans de recerca pediàtrica solen
ser seguits pels promotors i controlats

18
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seria el d’una dona embarassada a la
qual l’administració d’un fàrmac nou
podria ocasionar-li trastorns del desenvolupament fetal. En aquest cas, el
que es procura és evitar la situació
i no incloure cap dona en edat fèrtil
en un assaig clínic, sense haver efectuat proves de diagnòstic de la gestació altament sensibles que hagin
resultat negatives. Un cop complerta
aquesta condició, s’ha d’assegurar
l’adopció de mesures anticonceptives realment eficaces. L’abstinència
sexual és un mètode que es considera
segur, si és realment així i coincideix
amb l’estil de vida de la persona que
pretén entrar en l’assaig. No es consideren segurs els mètodes basats en
l’abstinència periòdica (seguint un
calendari), basats en la temperatura
basal, en interrupcions de l’acte o
en l’amenorrea lactacional. Els mètodes de contracepció hormonal han
d’haver estat controlats i cal tenir la
seguretat que no hi ha interaccions
d’inducció enzimàtica amb cap dels
fàrmacs en investigació. Existeixen
publicacions com la del Clinical Trials Facilitation Group (2014) (en línia
a <http://www.hma.eu/ctfg.html>)
que fan una descripció detallada
dels mètodes recomanables, que són
aquells que tenen una taxa d’errades
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de protecció menor a l’1 % a l’any.
Una altra guia és la ICH M3 (R2), essent ICH les sigles de la International
Conference of Harmonization, una
organització que procura homogeneïtzar les normes per a la realització
d’assajos clínics a nivell mundial. Totes aquestes consideracions es basen
en el supòsit que les dones que participen en assaigs clínics, i les parelles
d’homes que són subjecte d’assaig,
no quedaran embarassades fins 90
dies després d’haver finalitzat l’exposició al producte.
En el cas que es produeixi una gestació durant l’assaig, es considera una
incidència, i la pacient es retirarà de
l’assaig com més aviat millor, per evitar l’exposició al producte durant les
primeres fases del desenvolupament
embrionari. En aquest moment el risc
per al fetus depèn del tipus de fàrmac
i de l’experiència sobre teratogènia
que es tingui del fàrmac en qüestió.
S’estableixen tres grups de risc: a)
Fàrmacs amb teratogenicitat o fetotoxicitat demostrada per a les primeres
fases de la gestació; b) Fàrmacs amb
possible teratogenicitat o fetotoxicitat, i c) Fàrmacs amb teratogenicitat o fetotoxicitat improbable en les
primeres fases del desenvolupament.
La decisió cal prendre-la cas per cas,
després d’haver analitzat l’experiència preclínica i el perfil de reaccions
adverses de cada fàrmac, si està disponible. És obvi que la gestació s’ha
de vigilar adequadament, i l’estat de
salut del nen en néixer també. Tots els
detalls de l’evolució i el mateix embaràs se solen registrar com un esdeveniment advers.
Suports legals als col·lectius
vulnerables
Tot allò exposat en relació amb els
nens es pot estendre a altres grups
de persones que tinguin característiques que les facin tributàries d’una

protecció especial. En el Reglament
Europeu 536/2014 de 16 d’abril sobre
els «Assajos clínics de medicaments
d’ús humà», es recullen a l’Article
10 les «Consideracions específiques
sobre col·lectius vulnerables», entre
els quals es discerneixen quatre grups
principals:
1.

2.

3.

4.

Els menors d’edat i nens, on es
destaquen els problemes clínics,
ètics i psicosocials propis de la
pediatria.
On es destaquen els mateixos
aspectes per a les persones que
tenen alguna limitació en la seva
autonomia per malaltia o defecte.
Les dones embarassades o en període de lactància, en què es demanarà també que els que avaluïn el
protocol tinguin els coneixements
especialitzats necessaris.
En els quals es prevegi la participació com a subjectes d’assaig a
grups de població amb característiques particulars de vulnerabilitat; en aquest cas, a més de ser
necessària la presència d’especialistes en la condició que es tracti,
es recomana que col·laborin en
l’avaluació persones amb característiques similars.

