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El pacient expert, denominat també pacient actiu o pacient empoderat, és aquell que pel 

fet de patir una malaltia crònica (o perquè la pateixi un ser estimat) desenvolupa uns 

coneixements i unes habilitats que l'hi permeten reconèixer els símptomes de la seva 

malaltia i actuar davant ells, manejar la malaltia i les seves conseqüències tant físiques, 

psíquiques i socials i que, en definitiva, pot fer-se responsables de la seva salut. 

En el cas de les malalties neuromusculars, com que no tenen cura, aboca al pacient 

expert a formar-se i estar al dia dels assajos clínics. 

A la taula rodona ens acompanya: 

• des dels drets i deures del pacient, comptem amb el Dr. Josep M Busquets Font 

- secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya 

• des del punt de vista del metge, que és el que en primera instància informen i 

formen als pacients – al Dr. Miguel Ángel Rubio Pérez - Coordinador Unitat de 

Malalties Neuromusculars i Coordinador Unitat d'Esclerosi Lateral Amiotròfica 

(ELA) del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar 

• i finalment des de el vessant del mateix pacient i dels familiars – la Dra. Maria 

Borrell - Investigadora cardiovascular a l'Hospital de Sant Pau i mare d'una nena 

amb distròfia muscular. 

 

DR. JOSEP MARIA BUSQUETS.  

El Dr. Busquets exposa que el pacient expert té el coneixement i experiència:  

- Dret a la necessitat d’autonomia, el pacient expert orienta sobre quines son 

les necessitats reals que a més ajuda  a l’àmbit de recerca. És a dir, apropa 

la recerca a les necessitats reals de pacient. 

- Dret a saber alternatives dels assajos clínics en els que participa 

- Dret d’accés al tractament: és necessari un sistema  de registre. I sobretot 

clarificar quins son els ítems que la persona ha de preguntar al metge quan 

li ofereix un assaig clínic. 



 

DR. MIGUEL ÀNGEL RUBIO 

Posa el focus de la seva intervenció sobretot en l’accés a la informació. On trobar 

informació fiable. Al ser malalties minoritàries, l’accés a la informació està més limitat. 

El metge potser no tindrà les respostes però ha de saber guiar on fer recerca. 

Costa trobar professionals que puguin donar resposta a les Malalties Neuromusculars 

degut a la seva baixa prevalença. 

Internet té una vessant molt bona per buscar però hem d’anar en compte, ja que podem 

trobar informació nociva i exagerada. 

Existeixen pàgines web que ofereixen informació fiable. 

Ofereix llenguatge planer sobre malalties minoritàries, centres experts, 

tractaments: https://www.orpha.net/ 

 Agencia Espanyola del medicament: https://reec.aemps.es/reec/public/web.html 

 Web actualitzada amb assajos clínics: Home - ClinicalTrials.gov  

 

DRA. MARIA BORRELL 

Destaca que és imprescindible i necessari escoltar al pacient. Donar-li veu.  

Recomana la web: https://www.eurordis.org/es/ on s’empodera al pacient i les 

associacions que lluiten pels seus drets. A l’hora de parlar sobre la malaltia, 

investigacions i tractaments fer un ús d’una terminologia entenedora. 

Posar en comú a l’hora de fer quelcom nou, el pacient expert és el que més informació 

pot donar. La combinació perfecta és el pacient expert conjuntament amb les empreses, 

els metges i la implicació dels governs. 

Cada vegada hi ha més inversions (segueixen sent molt escasses) però hi ha un 

augment (petit) de recursos. 

 

MOMENT DEL DIAGNÒSTIC 

Dr Rubio: Primer de tot, explicar en termes que s’entenguin. Que quan la persona hagi 

sortit, ho hagi entès el millor possible. Seria ideal que pogués sortir amb un pla clar i 
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amb eines per poder garantir la seva autonomia. Actualment l’acompanyament 

emocional al pacient i les seves famílies és deficient al sistema de salut. 

Dra. Borrell fa fer èmfasi en que és fonamental aquesta equació: HUMANITAT + PLA 

MÈDIC+ ASSOCIACIÓ (No estàs sol). 

Es va puntualitzar també en el punt que s’ha se saber donar la quantitat d’informació 

que les famílies son capaces d’entendre.  

Es va recomanar la importància que el pacient i les famílies tinguin un full de ruta: on 

anar, on demanar ajudes… 

 

Per finalitzar la taula, s’obre un torn de preguntes i debat en relació al moment del 

diagnòstic, a les eines amb les quals comptem, com per exemple l’aplicació de “La Meva 

Salut”, pros i contres d’aquesta aplicació, etc. 


