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Hem de tornar a parlar en les sessions, i escriure 
a la Revista, dels efectes negatius que poden deri-
var-se dels actes mèdics. És un tema freqüent i pot 
ser sorprenent que en un temps en que la medi-
cina té més eficàcia preventiva i curativa que mai 
fins ara,  es valorin tant els efectes negatius.  Avui 
reunim, en un dossier monogràfic, quatre treballs 
presentats recentment a les nostres sessions.  Tres 
amb el  concepte de iatrogènia en el títol, i l’altre 
més enfocat  cap a la idea de seguretat del pacient.  
A què és degut tot això? Hi ha molts factors que hi 
tenen cadascun la seva part. 

El primer factor és la realitat. Hi ha perill en anar 
al metge, i més en un hospital? Doncs sí. S’apliquen 
sovint tècniques bastant més agressives que fa una 
o dues generacions. També tenen més eficàcia. I 
sembla evident que en el balanç els aspectes posi-
tius dominen sobre els negatius. El resultat es tradu-
eix en una allargament de la mitjana de vida; també 
en un allargament de malalties que en comptes de 
ser letals,  passen a ser cròniques; o que en comptes 
de ser molt incapacitants permeten mantenir una 
relativa qualitat de vida.  Aquí s’ha de considerar  
també l’efecte més intens de molts fàrmacs, efica-
ços en malalties greus, però que no deixen de tenir 
un cert risc d’efectes secundaris. 

Junt amb aquest fet de més eficàcia, cal tenir 
present que moltes persones tenen una prevenció 
contra les medicines, o pel contrari una facilitat per 
consumir-les. Hi ha qui tendeix a consumir fàcilment 
medicaments, des dels antiàlgics als psicofàrmacs. 
Hi ha moltes persones farmacodepenents. Encara 
que un medicament sigui  útil, un consum excessiu 
sense control, està contraindicat, i exposa a alguns 
perills. La història variada de la medicació del dolor 
és molt clara. Per la banda dels malalts doncs cal va-
lorar com a mínim dues posicions freqüents. Una és 
l‘addicció. Una altra és una posició prèvia, el refús 
abans de començar. Hi ha una tendència de molta 
gent a voler les coses, medicines i aliments també, 
purs, sense afegits, sense química, que s’ha arribat 

a dir.  Una tercera posició és la d’atribuir qualsevol 
manifestació molesta després de prendre algun 
fàrmac, a un efecte negatiu. La més senzilla quan 
just arriba a l’estómac,  diuen: “se m’ha posat mala-
ment”. I aleshores què passa? Que moltes persones 
deixen d’anar al metge, però no deixen de cuidar-se 
per altres vies, pel camí de les que se n’ha dit me-
dicines alternatives, i ara es tendeix més a conside-
rar-les “sense evidència científica”.  Sembla que s’ha 
arribat a un punt en que les autoritats sanitàries hi 
volen fer alguna cosa, però per ara, avui, només ho 
sembla.  Amb això s’ arriba a una situació bastant 
habitual:  des del carrer fins als medis de difusió au-
diovisual hi ha una pressió informativa, radio i tele 
incloses, que entren directament a casa. I el fet curi-
ós és que persones amb formació suficient, compar-
teixen aquestes diverses  tendències. O sigui que en 
la societat en conjunt hi ha un grau  parcial però ben 
evident de considerar aquest punt d’escepticisme.  

Anant directe a protegir la salut de la població, 
què hi hem de fer? Cal acceptar que persones di-
verses poden tenir opinions diferents. No cal voler 
que tots pensin el mateix, però si  que cal que tot-
hom tingui informació suficient i correcta, en tots 
els camps que afecten a la salut. Els tractaments en 
són una part, que ha de dur a la curació. Però també 
la prevenció que és el que ha d’evitar les malalties. 
Evitar les addicions d’una banda, però també evitar 
les malalties transmissibles per altra.  Des de fa al-
guns anys el moviment contrari a les vacunes, a la 
vacunació obligatòria, ha crescut i avui ja té un cert 
ressò, que pot dur a situacions difícils. Aquí les auto-
ritats sanitàries, els responsables directes de cuidar 
la salut pública, han de tenir posicions molt clares, 
no solament teòriques, sinó que  les han de dur a la 
pràctica. Tenir una epidèmia per problemes causats 
per microorganismes, es pot entendre, i s’hi ha de 
lluitar.  Però tenir-la per problemes d’opinió no està 
justificat ni es pot acceptar.  Afecta no solament als 
qui tinguin aquesta opinió de refús, i al seu entorn, 
sinó també a la seguretat de la resta de la població.  
Voldríem no haver tornar sobre el tema. 
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Andreu SEGURA i BENEDICTO

INTRODUCCIÓ
No hi ha dubte de l’espectacularitat del progrés 

experimentat per la medicina a les últimes dèca-
des ni, tampoc, de la substantiva contribució dels 
avenços profilàctics i terapèutics a l’increment de 
l’esperança de vida, tant quantitativament com 
qualitativa. No obstant això, aquesta benèfica ten-
dència no s’ha vist acompanyada de la reducció, ni 
molt menys de la desaparició, d’una notòria quan-
titat d’efectes adversos i indesitjables associats a la 
pràctica mèdica i sanitària, de manera que avui dia 
aquests  perjudicis han esdevingut un problema de 
salut pública rellevant, que pot abastar globalment 
la humanitat com il·lustra l’exemple de les resistèn-
cies bacterianes als antibiòtics. 

Un problema que fins i tot és més greu als països 
en vies de desenvolupament, particularment en el 
sud-est asiàtic en els quals l’accés al sistema sanita-
ri no és tan difícil com en altres zones més deprimi-
des del planeta, encara que la qualitat de les seves 
prestacions no sigui la desitjable. Una investigació 
recent liderada per Margaret Kruk que ha analitzat 
137 països de renda mitjana i baixa, estima que en 
aquests països es produeixen cada any uns 8’6 mi-
lions de defuncions evitables, cinc dels quals atri-
buïbles a la mala qualitat dels serveis, mentre que 
només serien 3’6 els milions de morts sense haver 
estat atesos sanitàriament. Encara que una part de 
les defuncions sigui conseqüència d’intervencions 
incompletes, és a dir, de deficiències, les interven-
cions fútils també són causa de danys als pacients1.

Segons estimacions recents, els errors mèdics 
podrien ser responsables de més de 225.000 de-
funcions anuals als Estats Units d’Amèrica xifra que  
suposaria la tercera causa de defunció en aquell  
país, després de les malalties circulatòries i el càn- 

 
 
 
cer2.  Això no obstant, qui pensi que anar al met-
ge fora comparable a fer escalada quant al risc de 
prendre mal convindria que reflexionés perquè 
molt probablement la majoria de les víctimes mor-
tals d’aquests errors mèdics haurien mort a cau-
sa de l’evolució de les malalties que patien al poc 
temps, final que sense l’activitat de risc no haurien 
experimentat  els alpinistes que s’estavellen . 

De tota manera, tot i ser una causa important 
de iatrogènia, limitar-se a les equivocacions suposa 
deixar de banda una significativa proporció d’efec-
tes adversos i, el que és encara més important, ex-
posar-se a distorsionar la comprensió del proble-
ma i per tant la seva prevenció i control.  Que la 
pràctica mèdica no és innòcua és cosa sabuda des 
de temps remots. Un breu resum dels antecedents 
històrics també pot contribuir a millorar la nostra 
comprensió sobre l’evolució i el desenvolupament 
dels problemes de salut derivats de les nostres in-
tervencions. No és possible garantir sempre i ab-
solutament que alguna de les accions sanitàries 
que es duen a terme estigui exempta de qualsevol 
efecte indesitjable. El que no vol dir, naturalment, 
que forçosament es produeixin. Afortunadament. 
I encara ho és més fins i tot que molts errors no 
tinguin conseqüències perjudicials.

Tanmateix l’impacte de la iatrogènia no es limi-
ta als efectes adversos sobre la salut dels pacients, 
que serien les primeres víctimes. També en patei-
xen les conseqüències els professionals implicats, 
sobretot si se senten culpables. Són les anome-
nades segones víctimes i encara hi hauria unes 
terceres víctimes que serien els centres sanitaris 
afectats per les repercussions institucionals. Sen-
se oblidar la transcendència social global. D’aquí la 
conveniència d’algunes consideracions conceptu-

Sessions Científiques - Dossier Iatrogènia

ELS DETERMINANTS DE LA IATROGÈNIA A LA MEDICINA CONTEM-
PORÀNIA  (I). INTRODUCCIÓ. ASPECTES HISTÒRICS D’INTERÈS
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als que ens ajudin a contextualitzar i precisar el sig-
nificat i l’abast dels múltiples termes que fem ser-
vir en aquest àmbit i, com que les paraules no són 
innocents, tampoc ho són les conseqüències deri-
vades de l’ocupació d’unes o altres denominacions 
de cara a la comprensió del fenomen, dels seus de-
terminants i, si escau, de les possibles mesures que 
almenys disminueixin l’impacte negatiu que sobre 
la salut, la sanitat i la població impliquen.

Finalment cal ni que sigui esbossar quines podri-
en ser les  actituds més adients per afrontar ade-
quadament el problema de la iatrogènia. El que 
exigeix, en primer lloc, assumir sense embuts la 
seva existència i no menysprear la importància dels 
seus determinants, entre els quals les expectatives 
exagerades sobre els potencials beneficis de la sa-
nitat. Expectatives que coexisteixen, com sovint 
passa, encara que sembli paradoxal, amb certa ba-
nalització de la medicina, a la qual ciutadans, paci-
ents i també professionals li hem perdut més que 
la por, el respecte3. 

ASPECTES HISTÒRICS D’INTERÈS
Una de les primeres mencions documentades 

sobre el dany atribuïble a la pràctica mèdica o, si es 
prefereix, quirúrgica, la proporciona el Codi d’Ham-
murabi, amb una antiguitat d’uns 3.800 anys. Si bé 
es tracta d’un recull de lleis més antigues, entre les 
quals els codis d’Ur-Nammu i d’Urokagina. El rei 
Hammurabi va fer gravar en acadi, la llengua més 
popular del regne, múltiples còpies en esteles de 
basalt que es van distribuir arreu perquè tots les 
coneguessin i respectessin. Una de les esteles ori-
ginals va ser requisada a la ciutat de Susa (actual 
Iran) per l’expedició dirigida per Jacques de Mor-
gan en 1901 i està exposada al museu del Louvre. 
Es destaquen els honoraris dels metges que varien 
segons s’atengui a un home lliure o un esclau, com 
funcionava la justícia, impartida pels tribunals i les 
sentències, plasmades per escrit, eren apel·lables 
davant el rei; l’escala de sancions, segons els delic-
tes i crims comesos, la base era la Llei del Talió i, el 
que ens interessa aquí, la responsabilitat professi-
onal, que no només afectava els metges i cirurgi-
ans, perquè per exemple en el cas que caigui una 

casa i els seus residents hagin mort, l’arquitecte 
responsable de la seva construcció és condemnat 
a la pena de mort. 