Les particularitats de l’article 10 s’estenen en els articles del 31 al 35, on
s’inclouen els assajos clínics realitzats
amb menors, dones embarassades o
lactants, discapacitats, grups especials i situacions d’urgència. D’aquestes últimes, en són exemple els ictus,
accidents amb politraumatismes o
traumatismes cranials, infarts de miocardi i diversos tipus de coma que
impedeixin al pacient participar adequadament en la presa de decisions
conscients. En aquests casos, si hi ha
un assaig clínic en marxa que pugui representar un benefici per al pacient,
es pot autoritzar la seva participació
en l’assaig amb la condició que, quan
recuperi la consciència, pugui ratificar

l’acceptació a participar-hi amb la informació plena sobre el procediment.
L’aplicació del Reglament Europeu
536/2014 recolza en textos legals espanyols, uns que ja existien prèviament a la seva promulgació, i un altre
que s’ha hagut d’emetre de nou, el
Reial decret 1090/2015 pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els Comitès d’Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre
Espanyol d’Estudis Clínics. Aquest últim porta a terme les modificacions
de la legislació espanyola necessàries
perquè el Reglament Europeu sigui
aplicable. Un altre RD a tenir en compte és el 1015/2009, que regula l’ús de
medicaments en situacions especials i
el que era conegut com l’«ús compassiu» d’alguns tractaments.
Les prescripcions legals de l’Article 10
i dels articles del 31 al 35 del Reglament Europeu 536/2014 es recullen
en el Capítol II del RD 1090/2015 de
la mà de la regulació de la informació al pacient i el consentiment informat, particularment els articles 5,6,7
i 8, que despleguen la legislació sobre
menors i nens, discapacitats i poblacions especialment vulnerables, com la
dels afectats per malalties rares.
Recerca en ancians
Dins dels grups especialment vulnerables cal comptar també amb la gent
gran, considerant com a tals els que
superen els 65 anys d’edat. En elles,
els estàndards de salut han canviat
en relació amb els adults o els nens.
El seu metabolisme és menys actiu, i
ocorren dèficits circulatoris, com el
descens de la circulació cerebral que
pot donar lloc a canvis cognitius. També hi ha els canvis de la funció renal
propis de l’edat, que fan que l’eliminació de moltes substàncies, entre
elles alguns medicaments, sigui més
lenta, fet que comporta canvis farma-
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cocinètics i, eventualment, una major
toxicitat. També correspon a les persones més grans un major risc de patir
simultàniament diverses patologies.
No és estrany trobar persones grans
que compten amb diversos diagnòstics d’afeccions cròniques sotmeses a
tractament simultàniament, cosa que
comporta interferències medicamentoses i una major freqüència de reaccions o efectes adversos. Les activitats de farmacovigilància o el disseny
dels assajos han de tenir en compte
aquesta complexitat i les possibles interaccions.
La Declaració de Barcelona de 1998
En el context de la investigació clínica en poblacions vulnerables, cal tenir
en compte l’anomenada Declaració de
Barcelona, que va ser la conclusió dels
treballs d’un projecte europeu del programa Biomed en què es va investigar
quins podien ser els principis bàsics
de la bioètica a Europa, per establir

20

L

a dignitat, la
integritat o la
vulnerabilitat
no es pot dir que
s’ajustin a aquesta
definició de principi,
i són valors o
característiques
propis de la condició
humana, als quals el
legislador pot haver
aplicat els principis
de beneficència,
autonomia i justícia
(o bé d’altres) per
elaborar les lleis

les bases d’un biodret com el que va
inspirar el Conveni Europeu per a la
Protecció de l’Ésser Humà dels Avenços de la Biomedicina (Conveni d’Oviedo). Les conclusions d’aquest projecte
es van enviar a la Comissió Europea a
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finals de 1998, proposant l’autonomia,
la dignitat, la integritat i la vulnerabilitat com a principis inspiradors de la
bioètica i del biodret. Es va pensar que
podrien substituir els principis d’autonomia, beneficència i justícia de l’Informe Belmont en la presa de decisions ètiques. La realitat és que no ha
estat així i, si bé han tingut una gran
importància en el biodret i en tota la
legislació europea, la seva influència
en l’ètica o en la bioètica ha estat escassa. És possible que l’explicació es
trobi en el paper que representen els
principis en bioètica: que de les moltes
definicions de «principi», la que es correspon millor al seu paper és «Norma
o idea fonamental que regeix el pensament o la conducta». La dignitat, la
integritat o la vulnerabilitat no es pot
dir que s’ajustin a aquesta definició
de principi, i són valors o característiques propis de la condició humana, als
quals el legislador pot haver aplicat els
principis de beneficència, autonomia i
justícia (o bé d’altres) per elaborar les
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lleis. Les lleis constitueixen decisions
estandaritzades que normalitzen les
conductes en la societat quan es compleixen, i que es procura que tinguin
el màxim de contingut ètic, però no
sempre és així.
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Conclusió
La conclusió d’aquestes reflexions és
que la investigació biomèdica en les
persones vulnerables només és possible en el context d’un sistema legal
madur i si no produeix molèsties superiors al mínim; es respecta l’autonomia del subjecte, fent que els pares
o representants legals ajudin a la decisió de participar, i només es duen a
terme experiències de les quals es tinguin antecedents en poblacions menys
vulnerables. La tendència actual és
donar poder als grups de població vulnerables perquè puguin assumir les
seves decisions i establir els camins
més avantatjosos per a la investigació
en el futur.
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Cas practic

CEA Fundació Salut Empordà

Rebuig a un
tractament
tuberculostàtic

Contacte: Cristina Serrabassa

cserrabassa@salutemporda.cat

Vocabulari

Descripció del cas

Tuberculosi pulmonar: És una
malaltia infecciosa causada pel
bacteri Mycobacterium tuberculosis
i que és contagiosa. Això vol dir
que el bacteri es pot propagar
fàcilment d’una persona infectada
a una altra de no infectada. Es pot
adquirir per inhalació de gotetes
d’aigua provinents de la tos o d’un
esternut de la persona infectada. Els
símptomes clàssics de la tuberculosi
són una tos crònica, amb esput
sanguinolent, febre, suors nocturnes i

Es tracta d’un pacient de 86 anys amb les
facultats mentals conservades, conscient i lúcid, diagnosticat de
tuberculosi pulmonar bacil·lífera des de fa un mes. El pacient viu amb
l’esposa i amb un fill solter. El fill comenta que el seu pare sempre ha
estat un home de «molt caràcter».
Va començar un tractament amb tres fàrmacs però el pacient el va
abandonar per les molèsties digestives menors que li produïen i la
dificultat que tenia per empassar-se les pastilles. Des de llavors ha
provat de tornar-lo a fer sense èxit i ara ja fa dies que no el pren, per les
molèsties esmentades. El pacient es nega a seguir el tractament i des de
fa uns dies també rebutja menjar i beure res, i expressa el seu desig de
morir abans que prendre les pastilles. Per aquest motiu s’aconsella a la
família que acudeixi a urgències.

pèrdua de pes.

Hidratació intravenosa: Administració de líquids a través de la vena
per garantir l’equilibri d’electròlits
que estan alterats en el cos.

Síndrome confusional: Clàssicament
es diu «delírium» o «delírium
tremens». Es tracta d’una
alteració del nivell de consciència
i de l’atenció, així com de diverses
funcions cognitives, com la memòria,
l’orientació, el pensament, el
llenguatge o la percepció. Té un inici
agut i un curs fluctuant que pot durar
diversos dies.

A urgències es constata que el pacient presenta una deshidratació severa
i es decideix hospitalitzar-lo amb hidratació intravenosa i tractament
tuberculostàtic intravenós. Durant els primers dies d’ingrés presenta una
síndrome confusional aguda amb agitació que requereix un tractament
amb hipnòtics. El quadre es resol amb el tractament prescrit sense
que generi dèficits cognitius en el pacient, tot i que persisteix la seva
negativa a seguir el tractament amb pastilles.
Davant d’aquesta negativa i del risc existent de contagi a terceres
persones si el pacient no segueix el tractament, el metge planteja que
en cas d’haver de completar el tractament per via intravenosa caldria
perllongar l’ingrés hospitalari durant uns mesos, i pren en consideració
també la complexitat que suposa l’administració dels fàrmacs per
via intravenosa. Aquest procediment representa un consum elevat de
recursos i probablement comptarà amb el rebuig per part del pacient.
D’altra banda, en principi no hi ha cap contraindicació formal per
emprendre el tractament oral. La família diu que farà «el que li digui el
metge».

Hipnòtics: Medicaments emprats
per provocar el son. Actuen com
a depressors del sistema nerviós

Davant d’aquesta situació es fa una consulta al Comitè d’Ètica Assistencial,
per demanar una orientació sobre la conducta que cal seguir.

central.