Pot sorprendre  que el reconeixement explícit 
de la capacitat de provocar dany al pacient sigui 
històricament tan precoç, tot i que en alguns ca-
sos la relació causal pogués ser òbvia, però enca-
ra crida més l’atenció que fos objecte de sanció. El 
que implica que les conseqüències negatives de les 
intervencions mèdiques -quirúrgiques per ser més 
precisos- es tipificaven com mala pràctica. La lògi-
ca de l’argument podria donar a entendre que si 
les coses es fan bé no ha de produir-se cap efecte 
advers, una idea que segueix sent vigent en l’actu-
alitat, malgrat la seva inexactitud

La referència més famosa al poder nociu de la 
medicina és el cèlebre aforisme llatí “Primum (nil 
o) non nocere” El primer no fer mal. Sentència 
que acostuma a atribuir-se a Hipòcrates, si bé no 
s’ha trobat en el conjunt d’escrits que constitueix 
el corpus Hipocraticum, ni forma part del conegut 
Jurament. Tampoc a les transcripcions de Galè. No 
obstant això, en el llibre primer de les epidèmies 
l’autor recomana als metges “Quant a les malal-
ties, pren l’hàbit d’aquestes dues coses: ajudar o 
almenys no danyar”4. Una recomanació probable-
ment més adequada que la que ha passat a la his-
tòria ja que si assumim que no és possible garantir 
la innocuïtat de cap intervenció mèdica o sanitària, 
el risc de provocar dany és inevitable i si el primer 
fos no exposar-se a generar-lo, podria semblar lò-
gic no actuar i deixar que la tendència natural a la 
curació (vis curatrix naturae) fes la seva feina. Una 
actitud entre observadora i nihilista que algunes 
escoles mèdiques han defensat en la història, per 
exemple la del txec Joseph Skoda.  És clar que a 
principis del segle XIX ser reticent a les prescripci-
ons medicamentoses fora comprensible, donada la 
manca d’un arsenal terapèutic prou contrastat, tot 
i que convé recordar que també es pot fer mal al 
pacient per omissió, en el cas que hi hagi un tracta-
ment eficaç que no se li prescrigui. Tenir present la 
possibilitat de provocar dany ha de portar a una va-
loració del benefici potencial en el sentit que valgui 

Els determinants de la iatrogènia a la medicina contemporània  (I). Introdució. Aspectes històrics d’interès
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prou la pena per exposar-se al risc -mai nul- d’un 
efecte advers. Una exhortació a la prudència, la vir-
tut que, per a Aristòtil, era el reflex de la saviesa 
pràctica.

Alguns reputats historiadors de la medicina5 
atribueixen el lema esmentat a Auguste Chomel 
(1788- 1858) successor de Laënnec en la càtedra 
de medicina clínica a la facultat de París i el primer 
a descriure la polineuritis aguda, més tard deno-
minada síndrome de Guillain Barré, qui, potser per 
aconseguir un millor impacte pedagògic, hauria 
atribuït l’eslògan, potser propi, a l’autoritat d’Hipò-
crates passat per Galè. Interessa aquí remarcar que 
Chomel va ser mestre de Pierre Alexandre Louis 
(1787- 1872) un dels precursors de l’epidemiolo-
gia clínica en introduir l’aritmètica en el raonament 
etiològic i mestre, al seu torn, de William Farr o 
de Lemuel Shattuck, precursors de la salut pública 
britànica i nord-americana. Record aquí merescut, 
ja que més enllà de les aportacions de Feijoo i de 
Casal, va valorar empíricament els efectes de les 
sagnies, un dels remeis gairebé universals en l’èpo-
ca i causa freqüent d’iatrogènia greu i va concloure 
que només en alguns casos estarien indicades de 
manera que convenia proscriure la seva utilitza-
ció general6. Com li va passar a George Washing-
ton que va morir als 68 anys després d’haver patit 
tres sagnies en menys de deu hores mitjançant les 
quals pretenien desinflamar la faringo-amigdalitis 
que presentava7 . Louis no només ha de ser reco-
negut com un dels precursors de la prevenció dels 
danys atribuïbles a la pràctica mèdica, en aquest 
cas impertinent, no indicada, sinó també entre els 
primers que van recórrer a la valoració empírica de 
l’eficàcia d’una intervenció mèdica per demostrar 
la seva inutilitat.

Encara que la de Joseph Ignaz Semmelweis és 
una de les històries més il·lustratives sobre la ia-
trogènia i les dificultats per admetre-la per part de 
l’statu quo, encara que es donessin factors, diguem 
que contingents, que van influir en el rebuig a les 
seves recomanacions. L’ajuntament de Viena aco-
llia les dones parteres sobretot amb problemes so-
cials, a l’hospital de la ciutat al que acudien a parir 

en un dels dos serveis habilitats. Un d’ells era atès 
per llevadores i l’altre per metges i estudiants, i la 
mortalitat materna era diferent. Una informació 
vox populi que atemoria les gestants destinades a 
la clínica mèdica en la qual alguns anys les morts 
per febres puerperals triplicaven els de l’altra clíni-
ca. Semmelweis, alertat per conscient que la simili-
tud amb la mort d’un col·lega després d’una picada 
anatòmica durant una necròpsia, va suposar que 
l’agent causal era alguna contaminació transmis-
sible que podria evitar-se mitjançant el rentat de 
mans amb una solució d’hipoclorit càlcic pel perso-
nal que atenia les parteres. Pràctica que va reduir 
la freqüència de febre puerperal des d’un 10% de 
mitjana (5 al 30%) a un 1-2%. No obstant això, la 
idea que la causa eren les partícules cadavèriques, 
i que la simple neteja fos eficaç - una manera de 
fer estranya en aquells anys - va ser àmpliament 
ignorada, rebutjada i fins i tot ridiculitzada i Sem-
melweis, acomiadat de l’hospital i menyspreat per 
la comunitat mèdica de Viena. Cal tenir en compte 
que la teoria del germen no seria acceptada fins 
dècades més tard, que els més il·lustres metges de 
l’època, entre els quals també Rudolf Virchow, no 
donaven crèdit al metge hongarès, en un moment 
en què Hongria es rebelava contra l’imperi austrí-
ac i finalment que Semmelweis es queixava de la 
lenta adopció de les seves idees i que això com-
portava deixar morir moltes parteres, el que no li 
procurava amics, precisament. Celine, l’extraordi-
nari novel·lista francès, metge també, va dedicar 
la seva tesi doctoral a la biografia de Semmelweis8. 

Una altra fita rellevant en la història de la iatrogè-
nia i, en general, del progrés quirúrgic i hospitalari la 
devem a Ernst Codman, de Boston, on va treballar 
en el cèlebre hospital general de Massachusetts fins 
que ho va haver d’abandonar a causa de la seva 
ferma actitud a reclamar que les històries clíniques 
dels pacients incloguessin els efectes adversos que 
sobre la seva salut es produïen, alguns dels quals, 
òbviament, eren conseqüència de les intervenci-
ons mèdiques. El seu propòsit explícit era detectar 
i reconèixer situacions susceptibles de ser corregi-
des, errors, descuits i negligències inclosos. No no-
més això, també propugnava que tals informacions 
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fossin públiques de manera que tant pacients com 
professionals poguessin utilitzar-les per orientar les 
seves opcions. Des del seu propi hospital va seguir 
desenvolupant les seves idees, elaborant classifica-
cions d’efectes adversos i dissenyant fitxes de re-
sultats finals de cada ingressat. En una de les seves 
publicacions reconeix que de 337 pacients donats 
d’alta entre 1911 i 1916, més d’un terç (123) van 
patir algun error mèdic. Com va passar amb les de 
Semmelweis les seves idees no van ser apreciades 
en el seu temps, però avui se’l considera precursor 
de la qualitat assistencial i de l’estandarització de 
procediments, així com de la Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals (JCAH) fundada el 19519.

Tot i les contrarietats que van patir tant Semmel-
weis com Codman, les seves crítiques no posaven 
en qüestió la medicina sinó únicament una deter-
minada pràctica en un cas i en l’altre es tractava 
d’assumir i conèixer els errors comesos pels cirurgi-
ans.  Tampoc les avaluacions de Louis van ser, mal-
grat la seva importància, una esmena a la totalitat 
de la pràctica mèdica. En canvi les consideracions 
d’Ivan Illich (1926-2003) en Némesis Mèdica o l’Ex-
propiació de la salut constitueixen un al·legat en 
contra del desenvolupament industrial de la medi-
cina i de les seves, segons ell, inevitables i malignes 
conseqüències que precisament descriu com “ia-
trogènesis” a les que qualifi ca en tres categories di-ènesis” a les que qualifi ca en tres categories di-nesis” a les que qualifica en tres categories di-
ferents, la clínica, la social i l’estructural o política10.

La iatrogènesis seria clínica quan produeix “do-
lor, malaltia i mort; és social quan les mesures de 
sanitat reforcen una organització industrial que 
genera dependència i mala salut, i és estructural 
quan el comportament i els enganys patrocinats 
mèdicament restringeixen l’autonomia vital del po-
ble al minar la seva competència per créixer, cuidar 
els uns dels altres i envellir “. L’esmena a la totalitat 
de l’organització medico sanitària d’Illich s’emmar-
ca en una crítica general a la industrialització que 

també va dirigir al sistema educatiu. Un plante-
jament al qual alguns, sobretot des de l’esquerra 
tradicional, rebutjaven per ingenu, ja que els con-
flictes de classes eren reemplaçats pels conflictes 
entre les burocràcies i els consumidors en una so-
cietat industrialitzada. Després de cert reflux, Illich, 
el 1999, ja en la seva última etapa, tornarà a insistir 
en la iatrogènia, aquest cop associada a la promo-
ció de la salut fomentada des de la medicina, la sa-
lut pública i la indústria, no únicament farmacèuti-
ca o mèdica, sinó també alimentària o cosmètica11. 
La salut com a finalitat, com a propòsit vital és una 
cosa així com posar el carro davant dels bous. Re-
corrent a la cites evangèliques “No s’ha fet l’home 
per al dissabte sinó el dissabte per a l’home”. 

Precisament a finals del 1999 l’Institute of Me-
dicine publica un informe sobre els errors mèdics 
que tindrà un notori impacte, entre altres coses 
perquè estima que les morts degudes a la pràctica 
mèdica, bàsicament en l’àmbit hospitalari, són més 
freqüents que les atribuïdes a la SIDA , al càncer de 
mama o la llosa dels accidents de trànsit12. Estima-
ció que, només uns mesos més tard, rectifica a l’al-
ça Bàrbara Starfield per a qui les morts associades 
a la pràctica mèdica constituirien la tercera causa 
de mort als Estats Units d’Amèrica del Nord13. Molt 
semblant a la ja esmentada estimació de Makary 
i Daniel, també de la Johns Hopkins.  La qual cosa 
va a donar-li un impuls notable a l’interès per la 
seguretat del pacient que el 2001 es considerarà 
en un altre dels informes més citats de l’Institut de 
Medicina com una de les prioritats del sistema sa-
nitari nord-americà i generarà una línia específica 
d’investigació i desenvolupament , la “The IOM he-
alth care quality iniciative”14.