22

bioètica & debat · 2018; 24(83): 22-23

Rebuig a un tractament tuberculostàtic

Identificació del conflicte ètic
El conflicte ètic es troba en el fet que
el rebuig del tractament per part del
pacient suposa l’evolució d’una malaltia infectocontagiosa greu que implica
un risc de salut per possible contagi a
tercers.
Deliberació
Des del CEA, davant d’aquest conflicte, es tenen en compte els aspectes
següents:
• El principi d’autonomia es basa en
la convicció que l’ésser humà ha
de ser lliure de tot control exterior
i ha de ser respectat en les seves
decisions vitals bàsiques. L’autonomia del pacient és fonamental i
s’hauria de mirar de respectar en
tot moment.
• El bé comú és el conjunt de condicions de la vida social que permeten
que la societat i cadascun dels seus
membres assoleixin el seu major
desenvolupament. Afecta la vida de
tots i exigeix prudència per part de
cadascú.
• El tractament de la tuberculosi és
important tant per preservar la salut del pacient com per prevenir la
propagació de la malaltia entre la
població.
• Donat que el pacient no presenta
deteriorament cognitiu i el quadre
confusional agut va ser resolt, es
considera que és competent per
poder fer ús de la seva autonomia
en la presa de decisions.
• El pacient és informat del procés
de la malaltia i dels riscos de salut
que suposa el fet de no prendre el
tractament, per a ell mateix i per
a les persones del seu voltant, i ho
comprèn.

• Si bé cal respectar la decisió del
pacient i el seu dret a veure respectada la seva voluntat, quan la
llibertat individual pot ocasionar
dany als altres és el principi de nomaleficència el que ofereix una justificació per imposar limitacions a
l’autonomia.
• Donat que un dels motius del pacient
per rebutjar la medicació és la dificultat per empassar-se les pastilles,
es considera que seria convenient
descartar algun tipus de patologia
que ho pogués justificar. També es
considera que s’hauria de contemplar la possibilitat de buscar una altra alternativa terapèutica que fos
més ben tolerada pel pacient i que
no requerís ingrés hospitalari.
• En el supòsit que durant l’ingrés el
pacient es negués a menjar o a beure per decisió pròpia, l’autonomia
en la presa de decisions és un dret
del pacient que en aquest cas sí que
hauria de ser respectat sense recórrer a mesures artificials.
• Cal observar la imparcialitat i la distribució equitativa de recursos. En
aquest cas completar el tractament
per via intravenosa no seria la millor
opció, ja que requereix un consum
de recursos no justificat i alhora
tampoc no és la millor opció per al
pacient, pel risc que comporta una
hospitalització perllongada.
Recomanacions
• Fomentar el diàleg per ajudar el
pacient a veure els riscos, avantatges, conseqüències i possibles
repercussions en la pròpia vida i en
la de tercers. No deixar de perseverar en el diàleg intentant arribar a
pactes i acords que permetin seguir
respectant la seva voluntat, amb el
límit de les decisions que afectin a
tercers.

E

l principi
d’autonomia
es basa en la
convicció que l’ésser
humà ha de ser
lliure de tot control
exterior i ha de ser
respectat en les
seves decisions vitals
bàsiques. L’autonomia
del pacient és
fonamental i s’hauria
de mirar de respectar
en tot moment

• En aquest cas no es podria respectar aquest principi d’autonomia en
la seva totalitat, atès que no seguir
el tractament posa en risc la salut
de tercers. Cal respectar la voluntat de no rebre tractaments (això
inclou menjar i beure), excepte els
específics de la tuberculosi que eviten que el pacient sigui contagiós.
• Es considera convenient descartar
cap patologia que justifiqui la dificultat per empassar-se les pastilles.
També es considera que s’hauria de
valorar una altra alternativa terapèutica que fos més ben tolerada
pel pacient i que no requerís ingrés
hospitalari.
• En cas de plantejar-se l’alta del
pacient a domicili, s’haurien de tenir les garanties que el tractament
fos acceptat i supervisat, donant
instruccions i formació a la família
així com comunicant-ho a l’equip
d’atenció primària.
• En el cas de continuar ingressat al
centre, si el pacient manifestés la
voluntat de tornar al domicili sense
garanties de seguir el tractament,
s’hauria de valorar la necessitat
d’un ingrés involuntari.
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En memòria de Tristram
Engelhardt
Joan Carrera i Carrera
Jesuïta. Llicenciat en Medicina i Doctor en
Teologia. Professor de Moral Fonamental a la
Facultat de Teologia de Catalunya. Membre
consell directiu Cristianisme i Justícia.
Professor col·laborador a ESADE-URL.
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La seva gran obra és The Foundations
of Bioethics (1986), on dona resposta
al problema del pluralisme ètic. Per a
ell resulta impossible fonamentar una
proposta ètica en pressupòsits religiosos o racionals, ja que no compartim
ni una mateixa religió ni una mateixa manera d’entendre la raó. Cerca
algun principi ètic que encara pugui
tenir validesa universal, per fugir dels
plantejaments ètics purament emotivistes o decisionistes.
Engelhardt troba un principi que pugui
ser compartit entre tots els humans:
el principi de permís, que possibilita
la convivència pacífica entre les persones o les comunitats que no comparteixen uns mateixos continguts morals
(projectes de felicitat, de benestar,
de justícia...).