Nota: La Bibliografia està conjunta al final de la 
segona part del treball
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Els danys associats a les intervencions mèdiques i 
sanitàries no sempre són atribuïbles a la mala pràc-
tica. En el terreny de la clínica l’evolució mateixa de 
la malaltia -la història natural- comporta el risc de 
presentar complicacions que no sempre poden ser 
evitades o neutralitzades per un tractament ade-
quat durant el curs clínic. Altressí, les intervenci-
ons terapèutiques poden tenir efectes col·laterals 
de vegades inseparables dels que perseguim amb 
el tractament. Una situació molt més freqüent que 
el que pot semblar perquè, en general, i també en 
el camp de la fisiopatologia, les conseqüències de 
les nostres accions acostumen a tenir avantatges i 
inconvenients, pros i contres.

Un exemple bastant il·lustratiu és el de les episi-
otomies, introduïdes en la pràctica obstètrica amb 
la sana intenció de prevenir les conseqüències dels 
esquinçaments perineals espontanis que, de vega-
des, poden ser bastant greus. Doncs bé, la genera-
lització de tal iniciativa va portar a alguns obstetres 
a avaluar si es podria prescindir d’algunes d’elles, 
donada la sobrecàrrega assistencial que implica-
ven, sense sospitar si més no que l’episiotomia 
rutinària pogués implicar perjudicis a les parteres. 
En valorar les conseqüències de la episiotomia ge-
neralitzada (control) amb la selectiva (intervenció) 
segons criteri obstètric no només va sorprendre 
que gairebé dos terços dels parts no fossin de risc 
-és a dir l’exploració no suggeria que hagués perill 
d’esquinçament- si no que no hi havia diferències 
significatives en la incidència d’esquinçament peri-
neal greu, que fins i tot era una mica més freqüent 
en el grup control15.

La idea que una intervenció quirúrgica profilàcti-
ca era preferible a un esquinçament  espontani és  
 

 
 
una bona idea, encara que no tant com que només 
val la pena si existeix un risc apreciable d’esquinça-
ment ja que en cas contrari, encara que sigui pe-
tita, la probabilitat de qualsevol complicació de la 
incisió, sigui per alguna incidència quirúrgica, de-
guda a una cicatrització peculiar o a alguna altra 
causa imprevista, desaconsella la intervenció. El 
que no garanteix, per cert, que en aquells casos en 
què la valoració preliminar del risc sigui falsament 
negativa i es passi per alt o sigui impossible apreci-
ar el perill, es produeixi l’estrip espontani i les se-
ves eventuals conseqüències negatives. Qualsevol 
decisió té avantatges i inconvenients, però si tenim 
en compte el conjunt de parts, el saldo és favora-
ble a la selecció de la indicació profilàctica.

Una cosa semblant passa amb la detecció precoç 
del càncer de pròstata mitjançant la determinació 
del PSA en homes asimptomàtics i sense antece-
dents. Si bé alguns d’ells obtindran un benefici 
apreciable ja que el tractament precoç millorarà 
el seu pronòstic, la qual cosa haurà estat possible 
en detectar un càncer autèntic en una fase més 
susceptible a la intervenció terapèutica, molts al-
tres patiran les conseqüències negatives deriva-
des d’un tractament innecessari que en absolut és 
innocu. Ja sigui per un resultat fals positiu que no 
som capaços de corregir, a la confirmació diagnòs-
tica o bé, el que és més difícilment evitable, a cau-
sa del sobrediagnòstic, que es produeix sense que 
hi hagi cap error en la detecció, sinó en no poder 
distingir una lesió neoplàsica sense transcendència 
clínica d’un procés patològic que sense tractament 
evolucionarà fatalment. Una situació molt més fre-
qüent que el que imaginem ja que el nostre conei-
xement de la història natural de moltes malalties, 
entre elles el càncer de pròstata - i, d’altres, és no-
més parcial, de manera que vam quedar exposats 
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a les conseqüències negatives -iatrogèniques- d’un 
tractament innecessari induït pel sobrediagnòstic, 
com passa per exemple amb força freqüència en el 
càncer de mama16, en el carcinoma papil·lar de la 
tiroide17 o al neuroblastoma infantil, el programa 
de cribratge va ser suspès en 2004 en comprovar 
la seva absència de beneficis18. Sovint només sa-
bem una part de la història encara que ens imagi-
nem que la coneixem prou. El que en les classes de 
gramàtica denominaven sinècdoque, la metonímia 
que consisteix a designar la part per nomenar el 
tot, o viceversa.

Una altra distorsió, que sovint implica persistèn-
cia o empitjorament, és la que es reconeix com la 
cascada terapèutica, una successió de prescrip-
cions per corregir efectes adversos precedents. 
Situació que acostuma a produir-se quan s’inter-
preta que el problema del pacient no té a veure 
amb la medicació rebuda, de manera que s’intenta 
solucionar amb una nova prescripció. Els resultats 
adversos associats amb la prescripció de cascades 
poden resultar quan el segon medicament aug-
menta la gravetat de la reacció adversa al primer 
medicament o quan el segon medicament posa al 
pacient en risc de reaccions adverses addicionals19. 
Els factors que s’associen amb una major proba-
bilitat de reacció adversa als medicaments també 
pot conduir a la prescripció de cascades. La gent 
gran, els que fan servir múltiples medicaments, les 
dones i les persones que fan servir medicaments 
d’alt risc tenen més probabilitats de tenir reaccions 
adverses als medicaments. La clau per prevenir les 
cascades de prescripció resideix a evitar i detectar 
aviat les reaccions adverses als medicaments i en 
una major consciència i reconeixement de la possi-
bilitat d’aquestes reaccions. 

Makary i Daniel, en l’article citat posen un exem-
ple que il·lustra com aquestes seqüències perju-
dicials es poden provocar fins i tot quan el nostre 
propòsit és extremar la prevenció de complicaci-
ons: “Una jove que s’està recuperant d’un tras-
plantament cardíac efectuat amb èxit presenta 
trastorns inespecífics que són objecte de diverses 
proves algunes de les quals innecessàries, incloent 

una pericardiocentesi. Totes elles són negatives pel 
que se li dóna d’alta. Al cap de pocs dies reingressa 
amb una hemorràgia intra abdominal i una aturada 
cardiorespiratòria. la necròpsia revela que l’agulla 
inserida durant la pericardiocentesi va afectar el 
fetge causant un pseudoaneurisma que finalment 
va rebentar causant-li la mort. “

Els exàmens inespecífics diaris coneguts com re-
visions segueixen sent, malgrat les repetides proves 
de la seva inutilitat i de les potencials conseqüèn-
cies èticament negatives com l’excessiva responsa-
bilització dels pacients, font freqüent d’intervenci-
ons innecessàries però no innòcues20. Com també 
ho són la medicalització inadequada de problemes 
que no són de naturalesa patològica com l’ansietat 
provocada per raons laborals o familiars, la tristesa 
derivada de la pèrdua d’éssers estimats o de la so-
litud21. I és clar, l’intervencionisme exagerat davant 
de reaccions de l’organisme com la febre que, si bé 
no sempre són benèfiques, el seu tractament im-
mediat pot emmascarar les seves causes i dilatar la 
intervenció indicada, cosa que encara pot resultar 
més perjudicial quan es recorre a la antibioticote-
ràpia profilàctica.

Però no es poden minimitzar tampoc les equi-
vocacions, errors i negligències que constitueixen 
una bona part de les causes del dany evitable als 
pacients i el focus més important de les estratègi-
es de seguretat. Per definició els errors són invo-
luntaris i pel que sembla, és propi de la condició 
o la naturalesa humana equivocar-se, de manera 
que precisament per limitar les conseqüències dels 
nostres errors i en el possible evitar-los, és impres-
cindible assumir la nostra capacitat o predisposició 
a fer-ho. És clar que també són causa potencial de 
dany les negligències, és a dir els descuits o la man-
ca de diligència dels professionals a l’hora d’aplicar 
els estàndards de la pràctica mèdica que, en el cas 
específic de la medicina sovint s’equiparen a una 
mala pràctica.

Errors, descuits, malentesos, oblits, confusions, 
imprecisions, errors mecànics, imperícia, manca de 
destresa i segurament algunes més són les causes 
directes d’alguns dels danys associats a la pràctica 
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mèdica i, encara més, de molts incidents que afor-
tunadament no tenen conseqüències negatives. 

Tots ells són objecte d’atenció per a les activitats 
en pro de la seguretat dels pacients, un dels ele-
ments bàsics de la qualitat assistencial com pro-
pugnava en el seu temps l’esmentat Ernst Codman. 
Per dissenyar una estratègia efectiva de seguretat 
del pacient és necessària una anàlisi àmplia dels 
processos que culminen en incidents, gairebé in-
cidents o en el pitjor dels casos a efectes indesitja-
bles adversos per a la salut dels pacients i usuaris 
dels serveis sanitaris assistencials. Anàlisi que ha 
posat en relleu la importància de factors sistèmics 
que afavoreixen la presentació dels incidents, si-
guin o no nocius. Com per exemple les condicions 
de treball, l’existència de procediments de com-
provació sistemàtica, etc. i que, des d’un altre punt 
de vista, ha generat l’elaboració d’indicadors espe-
cífics com els anomenats esdeveniments sentinella 
(sentinel events) per exemple, intervenir al pacient 
equivocat o l’extremitat sana, que, a més de ser in-
acceptables, solen revelar problemes greus d’orga-
nització dels serveis o dels procediments vigents. 
I, com és fàcil deduir, són un dels elements essen-
cials de la qualitat assistencial. En aquest mateix 
sentit s’han desenvolupat entre d’altres indicadors 
els anomenats esdeveniments gallet, que alerten 
sobre l’eventualitat que s’hagi produït algun dany; 
per exemple quan consta a la història clínica que al 
pacient se li ha administrat vitamina K, el que en-
coratja la sospita que hagi rebut una dosi excessiva 
d’anticoagulants, o si consta que ha rebut naloxona 
en aquest cas la sospita té a veure amb la adminis-
tració desmesurada d’opioides.

Tot la qual cosa no és obstacle per reconèixer 
que la incertesa i la ignorància poden jugar un pa-
per rellevant en la gènesi del dany als pacients. 
El que es pot il·lustrar amb alguns exemples. Una 
situació d’eventual dany, associat en aquest cas a 
la incertesa, és el que planteja el tractament del 
càncer de pàncrees, en relació amb la terapèutica 
del càncer de mama o del de còlon. El coneixement 
que tenim sobre el diagnòstic i l’eficàcia i seguretat 
dels tractaments al nostre abast per tractar el pri-

mer avui en dia són molt menors que l’acumulat 
fins a la data per als de còlon i mama. En aquesta 
situació hem d’assumir que la menor supervivència 
d’aquests pacients, la limitació dels biomarcadors 
de toxicitat, pronòstic o resposta i els problemes de 
seguretat i toxicitat associats amb els tractaments 
és consubstancial al grau d’avanç del coneixement 
científic. Considerem ara els errors amb dany as-
sociat que poden cometre i es cometen en certs 
tipus de cirurgia perquè els cirurgians es trobin en 
els trams inicials de la corba d’aprenentatge (inclús 
sense supervisió suficient) o perquè el volum de ci-
rurgia anual es trobi per sota del mínim establert 
a escala internacional per mantenir la perícia, un 
cas, aquest últim, que constitueix una de les prin-
cipals raons que justifiquen la concentració, per 
citar dos, de la cirurgia complexa de certs tumors, 
o de cirurgia, en centres de referència acreditats, 
que sí que poden mantenir un volum de casuís-
tica adequat. El mateix passa amb el diagnòstic i 
tractament de malalties rares. Un altre exemple el 
tradueixen els errors amb dany causats per infra o 
sobrediagnòstic fruit del desconeixement o de la 
falta d’actualització d’alguns professionals sobre la 
validesa analítica i la utilitat clínica de certes pro-
ves diagnòstiques (inclòs el coneixement insufici-
ent de la semiologia).

Tornarem més endavant a considerar la ignoràn-
cia i la incertesa encara que des de la perspectiva 
de l’ètica, com a elements potencialment promo-
tors d’una actitud prudent - no temorosa ni de bon 
tros pusil·lànime-- a l’hora de decidir una interven-
ció mèdica o sanitària. Valgui ara recordar que tot 
i que la ignorància formi part de la condició huma-
na i que els errors són per naturalesa involuntaris, 
això no significa en absolut impunitat sobre les 
conseqüències. Per descomptat quan la ignorància 
és negligent però fins i tot també quan no ho és.

Sovint se cita el desenvolupament de la segure-
tat aèria com a referència a l’esforç desenvolupat 
per la indústria aeronàutica en aquest sentit. En-
cara que moltes característiques i circumstàncies 
de l’atenció sanitària no són comparables les expe-
riències de la gestió de la producció empresarial, 
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també són d’utilitat en el nostre camp. Un exemple 
d’això és la transposició de les innovacions que va 
introduir Toyota en la fabricació automobilística 
superant el taylorisme típic de Ford, de manera 
que tots els operaris de les cadenes de produc-
ció s’impliquen en la qualitat final del producte i 
l’empresa estimula activament el reconeixement i 
la declaració d’insuficiències i d’errors. Experiència 
que algunes empreses sanitàries han adaptat, im-
plicant fins i tot als mateixos pacients com a agents 
de la seva pròpia seguretat22.

L’estratègia de seguretat del pacient es desenvo-
lupa a partir de la informació sobre els danys i els 
incidents per la qual cosa resulta imprescindible al-
gun sistema de notificació que la produeixi. I tot i 
que s’ha avançat molt des dels temps de Codman, 
la infradeclaració d’aquests processos i circumstàn-
cies és encara notòria. I això no només perquè als 
professionals els segueixi costant assumir que en 
ocasions s’equivoquen -per cert la infermeria acos-
tuma a notificar més que la medicina23- sinó també 
perquè fer constar un eventual error o negligència 
en la història clínica pot comportar sancions eco-
nòmiques i fins penals ja que des de la jurisprudèn-
cia es pot ordenar aixecar la confidencialitat de les 
dades24 25.

Una limitació que contribueix a justificar la con-
veniència d’un marc més ampli que el de la segu-
retat del pacient per abordar més adequadament 
aquests problemes. De fet, qualsevol anàlisi de les 
intervencions i decisions mèdiques ha d’incloure 
el dels seus riscos i beneficis i al mateix temps ac-
ceptar el principi que el coneixement que d’aques-
ta anàlisi s’obté mai és absolut i que sempre hi 
ha incertesa associada amb ells. Per tots aquests 
motius, l’anàlisi de la problemàtica ha d’adoptar 
una perspectiva que englobi totes les formes de 
dany relacionades amb la medicina i l’assistència 
sanitària, les potencials, les evitables i les inevita-
bles, causin dany lleu, moderat o greu. El nivell de 
coneixement que s’aconsegueixi fet i fet sobre la 
iatrogènia, dependrà en bona mesura de la capaci-
tat d’extreure informació rellevant de l’estudi d’in-
cidents, quasi-incidents, esdeveniments adversos, 

esdeveniments sentinelles i gallets, així com d’al-
tres sistemes d’informació i vigilància. Una cosa 
que probablement pot facilitar l’ocupació del ter-
me iatrogènia.

Tot i que el vocable soni antic, la paraula iatro-
gènia va ser encunyada, en els anys vint del pas-
sat segle, pel psiquiatre suís Eugen Bleuler, autor 
d’un tractat de psiquiatria que va gaudir de certa 
popularitat en l’ensenyament de la medicina d’en-
treguerres. Bleuler hauria provocat en un pacient 
neuròtic un nou símptoma i, conscient de la seva 
responsabilitat, va assumir que ell mateix havia es-
tat la causa. Per tractar-se d’un problema generat 
per la pràctica mèdica, el va batejar com iatrogè-
nia26. Tot i que la paternitat del neologisme l’atri-
bueixen també a sir Arthur Hurts, cèlebre gastro-
enteròleg britànic contemporani de l’anterior, qui 
l’emprava com “el terme que descriu els desordres 
induïts en el pacient mitjançant autosuggestió pro-
vocada per l’atenció del metge”27. Com en molts 
altres casos, els autors del descobriment o el reco-
neixement d’una nova entitat patològica recorrien 
a les llengües clàssiques com el grec antic, a l’hora 
de proposar una denominació oficial. En aquest 
cas, iatrogènia o més concretament trastorn o 
desordre iatrogènic, va ser construïda a partir del 
substantiu iatros metge en grec, al qual se li afe-
geix el sufix -genic, que prové del grec antic -γενής 
(-gens), “productor”, de γεννάω (gennáo), “engen-
drar”. En el seu origen doncs, i etimològicament 
encara menys, iatrogènia no equival a mala pràc-
tica, tot i que sovint s’utilitzin com a sinònims28. 
Distinció que té la seva importància a l’hora de 
circumscriure el problema que es pretén abordar. 
Una alternativa seria la locució “seguretat del pa-
cient” que és la que predomina en l’àmbit sanitari 
actualment. No obstant això i com hem vist, segu-
retat del pacient evoca particularment el context 
assistencial i accentua la importància de fallades o 
errors -ni que siguin sistèmics- com les causes evi-
tables del dany associat a les pràctiques sanitàries. 
El que, sent important, no proporciona una pano-
ràmica prou completa de la qüestió.
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Fins fa ben poc el diccionari de la RAE només ad-
metia iatrogènic / a  com a adjectiu però en la seva 
última revisió ja incorpora el substantiu que defi-
neix com “es diu de tota alteració de l’estat del pa-
cient produïda pel metge. Particularment quan és 
una alteració negativa”29. Així doncs, la iatrogènia 
denomina els efectes adversos o indesitjables que 
apareixen després d’una intervenció mèdica i, en 
definitiva, el dany associat a la pràctica de la me-
dicina. Si bé, per extensió, el terme es pot utilitzar 
per referir-se a qualsevol dany associat a una acció 
mèdica o sanitària, és a dir no només les efectua-
des per metges, sinó també per qualsevol profes-
sional o treballador de l’àmbit de la sanitat, inclo-
ses les intervencions sanitàries en sentit ampli, no 
només assistencials. Com és obvi, el dany sempre 
és una cosa negativa tot i que no sempre és evita-
ble. És clar que podria adduir, com algunes de les 
nostres mares ens deien, que el que cou cura. Un 
mite popular que no es correspon amb la realitat 
encara que potser suggereixi que de vegades l’ex-
posició al dany incrementa la nostra resistència. El 
que pot ser beneficiós. En qualsevol cas està clar 
que el dany no és evitable quan es produeix com 
a conseqüència de l’evolució de la malaltia, durant 
el curs clínic habitual; ja sigui perquè el tractament 
no és capaç d’evitar-ho totalment o, perquè es pro-
dueix com una conseqüència col·lateral de la inter-
venció practicada, el propòsit pot ser diagnòstic, 
profilàctic, terapèutic, rehabilitador o pal·liatiu. Els 
anomenats efectes secundaris, associats intrínse-
cament a la intervenció, com la creu d’una moneda 
és inseparable de la cara o el feix d’un full d’arbre 
del revés que només són evitables si la mesura no 
es porta a terme, el que suposa renunciar als bene-
ficis que d’ella s’esperen.

Argument que ens ha de fer pensar sobre la 
necessitat i la pertinència de l’actuació que es de-
cideixi dur a terme i, sobretot, si els beneficis es-
perables justifiquen el risc d’eventuals efectes in-
desitjables. En favor de l’ús del terme iatrogènia es 
pot adduir que la seva etimologia i el seu origen 
ajuden a reconèixer que totes les intervencions 
mèdiques i sanitàries tenen pros i contres, riscos 
i beneficis, i que no és possible garantir absolu-

tament la seva innocuïtat. Una intervenció perti-
nent (administració d’un medicament eficaç ben 
indicat) procurada de manera adequada (per la via 
adequada a dosis correctes) pot provocar s’uneixin 
reacció nociva (adversa) com a conseqüència de la 
seva pròpia acció farmacològica primària (efecte 
secundari). Acceptar que no tot el dany associat 
a la pràctica mèdica o sanitària és conseqüència 
de mala pràctica suposa obrir el focus de l’anàlisi 
i considerar també altres mesures correctores més 
de les que es proposen evitar o reduir errors i ne-
gligències, siguin atribuïbles als professionals o bé 
a l’organització dels serveis sanitaris.

És clar que també es pot adduir en contra de la 
seva ocupació que en parlar de la professió mèdica 
s’aludeix el paper d’altres professions i, per des-’aludeix el paper d’altres professions i, per des-
comptat, del sistema sanitari mateix, la contribu-
ció al dany associat a les intervencions en aquest 
àmbit és innegable. Tampoc ajuda que en l’àmbit 
judicial iatrogènia s’associï sovint (i per descomp-
tat no sempre correctament) amb negligència.

Però atès que el paradigma sanitari hegemònic 
és patogènic, tot i que en els últims anys aflora -si 
bé de manera encara molt retòrica- la perspectiva 
salutogènica, no sembla que distorsioni massa in-
terpretar la part (medicina,) pel tot ( sanitat).