Engelhardt HT. Los Fundamentos de la
bioética. Barcelona: Paidós, 1995
(Colección Paidós básica; 71)

T

ristram Engelhardt,
Jr., PhD MD, un dels
pares fundadors de la
bioètica, va morir el passat
21 de juny, als 77 anys. Va ser
professor d’història i filosofia
de la medicina a la Rice
University i professor emèrit
al Baylor College of Medicine.
En paraules de Jonsen,
«Engelhardt ha estat l’enfant
terrible de la bioètica,
irrefrenable, irreverent,
impredictible, però sempre
perspicaç i brillant».
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L’àmbit de la seva proposta queda reduït entre els que ell anomena
«estranys morals», persones que no
comparteixen els mateixos continguts
ètics. Malgrat que no li satisfà la seva
proposta creu que és l’única que pot
ser compartida, ja que és purament
formal i assegura que cada comunitat
pugui viure pacíficament els seus continguts ètics. Aquest principi exclou la
imposició ètica. Per a la moralitat basada en el principi de permís, està bé allò
que té permís de la persona afectada,
encara que a mi em sembli una acció
incorrecta des del meu sistema ètic.
Els principis ètics que tenen contingut, com ara el de beneficència o el
de justícia, només es poden donar a
nivell de les comunitats particulars on
les persones es troben com a «amics
morals» o través dels acords als quals
arribin els «estranys morals». Així, re-
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sulta que tota persona ha de viure en
dos nivells de moralitat: un dins de la
seva comunitat i un altre quan es troba amb persones que no són de la seva
comunitat, on només podem posar en
joc el principi de permís. De la seva
visió del principi de permís, n’extreu
la seva pròpia definició de la persona
com a agent moral. Són persones els
agents que són capaços de donar permís. El problema és, i té conseqüències escandaloses per a molts, que,
atesa aquesta afirmació, molts éssers
humans no són persones. És una definició sense cap pressupòsit metafísic
ni religiós, que pugui ser acceptada
pels «estranys morals».
Així, les entitats humanes que no són
persones, però que tenen la possibilitat de ser-ho (embrions, nens petits...), no poden ser considerades
persones ja que seria necessari compartir el pressupòsit metafísic de la
«potencialitat». Aquestes entitats
que probablement seran persones,
junt amb d’altres que ho han estat
(comatosos, dements...), podran ser
considerades persones en funció de la
seva utilitat per a qui són persones.
D’aquesta manera es parla d’un rol
social de persona. En termes de la moralitat per a «estranys» es pot justificar l’atribució d’aquest rol en funció
de la societat per raons utilitaristes.

Novetats biblioteca

Sepúlveda del Rio I (ed.). Humanismo y
ética bàsica. Bilbao: Desclée de Brouwer;
2017.

Macintyre A. Ética en los conflictos de la
modernidad. Madrid: Rialp; 2017.

Höffe O. El poder de la moral en el siglo XXI.
Madrid: Biblioteca Nueva; 2018.