A Espanya i gràcies a les iniciatives que en el seu 
temps es van desenvolupar en l’àmbit de la quali-
tat assistencial s’han promogut alguns estudis que 
ens han permès unes estimacions orientatives de 
l’impacte dels efectes adversos en diferents àm-
bits del sistema sanitari, totes elles recollides en el 
document sobre estratègia de la seguretat del pa-
cient 2015-2020 segons les quals la incidència hos-
pitalària se situava al voltant del 10% de les altes 
mentre que en l’àmbit de l’atenció primària es de-
tectaven prop de 20 casos per cada mil visites30. No 
disposem d’estimacions associades a les nostres 
activitats preventives ni tampoc a les iniciatives de 
la salut pública que tampoc són absolutament in-
nòcues.
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ALGUNS SUGGERIMENTS PER MINIMITZAR LA 
IATROGÈNIA 

La prevenció de la iatrogènia requereix doncs 
de tota una política multisectorial que, en primer 
lloc, reconegui la seva existència i estableixi el grau 
de prioritat que mereix com a problema principal 
de salut pública i a continuació caracteritzi i quan-
tifiqui més precisament el seu impacte en les di-
ferents dimensions de la problemàtica: pacients 
afectats, professionals, proveïdors, sistema sani-
tari, ciutadania i societat en general, de manera 
que es vagin desenvolupant les diverses actuaci-
ons que es considerin més adequades. Algunes de 
forma paral·lela i altres seqüencial. Per exemple, la 
promoció de la investigació tant de la freqüència, 
com de les causes -directes i latents- el que pro-
bablement porti a dissenyar algunes innovacions 
preventives i de control que, amb les que actual-
ment existeixen, haurien de ser convenientment 
avaluades. Intervencions que no s’han de limitar a 
l’àmbit del sistema sanitari, no només clínic -en el 
qual tant les activitats diagnòstiques com les pro-
filàctiques i les terapèutiques o les rehabilitadores 
i fins i tot les pal·liatives poden provocar efectes 
indesitjables- sinó també al de la salut pública que 
comprèn les accions de promoció de la salut col-
lectiva i per descomptat les de protecció de la sa-
lut que poden tenir conseqüències negatives sobre 
la salut, sovint indirectament, com a resultat de 
l’afectació del comerç, el turisme o altres activitats 
les limitacions no sempre són proporcionals als 
riscos sanitaris que en aplicació, entre altres, del 
principi de precaució es pretenen evitar. Exemples 
il·lustratius serien les repercussions en el comerç 
i el turisme de les dràstiques mesures de control 
per evitar la propagació de l’anomenada síndrome 
aguda respiratòria greu 31(SARS en anglès) i també 
en la promoció de la xenofòbia o les conseqüèn-
cies negatives atribuïbles a la pandèmia gripal de 
l’ 2009-10, que van incloure a més, alguns efectes 
adversos directes sobre la salut dels pacients que 
van ser desatesos en prioritzar l’atenció dels sospi-
tosos de la grip.32 Sense oblidar el dramàtic episodi 
de les vaques boges, encara que en aquest cas el 
dilatat període de latència i el desconeixement so-

bre la probable evolució de l’epidèmia, al costat de 
l’extraordinària letalitat de la malaltia, i, a més, la 
inadequada reacció inicial de les autoritats sanità-
ries britàniques, facin més comprensible la rotunda 
reacció preventiva. En un àmbit més local i menys 
dramàtic, la resposta que donem als brots epidè-
mics de la malaltia dels legionaris que, de tant en 
tant es declaren a casa nostra, provoca també con-
seqüències negatives que de vegades superen els 
beneficis del control sanitari. I no em refereixo a la 
utilització partidista en el terreny polític -tot i que 
també es tracti d’un efecte advers pel que té de 
manipulació- sinó pel temor exagerat que desperta 
i la sobreprotecció que es produeix a un cost en 
absolut menyspreable l’import es podria dedicar a 
altres menesters preventius més pertinents. Una 
sobreprotecció que a més no es tradueix en un 
descens de la morbimortalitat atribuïble a aquesta 
infecció.33

Però les activitats preventives d’àmbit poblaci-
onal entre les quals destaquen els programes de 
prevenció secundària, particularment d’alguns 
càncers, no estan exemptes de danys col·laterals, 
bastants dels quals depenen de l’anomenat sobre-
diagnòstic, un dels resultats possibles de les proves 
de detecció precoç de malalties que contràriament 
als falsos positius no és cap error, perquè identifi-
ca correctament la lesió o anormalitat sospitosa. El 
problema és que aquesta anormalitat no és equi-
valent a la malaltia sinó simplement un dels seus 
components o elements. De nou podem recórrer 
a la figura retòrica de la sinècdoque ja que les cèl-
lules metaplàstiques o anaplàstiques que trobem 
en una biòpsia no es poden identificar amb la to-
talitat del procés patològic l’evolució forçosament 
conduirà a les manifestacions clíniques de la ma-
laltia i, si escau, a la mort. Lamentablement no 
som capaços, almenys fins ara, de distingir ade-
quadament les troballes transcendents de les que 
no ho són. La qual cosa  augmenta la probabilitat 
de tractar innecessàriament als pacients i, en con-
seqüència, d’exposar-los a uns efectes col·laterals 
negatius que en el cas de patir una malaltia greu, 
té justificació raonable, però que en cas contrari 
resulten grotescament superflus. Un efecte inde-
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sitjable que en l’àmbit poblacional distorsiona la 
incidència d’alguns càncers la freqüència augmen-
ta artificialment.  El suggeriment d’algunes socie-
tats oncològiques que no es denomini com càncer 
a les simples senyals sospitoses o a algunes lesi-
ons i afectacions preliminars, té molt a veure amb 
aquestes consideracions34. 

La Medicina no és, per descomptat, l’única res-
ponsable de la situació, si bé el seu paper és decisiu. 
No només per motius deontològics ja que un dels 
deures bàsics dels professionals és, precisament, 
evitar al màxim el dany als pacients. Una obligació 
moral que legitima, entre altres, l’existència dels 
col·legis oficials de metges, institucions de dret pú-
blic que la societat estableix per a millor garantir a 
la ciutadania una pràctica professional respectuosa 
amb els interessos de la població, és a dir que vetlli 
per la qualitat de  l’exercici i per això per la segu-
retat de les actuacions. En el supòsit que qui més 
capacitat està per valorar la qualitat i la seguretat 
de la pràctica són els propis professionals. En efec-
te, la complexitat de la pràctica mèdica requereix 
coneixements i habilitats particulars difícilment 
accessibles d’una altra manera que a través d’una 
formació estructurada i sobretot d’una regulació 
efectiva. És de lamentar que de vegades es con-
fongui un corporativisme defensiu, més propi de 
gremis o sindicats amb el compromís en la defensa 
dels interessos de la població que, en definitiva, és 
el propòsit principal de la institució.

És clar que la defensa dels interessos dels profes-
sionals no és incompatible amb la dels ciutadans, 
fins i tot de vegades resulta complementària. Per 
aquest motiu iniciatives com el Programa d’Atenció 
al Metge Malalt (PAIMM)suposin una reacció ade-
quada ja que a més d’ajudar al col·lega afectat pro-
tegeixen als seus pacients d’eventuals efectes in-
desitjables que seria més probable que succeïssin 
a causa de les circumstàncies. Aquest mateix curs 
no és més que una conseqüència de l’assumpció 
per part de la corporació dels seus deures fundaci-
onals, aquells que legitimen la seva existència com 
un organisme de dret públic que ha de garantir a la 
societat una pràctica professional adequada i, per 

això, el més segura possible. Com ho seria també 
la prevenció del “burn out” que, en paraules de Ro-
gelio Altisent, és una autèntica bomba de rellotge-
ria per als usuaris del sistema sanitari.

PER A UN ABORDATGE ÈTIC (ÈTICA DE LA IG-
NORÀNCIA I ÈTICA DE LA INCERTESA)

 Ignorància i incertesa són dos conceptes que 
expressen desconeixement però no són sinònims, 
perquè mentre ignorància significa falta de saber, 
incertesa significa més aviat no saber del cert. 
L’etimologia d’ignorància és de vegades objecte de 
confusió, atès que alguns atribueixen l’origen del 
mot al verb llatí gnoscere, conèixer, però segons els 
entesos, els verbs llatins no poden mai anar pre-
cedits d’un prefix negatiu com in- per la qual cosa 
l’antecedent d’ignorància seria ignorare derivat 
de l’adjectiu ignarus que al seu torn procediria de 
gnarus, que vol dir expert. Ignarus seria l’inexpert, 
doncs. En canvi, incertesa, que també ens ha vin-
gut del llatí in-certitudo, ens remet a incert, és a 
dir dubtós o insegur. Assumir que no sabem tot el 
que ja se sap és la base de l’ètica de la ignorància, 
que té a veure directament amb decidir equivoca-
dament i, en general, amb els errors per acció o 
per omissió en dur a terme -o no fer-ho- qualse-
vol tipus d’activitats i, en particular, les de caràcter 
professional. I com que la ignorància, en el sentit 
més etimològic de falta d’experiència o en el sentit 
més col·loquial d’espifiar, és una característica prò-
pia de la nostra naturalesa, els humans no tenim 
més remei que assumir aquesta limitació perquè 
els nostres comportaments i les nostres decisions 
siguin moralment acceptables. El que de cap ma-
nera s’ha d’entendre com a acceptació resignada 
ni, molt menys, exoneració o impunitat davant els 
eventuals errors comesos per ignorància, sinó que 
al tenir present aquesta condició, intentem no tor-
nar-los a cometre i, com a mínim, no incrementem 
els perjudicis actuals ni futurs. La formulació d’una 
ètica de la ignorància no és molt habitual tot i que 
hi ha antecedents35 36.
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Acceptar que mai ho sabrem tot, ni tan sols 
d’una petita part de la naturalesa o de la realitat, 
es converteix, en canvi, en el fonament de l’ètica 
de la incertesa ja que cap increment del coneixe-
ment pot garantir el control absolut d’eventuals 
conseqüències indesitjables de les accions que 
emprenem basades en els nous descobriments. 
Una consideració destacada des de la filosofia de 
la ciència i que des del racionalisme crític de Karl 
Popper culminarà en establir que precisament la 
condició de falsabilitat és la que permet establir la 
demarcació de la àmbit, perquè si les proposicions 
no són potencialment refutables, no corresponen 
a l’àrea del coneixement científic. Així doncs, el co-
neixement científic, que té l’enorme avantatge de 
ser susceptible de replicació, no serà mai definitiu. 
En certa manera la veritat s’escorre l’abast de la ci-
ència tot i que la fe o l’art la segueixin reivindicant. 
La qual cosa no implica renunciar a l’aproximació a 
la realitat que té una existència objectiva, més enllà 
de les nostres limitacions cognitives. Però amb hu-
militat o millor dit, reconeixent-les. Popper mateix 
insta els metges a abandonar el dogmatisme de la 
mala ciència i a assumir tant la ignorància com la 
incertesa37. El que no s’ha d’entendre com a jus-
tificació de cap tipus de minusvaloració o menys-
preu del coneixement científic, les aplicacions a la 
realitat quotidiana són una clara mostra de la seva 
potencialitat interpretativa. Tot i que la incertesa 
pot tenir un efecte benèfic en estimular l’actitud 
crítica dels professionals, els estudiants de medici-
na i també els metges, sobretot els més joves no la 
toleren bé. En qualsevol cas i encara que sigui una 
limitació, no implica una actitud pusil·lànime de ni-
hilisme, sinó de prevenció de la temeritat. Tot això 
amb la finalitat de respectar els principis de bene-
ficència i de no maleficència de la bioètica que si 
bé van ser formulats pensant en la protecció dels 
subjectes d’experimentació humans han estat ge-
neralitzats en la pràctica assistencial de la medicina 
i poden ser assumits també per la pràctica comuni-
tària de la sanitat pública. Si bé l’aplicació de l’ètica 
de la incertesa a les professions sanitàries s’orienta 
sobretot a valorar les conseqüències del principi 
de precaució, resulta lògic emprar-la per analitzar 

qüestions més relacionades amb la pràctica profes-
sional i les implicacions per al sistema sanitari.38 39

Ambdues perspectives ètiques poden ajudar 
doncs a construir l’actitud més adequada a l’hora 
de decidir quines són les intervencions mèdiques 
o sanitàries que convé prescriure ja sigui en l’àm-
bit assistencial més personalitzat, com en el de la 
salut pública, més poblacional i col·lectiu. Una acti-
tud prudent que en qualsevol ocasió que s’hagués 
de prendre una decisió mèdica o sanitària, tingués 
en compte sempre, a més dels eventuals beneficis 
perseguits, els potencials perjudicis als que podri-
en exposar-se les persones objecte de la decisió. 
Una valoració sistemàtica que limités els perills de 
la temeritat, alhora que els de la pusil·lanimitat que 
podria conduir al nihilisme sanitari. El que implica 
que abans de prendre qualsevol decisió mèdica o 
sanitària convé valorar si el benefici que raonable-
ment esperem és prou valuós com per exposar-nos 
o exposar a tercers a un risc incert d’algun dany 
desconegut. És clar que si el risc és conegut resul-
tarà més fàcil la valoració que, òbviament, també 
caldrà portés a terme. En resum, caldria fomentar 
-i, si escau recuperar- el valor de la prudència per 
part dels professionals. Prudència no vol dir pusil-
lanimitat però tampoc temeritat ni per descomptat 
papanatisme. Per la qual cosa el recurs a l’ètica de 
la ignorància i a l’ètica de la incertesa pot ser-nos 
útil. Ètica de la ignorància que com reclamava Pop-
per quan el van nomenar honoris causa de la Com-
plutense -i en altres vegades- implica assumir la 
nostra condició humana i per tant no estigmatitzar 
els errors mèdics, que a més estimulen una medi-
cina defensiva totalment contraproduent (i deon-
tològicament reprovable). Cada un de nosaltres 
és impossible que sàpiga tot el que ja se sap i per 
descomptat que sempre sàpiga fer bé tot el que 
està indicat fer. Pel que fa a l’ètica de la incertesa la 
qüestió té a veure amb els límits del coneixement 
humà. Mai no podrem saber-ho tot de res. Que no 
vol dir que no ho intentem. Però cal assumir que 
no cal deixar-se portar per l’entusiasme del eureka, 
sinó aprofitar-ho prudentment.
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I si no és convenient estigmatitzar els errors mè-
dics ja que en fer-ho es fomenten actituds defen-
sives que lamentablement generen més perjudicis, 
com l’anomenada medicina defensiva que, en el 
millor dels casos, consumeix recursos que podrien 
dedicar-se a millorar la salut dels pacients que sí 
que es beneficiarien d’una intervenció pertinent, 
tampoc és èticament tolerable proposar cap impu-
nitat, encara que com passa a vegades la ignoràn-
cia no és negligent. Cal assumir responsablement 
les conseqüències i reparar o compensar en el pos-
sible els danys causats. Finalment, recordar que, 
tot i que era una bona idea, l’episiotomia rutinària 
no és recomanable, perquè és millor i menys perju-
dicial l’episiotomia selectiva; tot i que el consell de 
posar a dormir als nounats cap per avall es basava 
en la lògica suposició que cap per amunt podrien 
ofegar si vomitaven i aspiraven el vòmit, una avalu-
ació empírica demostrar que incrementava el risc 
de mort sobtada de forma notòria40. 
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INTRODUCCIÓN: ¿LA IATROGENIA NACE, O SE 
HACE?

Podemos tomar como punto de partida la de-
finición de iatrogenia de la RAE… “esa alteración, 
especialmente negativa, del estado del paciente, 
producida por el médico”, de cara a profundizar 
en sus causas subyacentes; para ello, dedicaremos 
unos párrafos a compensar el voluntarismo domi-
nante, en favor de un enfoque más estructural de 
los problemas.  

Las cosas ocurren por algo, aunque lo desconoz-
camos; otro nombre para nuestra ignorancia es la 
“casualidad”. Los eventos desfavorables e inapro-
piados, cuando se repiten obstinadamente, seña-
lan a causas y determinantes estructurales.

Con frecuencia reaccionamos con apelaciones 
morales a las consecuencias, más que con accio-
nes inteligentes sobre las causas. No se trata de 
restar importancia a la toma de conciencia de un 
problema, que suele ser una precondición para 
abordarlo seriamente; se trata de advertir sobre 
la insuficiencia de un modo de respuesta volunta-
rista, que enfatiza prestar atención y comprometer 
nuestra voluntad con el comportamiento virtuoso, 
y que suele ignorar las causas subyacentes que ali-
mentan los comportamientos inapropiados o inse-
guros.

Y es que tendemos a ser muy conservadores con 
el statu-quo, y queremos hacer tortillas sin romper 
huevos, e incluso sin huevos o sin sartén… sólo con  
 

 
 
 
 
la prédica moral, y la denuncia de nuestros males; 
mucho más fácil cuando podemos endosar la res-
ponsabilidad a las autoridades correspondientes 
en cada caso.

Citemos un ejemplo clásico: parecía que poco se 
podía hacer en la UCI del Hospital de Johns Hop-
kins con la infección nosocomial por catéteres en la 
vía venosa central, salvo aceptar como inevitable 
ese 11%, o predicar mayor aplicación de una serie 
de medidas bien conocidas de asepsia e higiene; 
hasta que Peter Provonost consiguió de la direc-
ción del hospital que autorizara a las enfermeras 
a detener el procedimiento si los médicos se salta-
ban algún paso del protocolo establecido. Lo sor-
prendente no fue la irritación de los médicos por 
esta insólita interferencia en su estilo de práctica 
(esto era previsible); lo llamativo fue que la tasa de 
infección bajo al 0% y en quince meses se ahorra-
ron 8 muertes y 2 millones de dólares. Un cambio 
organizativo hizo lo que años de concienciación no 
habían conseguido; quizás por la ingeniosa y atre-
vida forma de abordar determinantes estructura-
les que subyacían al comportamiento iatrogénico.1

Proponemos en este artículo un breve análisis 
sobre la iatrogenia “sistémica”, consistente en mi-
rar “aguas arriba” de la causalidad del daño que 
la medicina y la sanidad provoca en los pacientes; 
revisaremos varios tipos de vectores: unos sistémi-

1  Gawande A.  Annals of Medicine. The Checklist: If something 
so simple can transform intensive care, what else can it do? 
The Newyorker. December 2, 2007. Disponible en: https://
www.newyorker.com/magazine/2007/12/10/the-checklist
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cos (del sistema de salud); otros organizativos (de 
los centros y servicios, que consolidan y potencian 
los anteriores); y otros relacionados con el propio 
proceso clínico en las condiciones actuales de frag-
mentación del conocimiento y la praxis.

A partir de aquí, ensayaremos algunas rutas al-
ternativas para paliar o controlar la iatrogenia sis-
témica: no alimentar las tendencias estructurales 
a la producción/consumo excesivo e inapropiado; 
reconstruir o tender puentes entre saberes y espe-
cialidades escindidas para reducir la fragmentación 
y desintegración de los cuidados; y, finalmente, in-
tentar atajar con la formación el contagio precoz 
de los jóvenes profesionales a estilos de práctica 
iatrogénicos.

1. ENSAYANDO UNA DEFINICIÓN DE IATROGE-
NIA SISTÉMICA

El error es humano, pero puede ser evitable 
construyendo sistemas más seguros;2 las causas 
estructurales son parte del problema y de la solu-
ción; la iatrogenia sistémica se definiría en estas 
coordenadas; a riesgo de ser demasiado detallista, 
podríamos proponer una definición a partir de los 
siguientes siete enunciados. 

A riesgo de ser demasiado detallista, podríamos 
proponer una definición de iatrogenia sistémica a 
partir de los siguientes siete enunciados:

 ͽ Es el daño propiciado por estructuras institu-
cionales y organizativas sanitarias (los vecto-
res que luego veremos) …  

 ͽ y por una cultura ante la enfermedad que se ha 
consolidado con los años (la cultura se osifica 
como esqueleto de la conciencia colectiva) …

 ͽ que fomentan un intervencionismo recalenta-
do, imprudente e inapropiado (de ahí la tenden-
cia a errar por acción más que por omisión) …

2  Rodríguez-Sendín, JJ. Prevención de los efectos adversos 
sanitarios y contra la medicina defensiva. Pp:70-6. En: 
Iatrogenia y Medicina defensiva. Cuadernos de la Fundación 
Victor Grifols y Lucas, nº 42. 2017. Disponible en: https://
www.fundaciogrifols.org/documents/4662337/25620408/
q42_iatrogenia/e750f085-fc2d-4c4d-a9ce-f1b5e3790a46

 ͽ que desaniman una práctica reflexiva, articu-
lada y dialogada (la inacción, la incertidumbre 
o la vigilancia expectante son tomadas como 
fallos o manifestaciones de ignorancia o im-
perfección) …

 ͽ que alimentan el desencuentro y la descon-
fianza en la relación médico-paciente (la visión 
se va desalineando y la suspicacia puede ger-
minar más fácilmente) …

 ͽ que inducen comportamientos irracionales, 
hostiles e inapropiados de los pacientes (fruto 
de expectativas incumplidas y desilusión con 
desconfianza) …

 ͽ y que provocan reacciones adversariales, de-
fensivas y de distanciamiento personal por 
parte de los médicos (el paciente necio, des-
obediente, rebelde u hostil frustra al médico 
y le genera agresividad hacia aquel, o queme 
hacia sí mismo).

Vemos, por lo tanto, que se trata de una suerte 
de proceso de acción-reacción, donde unos deter-
minantes estructurales crean las condiciones para 
que se desencadenen conductas no virtuosas, y 
luego el comportamiento de los agentes las re-
troalimentan y expanden; en cada ciclo se va con-
solidando una cultura adversarial que cataliza las 
respuestas menos apropiadas, y socava la relación 
médico paciente cada vez más.   

Para poder cortar el círculo vicioso (no nos atre-
vemos a soñar en desencadenar un círculo virtuo-
so), creemos que es esencial revisar una serie de 
vectores estructurales (sistémicos, organizativos y 
clínicos) que están detrás de esta iatrogenia sisté-
mica.