Agenda

20-21 SETEMBRE 2018
XV ANNUAL CONFERENCE OF THE ISCB - BARCELONA
La Societat Internacional de Bioètica Clínica (ISCB), l'Institut Borja de Bioètica-URL, l’Institut de
Recerca Sant Joan de Déu i l'Hospital Infantil de Barcelona SJD, tenen el plaer d'anunciar la celebració
de la XV ISCB Annual Conference que tindrà lloc a Barcelona.
El programa del Congrés girarà al voltant del tema Bioètica i pediatria: desafiament i reptes de futur
i podeu consultar el Programa i tota la informació en la web específica del Congrés:
https://xvannualconferenceiscb1.webnode.es/
La llengua oficial de la XV Annual Conference serà l’anglès, i la data límit per a enviar els
abstracts és l’1 d’agost.
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John Q. Indignació
i sistema sanitari
Tomás Domingo Moratalla
Professor de Filosofia Moral a la Universitat
Complutense de Madrid.

tomasdomingo@filos.ucm.es

Fitxa tècnica
Títol original: John Q.
Director: Nick Cassavetes
Guionista: James Kearns
Any: 2002
País: Estats Units
Durada: 113 minuts
Repartiment: Denzel Washington,
Robert Duvall, James Woods, Anne
Heche, Kimberly Elise, Ray Liotta,
Eddie Griffin, Shawn Hatosy, Daniel
I. Smith, Laura Elena Harring, David
Thornton, Dina Waters, Ethan Suplee,
Gabriela Oltean, Heather Wahlquist,
Keram Malicki-Sánchez, Kevin Connolly,
Larissa Laskin, Martha Chaves, Obba
Babatundé, Paul Johansson, Philip
Williams, Troy Winbush, Allegra Fulton
Gènere: Drama
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El cinema és un laboratori del judici
bioètic. I ho és amb grans i magnífiques pel·lícules, però també amb pellícules no tan bones, o no tan magnífiques. John Q. no és una gran pel·lícula,
la qual cosa no vol dir que sigui una
mala pel·lícula; però, no obstant això,
no m’atreviria a assenyalar-la com un
clàssic en la formació bioètica. Si bé
poques pel·lícules podem trobar més
apropiades per pensar i deliberar sobre alguns dels temes més importants
de la bioètica. Sí, un clàssic, nogensmenys que tot un clàssic. Un clàssic
és aquella obra artística, literària,
cultural o cinematogràfica, com fa el
cas, que sempre té alguna cosa a dir,
que no esgota la seva interpretació i
que, per tant, és vista en diferents
moments i sempre està dient quelcom
oportú. En la via cinematogràfica de
la bioètica aquesta pel·lícula és indispensable; no pot faltar al nostre arxiu. Una pel·lícula molt oportuna en
els primers anys d’aquest segle, però
que actualment es pot continuar veient, se’n pot gaudir i podem pensar
bioèticament a partir d’ella. I, a més,
és molt entretinguda.
La trama de la pel·lícula és senzilla.
Hi trobem una jove parella americana de classe mitjana-baixa que sofreix els avatars dels vaivens econòmics; tenen un fill, feliç, que somia
ser culturista. Tot va bé, però, de
sobte, la situació econòmica familiar
empitjora i, el que és pitjor, el nen
es desploma en un partit de beisbol
i a l’hospital li diagnostiquen una insuficiència cardíaca que requereix
un trasplantament de cor, que en cas
de no ser dut a terme comportarà la
mort lenta del nen. Malgrat la gravetat de la situació els pares confien en
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el seu bon metge, però descobreixen
que un canvi en les condicions de la
pòlissa fa que l’assegurança no els cobreixi aquesta operació tan costosa.
I, en aquesta situació, la directora de
l’hospital «convida» John Q. i la seva
esposa a pagar els diners de l’operació
(250.000 dòlars en total) o bé a anarse’n amb el seu fill i veure’l morir. Fan
tot el possible, recullen diners dels
amics, venen tot el que poden vendre,
però, així i tot, l’hospital exigeix una
quantitat que no tenen. Què poden
fer? Atabalat per la situació, indignat
i ple d’amor pel seu fill, el nostre protagonista es decideix a prendre per la
força el servei d’urgències amb la finalitat de pressionar les autoritats de
l’hospital perquè incloguin el seu fill
en la llista de receptors de cor. Fins i
tot està disposat a suïcidar-se perquè
el seu fill pugui rebre el seu cor, aparentment compatible. La situació se
soluciona favorablement: miraculosament apareix un cor compatible d’una
jove dona que ha tingut un accident
i, encara més miraculosament, la directora de l’hospital accedeix a fer el
trasplantament. Tot i això, no és un
final feliç, ja que John Q. és jutjat i
declarat culpable (del delicte de segrest).
Aquesta és la història que explica la
pel·lícula. Formalment està ben rodada, i és molt àgil i entretinguda. Les
interpretacions són bones, sobretot
la del sempre eficaç Denzel Washington en el paper de pare lluitador. La
pel·lícula la dirigeix amb ritme Nick
Cassavetes. Potser és un dels directors
més «clàssics» en l’àmbit de la bioètica. Després d’aquesta pel·lícula va
fer El diari de Noa (2004) i La decisió
d’Anne (2009), dues altres pel·lícules