2. LOS VECTORES SISTÉMICOS QUE RECALIEN-
TAN LA MEDICINA Y TRIVIALIZAN LA SANIDAD

El aseguramiento colectivo del riesgo de enfer-
mar es la base de los sistemas sanitarios moder-
nos (bien vía seguridad social o servicio nacional 
de salud). El efecto inmediato y deseado de que el 
paciente no tenga que pagar en el momento de en-
fermar es que aumente la accesibilidad y la utiliza-

Iatrogenia sistémica: en busca de una integración armónica, modesta y prudente de nuestras intervenciones clínicas
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ción. Pero cuando se instaura un modelo de pago 
prospectivo y de subsidio del sano al enfermo, em-
piezan a actuar una serie de vectores que tienden 
a incrementar el uso excesivo e inapropiado (reca-
lentamiento); esta sobre-utilización (por el lado de 
la demanda), acoplada con la sobre-provisión (por 
el lado de la oferta), crean la urdimbre donde se 
aloja la iatrogenia sistémica.

Enunciamos cinco vectores con una explicación 
muy sintética:3

a) Aversión al Riesgo” amplificada: (¿Y si tengo 
un cáncer…?)

Hay personas que experimentan una gran apren-
sión ante el riesgo de contraer una enfermedad, 
sentimientos hipocondríacos, utilización de servi-
cios ante cualquier síntoma, signo o preocupación, 
y propensión o compulsión a someterse a pruebas 
diagnósticas y cribados para reasegurar la ausencia 
de enfermedad. Cuando no existe un precio a pa-
gar en el momento de la utilización de los servicios 
y vinculada a la misma, un factor moderador des-
aparece, y por ello, la aversión al riesgo encuentra 
un territorio abierto, y capaz de extenderse a cual-
quier demanda o preocupación por trivial que sea.

En este punto conecta con lo que en economía 
del bienestar se llama “moral hazard”, o riesgo mo-
ral, que se refiere a la tendencia de los asegurados 
a hacer un uso excesivo e inapropiado de los ser-
vicios cubiertos por un esquema de conjunción de 
riesgos, ya que el beneficio de la utilización es con-
creto y tangible, pero los costes de estos servicios 
se reparten entre todos los asegurados.4

En los sistemas sanitarios los copagos han inten-
tado jugar este papel modulador, pero plantean 
grandes inconvenientes: no es fácil separar el uso 
del abuso (y el uso apropiado queda igualmente 

3  En un libro de la OMC sobre Relación Médico-Paciente 
como patrimonio inmaterial de la humanidad, pendiente 
de edición y publicación, se amplía en un capítulo estos 
contenidos sobre vectores que complican la sostenibilidad y 
recalientan la producción y consumo de servicios sanitarios. 
4  McGuire A, Henderson J, Money G. The Economics of 
Health Care. An Introductory Text. London, Routledge & 
Keegan Paul, 1988: 189-93.

inhibido); se produce un daño claro a la equidad 
(para un mismo copago, el acceso económico se 
agranda según disminuye la renta de las familias); 
y es injusto porque buena parte de las decisiones 
de utilización de los recursos (y del coste de los ser-
vicios) no dependen del paciente, sino del médico 
que las prescribe, indica, o induce.5

b) “Regla de Rescate” generalizada: (¡Lo que 
haga falta, sin importar costes!)

La regla de rescate se definiría como un impulso 
humano de tratar de ayudar a una persona identi-
ficable, cuya vida está en peligro, con independen-
cia de los costes. La regla de rescate tiene aspectos 
moralmente positivos, porque escenifica el respe-
to y consideración social a la vida humana. Pero 
supone también un oscurecimiento de la racionali-
dad, especialmente cuando la probabilidad de so-
brevida es muy baja, muy corta o con una calidad 
deplorable; y también cuando los costes crecen ex-
ponencialmente.6

Además, se convierte en un problema ético 
cuando no se cuenta con el consentimiento infor-
mado del paciente, y son los sanitarios o los fami-
liares de los pacientes los que suplantan su deci-
sión autónoma, imponiendo una prolongación no 
deseada de la vida, y ejercitando una obstinación 
terapéutica no querida, inclemente e insensata.

c) “Conductas de Resarcimiento” facilitadas: 
(¡Con lo que llevo cotizado!)

Muchos usuarios sienten que han abonado im-
puestos y cuotas toda la vida, y reclaman atencio-
nes y preferencias singulares (“llevo toda mi vida 
pagando”). En clave de conducta social, también 
puede llevar a un trato crítico a colectivos que sin 
haber “cotizado” nunca, se aprovechan de los ser-
vicios existentes (“abuso”), como si fueran “polizo-
nes” (free-riders); unido con los sentimientos xe-
nófobos, o los prejuicios étnicos, este sentimiento 

5  Saltman R, Figueras J. Reforma Sanitaria en Europa. Análisis 
de las estrategias actuales. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo –OMS, 1997; pp: 91-115.
6  Jonsen AR. Bentham in a Box: Technology Assessment and 
Health Care Allocation. Law, Medicine & Health Care. 1986. 
14(3–4): 172–174.
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puede dar lugar a propuestas políticas de exclusión 
de servicios públicos.  

Hay también un efecto distorsionador, relacio-
nado con la conducta de resarcimiento: cuando el 
consumidor carece de información, el precio ac-
túa como un indicador indirecto (e imperfecto) de 
la calidad: una medicina barata puede percibirse 
como mala medicina, expresiva de una asistencia 
de “segunda división”.

d) “Fascinación Tecnológica” compartida: (¡Lo 
último y más sofisticado!)

La fascinación tecnológica lleva a una predilec-
ción acrítica por aquellas intervenciones basadas 
en instrumentos y aparatos sofisticados y caros, 
realizados por equipos con gran reputación, a ser 
posible en hospitales terciarios. La High Tech (alta 
tecnología) somete y domina al High Touch (alto 
contacto interpersonal), y es preferida por pacien-
tes y médicos, tanto si hace falta para el problema 
de salud, como si no.

Esta fascinación se combina en cierta forma con 
el “rescate”: si se han usado todos los medios dis-
ponibles, entonces se ha hecho todo lo posible.

e) “Incertidumbre aborrecida” en la práctica clí-
nica: (¿Y si tiene un cáncer…? ¡Hagamos más aná-
lisis!)

La incertidumbre es aborrecida, y se intenta ob-
viar con sucesivas pruebas y análisis, en la vana 
fantasía de reducirla a la mínima expresión. Se une 
a la fascinación tecnológica compartida.

Puede haber algo de “regla de rescate”: un estu-
dio o prueba adicional parece que da esperanzas 
al paciente grave, y le está lanzando tácitamente 
el mensaje de que no le hemos desahuciado, y que 
algo más podemos hacer por él.

3. LOS VECTORES ORGANIZATIVOS QUE FO-
MENTAN EL USO EXCESIVO E INAPOPIADO

Dentro de las instituciones y centros sanitarios, 
los modelos organizativos actúan como claros pro-
pulsores del uso excesivo e inapropiado, y, por lo 
tanto, cooperadores inmediatos con la iatrogenia 

sistémica. Identificamos cinco vectores organizati-
vos:

a) El pago por acto. Es el más claro propulsor de 
sobre-provisión por el lado de la oferta; el vetera-
no concepto de “demanda inducida por la oferta” 
fue acuñado en los años 60 del siglo pasado, y per-
manece como una constante en el análisis de com-
portamiento de centros, servicios y profesionales.7 

b) La justificación gerencial de “más es mejor” 
cuando se trata de amortizar inversiones ya reali-
zadas en tecnologías, o de aprovechar las compe-
tencias de equipos humanos existentes. En efecto, 
cuando un centro sanitario ha comprado un so-
fisticado equipo o incorporado un nuevo proceso 
asistencial, le interesa una alta tasa de utilización, 
bien para ingresar dinero que permita amortizarlo, 
o bien para justificar su adquisición ante el finan-
ciador externo. Esto imprime una presión para la 
sobre-provisión.

c) La justificación profesional para conquistar 
y retener parcelas del campo clínico. El control de 
tecnologías y campos de intervención clínica forma 
parte de la pugna habitual entre grupos profesio-
nales de especialidades y sub-especialidades; esto 
crea un sesgo de indicación inducida para acumu-
lar casos, experiencia y competencias.

d) La amortización de la inversión individual en 
curvas de experiencia y competencias. Al igual que 
pasaba con la amortización de inversiones antes 
mencionada, ocurre lo mismo cuando un médico o 
equipo consigue subir la curva de experiencia para 
aprender a hacer una técnica… tiene que amortizar 
su inversión en tiempo, esfuerzo y dinero, practi-
cándola lo más ampliamente posible. El problema 
es que existe la tentación de la sobre-indicación, 
para el que lo necesita, para el que lo necesita me-
nos, e incluso para el que no lo necesita. 

7  El trabajo seminal de Arrow de 1964, que crea las bases de 
la economía de la salud, hoy puede ser descargado integro en 
internet.   Arrow K. Uncertainty and the Welfare Economics 
of Medical Care. The American Economic Review. 1963; 53 
(5). Disponible en:   https://web.stanford.edu/~jay/health_
class/Readings/Lecture01/arrow.pdf 
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e) Los conflictos de interés: El mapa de conflic-
tos de interés que recalienta la medicina es amplio 
y silente, pero no menos real e influyente; en el 
Gráfico 1 se representa la influencia que las gran-
des corporaciones del medicamento, la tecnología 
y la alimentación ejercen sobre los médicos, a tra-
vés de un conjunto pequeño de líderes (KOL = Key 
Opinion Leaders) que concentran el poder acadé-
mico, asociativo, editorial, jerárquico y clínico; y 
lo hace por méritos propios, pero también gracias 
al fuerte apoyo económico y académico de estas 
grandes corporaciones (conferencias, cursos, pre-
mios, honores…) 8 Obviamente, la introducción de 
las innovaciones y productos indicados, prescritos 
o aconsejados por los médicos, está claramente in-
fluenciado por estas grandes corporaciones o aso-
ciaciones de empresarios que los comercializan; 
incluso las asociaciones de pacientes empiezan a 
ser una efectiva palanca intermediaria para influir 
en la opinión pública y en los médicos.  

4. LOS VECTORES DE PROCESO CLÍNICO QUE 
AUMENTAN EL RIESGO DE IATROGENIA

Desde el Siglo XVIII la medicina se quiere aproxi-
mar a las ciencias naturales y tiene que pagar un 
peaje de distanciamiento frente al paciente: no es 
fácil amar a la diabetes y al diabético a la vez, y 
con la misma intensidad.  La pasión por el conoci-
miento cimenta la base científica del saber médico, 
sobre la cual se va construyendo el edificio de la 
modernidad, produciendo la eclosión de efectivi-
dad del Siglo XX. Pero también aumentando la dis-
tancia entre médico y paciente. La persistencia de 
los médicos de atención primaria ayuda a salvar el 
«gap»; pero la paradoja es que buena parte de la 
población sigue fascinada por la medicina especia-
lizada del hospital, que maneja tecnologías e inter-
venciones espectaculares que prometen la cura, y 
que incluso fantasean con una longevidad indefi-
nida... Frente a esta fascinación tecnológica colec-
tiva, la atención primaria mantiene su prestigio de 
verdadera medicina interpersonal, integradora y 

8  Gotzche P. Big pharma and big medicine in big trouble 
BMJ 2013;347:f6900. Disponible en:  https://www.bmj.com/
content/347/bmj.f6900.long 

humana, pero pierde puestos en la prioridad polí-
tica, social y profesional.