John Q. Indignació i sistema sanitari

fonamentals en el cine bioètic, i ambdues molt recomanables.
Un dels grans mèrits de la pel·lícula,
i que és allò que la converteix en una
gran pel·lícula per a l’anàlisi bioètica, és que compta amb tres o quatre
escenes relativament llargues curulles
d’argumentació moral; per exemple,
quan la directora de l’hospital i el
metge comuniquen als pares la malaltia del seu fill i les despeses econòmiques que comportarà; també l’escena
en què els segrestats a urgències parlen sobre la situació de l’assistència
sanitària als Estats Units, i, potser no
tan discursiva però sí més commovedora, l’escena en la qual el pare abans
de llevar-se la vida aconsella el nen
sobre el seu futur.
D’altra banda, la pel·lícula s’alimenta
emotivament de la relació paternofilial tan poderosa i tan universal. Què
és el que no faríem per un fill? Quines
normes, quins principis no passaríem
per alt per la vida d’un ésser tan estimat, a més de feble, fràgil i vulnerable? La història connecta directament
amb l’espectador; de seguida ens
posem en la pell dels protagonistes i
ens posem a pensar: «què faria jo?». A
més, la pel·lícula aconsegueix aquest
efecte d’identificació gràcies al canvi al qual sotmet els personatges més

durs de la història: la directora de
l’hospital i el metge cardiòleg. Veiem
com evolucionen humanament d’una
posició de simple gestió (directora) i
mínima responsabilitat medicotècnica
(cardiòleg) a una posició de major humanitat i empatia.
El pare es troba en una situació desesperada i ha de fer alguna cosa:
què ha de fer, què és el correcte? Des
d’un punt de vista ètic ens interessa
fixar-nos en els dos elements: el que
provoca aquesta necessitat de resposta
(la situació) i la resposta que hi donem
(la indignació). Quina és la situació? Ni
més ni menys que la política sanitària en un país com els Estats Units. La
pel·lícula ens il·lustra perfectament, i
cruament, sobre el funcionament de
les assegurances mèdiques i com les
pòlisses mèdiques se signen i s’organitzen d’esquena als malalts, pacients
o usuaris. I més enllà de la presentació
del sistema sanitari, el que hi veiem
que pot ser extrapolable fora dels Estats Units, més enllà del moment que
reflecteix la pel·lícula, és l’enfrontament entre dues lògiques: d’una banda la gestió, una racionalitat freda,
pública, política, que podríem titllar
d’inhumana, i d’altra banda els éssers humans, febles, fràgils i malalts.
Som éssers sofrents i som també —al
mateix temps— usuaris d’un sistema

E

n l’atenció
mèdica es
troben els
dos extrems de
la paradoxa: el
sofriment personal
(individual) i una
política econòmica
sanitària (pública)

de salut. Ens trobem amb la màxima
humanitat i, de vegades, amb la màxima inhumanitat dels gestors amb els
seus càlculs. És una gran paradoxa la
que se sotmet a la nostra reflexió: el
sofriment és íntim, personal, però té
un preu. En l’atenció mèdica es troben els dos extrems de la paradoxa:
el sofriment personal (individual) i una
política econòmica sanitària (pública).
I, és clar, quan veiem que un sistema
s’inclina cap al costat de la gestió i
s’oblida de les persones que sofreixen,
ens indignem i protestem. Aquesta és
la nostra resposta. Com pot ser que
un sistema tan modern, tan cientificotecnològic, es pugui oblidar d’allò
que li dona sentit i validesa última, les
persones que pateixen? Ens indignem.
I la indignació és un dels motors de
l’ètica, de la bioètica.
Però no n’hi ha prou d’indignar-se,
hem de canalitzar institucionalment
aquesta indignació perquè sigui capaç d’afrontar aquesta paradoxa sanitària (el sofriment és personal, però
té un preu social i públic), evitant
situacions extremes que obstrueixen
l’acció ètica. La indignació, com reflecteix aquesta pel·lícula, engega la
imaginació que busca respondre a les
exigències quotidianes tenint com a
meta majors cotes d’humanització;
una humanització que té moltes cares
i nivells, ja que el sofriment adopta
mil rostres.
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