En el Siglo XX el crecimiento del conocimiento y 
de la técnica alimenta una subespecialización su-
cesiva; a modo de bipartición o gemación celular 
se va produciendo una fragmentación de los clá-
sicos troncos de la medicina, la cirugía, la obste-
tricia-ginecología, la pediatría y la psiquiatría; en 
el momento actual, hay cerca de las 50 especiali-
dades médicas, y se estima que unas 200 subes-
pecialidades topográficas o funcionales. El coste 
de coordinar una medicina tan escindida y com-
partimentada es muy alto, y su efectividad decae 
exponencialmente cuando aparece pluripatología 
o fragilidad, condiciones cada vez más habituales 
por el envejecimiento, y en las cuales la integración 
asistencial es precondición de una clínica virtuosa. 

En el inicio del Siglo XXI afrontamos una nueva 
fragmentación: los procedimientos y terapias to-
man vida propia y se anuncian directamente para 
inducir potenciales usuarios; esta llamada “com-
moditization” (consumerización de los procedi-
mientos), completa el círculo de desgobierno clíni-
co, y exige una recomposición epistemológica y de 
gestión de las decisiones clínicas. Esta tendencia 
implica también que los componentes de precio, 
coste, calidad, disponibilidad y distribución de los 
servicios sanitarios se valoran separadamente en 
mercados competitivos de proveedores.9 

Volver a meter el genio en la lámpara resulta 
difícil, pero será una tarea necesaria cuando com-
probemos hasta qué punto pueden darse a la vez 
excelentes procedimiento y mala medicina. 

Los riesgos de la subespecialización y fragmen-
tación progresiva serían esencialmente estos tres; 

 ͽ el “atolondramiento” (decisiones desarticula-
das, confusas y a veces extravagantes),

9  Pellegrino ED. The commodification of medical and health 
care: the moral consequences of a paradigm shift from a 
professional to a market ethic. J MedPhilos. 1999;24:243–66.
Disponible en: https://academic.oup.com/jmp/arti-
cle/24/3/243/902222 
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 ͽ el “ensimismamiento” (miopía clínica y atrofia 
de la curiosidad por otros síntomas, signos, ór-
ganos y sistemas), y

 ͽ la “inclemencia” (amor a la medicina e indife-
rencia ante el paciente).

De esta forma, cada especialidad y subespecia-
lidad recurre a una epistemología ad-hoc y escala 
desde sus focos de interés (enfermedades, pro-
cesos y procedimientos bajo su control) hacia sus 
determinantes fisiopatológicos, celulares, molecu-
lares y genéticos; así se construyen enfermedades 
y pre-enfermedades que amplían el campo profe-
sional y clínico.

Esta ruta “aguas arriba” en predicciones, preven-
ciones y altas precisiones genómicas o proteómi-
cas, expanden el universo de la sub-especialidad, 
pero lo hacen menos compartido, menos efectivo, 
más inseguro, más alejado del paciente, menos 
compasivo, más deshumanizado y más alejado de 
la razón de ser de la medicina como práctica pro-
fesional integral, personalizada y humanizada.

5. BUSCANDO ALTERNATIVAS RACIONALES Y 
RAZONABLES PARA PONER LA IATROGENIA 
SISTÉMICA BAJO CONTROL

Enfrentamos un tema complejo; no es factible 
ni prudente hacer recomendaciones improvisadas; 
sólo nos atrevemos a sugerir tres ámbitos de ac-
tuación: reducir el recalentamiento, facilitar la in-
tegración clínica, y cuidar a los jóvenes médicos.

5.a- No alimentar el monstruo con incentivos a 
la acción y reivindicar los valores intemporales de 
la medicina.

Lo primero que hay que hacer para salir del 
hoyo, es dejar de cavar, y no empeorar la situación. 
Todos los vectores que tiendan a recalentar la me-
dicina y a aumentar el uso excesivo e inapropiado, 
deben ponerse rápidamente bajo escrutinio. De-
cía un viejo profesor norteamericano que nunca 
se debe pagar a un médico por acto … ni tampoco 
a un bombero. Junto a esto, limitar lo más rápida 
y efectivamente que se pueda, lo conflictos de in-
terés. La pobreza y precarización profesional ero-

siona la moral de los médicos, pero el ánimo de 
lucro destruye la esencia de su arquitectura ética, 
y convierte al clínico en un tecnólogo del conoci-
miento, cuando no en un comerciante con débiles 
escrúpulos. 

Se trata de volver a situar a la medicina y los mé-
dicos en un plano de independencia y autonomía 
moral, desde el cual ganen la confianza de la socie-
dad y de los pacientes, y con ella consigan inves-
tirse de la autoridad necesaria para confrontar la 
aversión al riesgo, la regla de rescate y las conduc-
tas de resarcimiento; de esta forma liderarán uno 
servicios de salud que sólo pueden subsistir si son 
colectivos y sirven solidariamente a la ciudadanía. 

Y la profesión médica ha de ensayar desde den-
tro un triple cambio de mentalidad: vencer la tana-
tofobia que se esconde tras la fascinación tecnoló-
gica; aprender a cohabitar con la incertidumbre; y 
tener en cuenta los objetivos de nuestras acciones 
en términos de resultados en salud para el pacien-
te: comentaremos brevemente estos tres retos.

La fascinación tecnológica se asocia a una cre-
ciente ignorancia e indiferencia ante la realidad de 
los límites de la vida y de la medicina; y también 
a la tanatofobia de una sociedad que esconde la 
enfermedad y la muerte, que lleva lejos los cemen-
terios, y que parece querer escenificar un culto a la 
juventud y la inmortalidad. Y muchos colaboramos 
de forma tácita a que este despropósito se extien-
da. 

Las fantasías de omnipotencia de la medicina se 
asocian al ocultamiento de sus límites y del des-
enlace final de la vida. Los médicos, centrados en 
nuestra ciencia y tecnología, podemos combinar la 
obstinación terapéutica más inclemente e insensa-
ta, con el abandono repentino del paciente al que 
desahuciamos cuando ya no sabemos qué hacer 
desde nuestro marco de especialización y tecno-
logía de referencia. El peor de los mundos combi-
naría “abrasar” con acciones (diagnósticas o tera-
péuticas) y “desertar” con omisiones (de cuidados 
y empatía). 
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Manejamos mal la incertidumbre; y sin embar-
go la medicina aumenta cada día las “zonas grises” 
tanto en el diagnóstico como en las decisiones te-
rapéuticas y de cuidados. Debemos reconsiderar el 
concepto de complejidad y aprender a convivir con 
un grado razonable de ignorancia e incertidumbre. 
Valdría aquí el símil del “surfero”: su éxito depende 
de tener una buena tabla (su formación), y de un 
adecuado entrenamiento (competencias adquiri-
das a través de la práctica); pero cuando sale al mar 
a enfrentarse a las olas, no espera que éstas sean 
iguales, regulares o previsibles; por el contrario, su 
variabilidad es infinita, son altamente impredeci-
bles y él debe adaptarse a ellas para obtener bue-
nos resultados. 

El médico clínico bien formado y experimenta-
do, debe ser capaz de ir al encuentro del paciente 
con la mente abierta, y la capacidad de adaptación 
e incluso de disfrute de la diversidad y de la incerti-
dumbre, que estará siempre asegurada.  

Y finalmente, el éxito no lo juzgamos nosotros 
desde la perspectiva del procedimiento o el pro-
ceso; el impacto final ha de incorporar la perspec-
tiva del paciente (y la sociedad) al medio plazo. 
El tremendo testimonio del neurocirujano Henry 
Marsch habla por si solo: 10

 “…nuestro mayor éxito consiste en que los 
pacientes regresen a sus hogares y continúen 
con sus vidas, y en que no necesiten volver a 
vernos jamás.”

“Uno puede pensar que la operación ha sido 
un éxito porque el paciente sale con vida del 
hospital, pero años después, cuando ves a esa 
persona –como me ha pasado muchas veces-, 
comprendes que el resultado de la intervención 
fue un desastre absoluto desde el punto de vis-
ta humano.”

“…ahora estoy más dispuesto a aceptar que 
dejar morir a alguien puede ser una opción me-

10  Reflexiones del neurocirujano Henry Marsh recogidas por 
Rodrigo Gutiérrez
http://www.regimen-sanitatis.com/2016/12/henry-marsh-
una-antologia-i.html 

jor que operarlo cuando solo hay una posibili-
dad muy pequeña de que esa persona pueda 
volver a valerse por sí misma.”

5.b- Reconstruir la medicina escindida y conso-
lidar nuevas alianzas entre especialidades.

Como en el punto anterior, es importante limitar 
la deriva fragmentadora de la medicina. Para hacer 
compatibles, o cuando menos reducir el antago-
nismo, de los dos principios de la especialización y 
la integración, hay que aprender a especializarse, 
pero:

a) Reduciendo los grandes incentivos a ser “ca-
beza de ratón” (y no “cola de león); con frecuencia 
convertirse en superespecialista aporta demasia-
das ventajas, especialmente si permite el control 
de una técnica o de un medicamento. Pero lo que 
viene bien a un pequeño grupo, no necesariamen-
te beneficia al conjunto, y con frecuencia perjudi-
cará al paciente.

b) Limitando la posibilidad de que la oferta in-
duzca demanda, y alimente un uso excesivo e in-
apropiado para justificar la sub-especializacion 
(especialmente la de base procedimental o tecno-
lógica).

c) Mantener abiertas las rutas de repliegue, ha-
cia las especialidades y troncos madre.

c) Habilitar pasarelas inter-especialidades para 
recircular competencias y talentos, y escapar de 
los callejones ciegos.

5.c- Al rescate de los jóvenes médicos, para ga-
rantizar un futuro sostenible y una praxis clínica 
comprometida, efectiva y satisfactoria.

Las primeras etapas del continuum formativo 
son esenciales para reducir el contagio, y quizás, 
para introducir ideas que actúen como vacunas 
para prevenir una deformación rápida del ethos 
profesional médico. 

Pero, no podemos tener excesivas esperanzas en 
el discurso formativo: si el río de los determinantes 
de la iatrogenia sistémica fluye vigoroso, será difícil 
remar contra la corriente: su efecto será parcial y/o 
temporal
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Tampoco debemos ser pesimistas; la formación 
ayuda a entender el mundo que nos rodea (el sa-
ber tiene un efecto disciplinador y trasformador); 
y puede tener un efecto protector individual sobre 
el profesional que reflexiona y modula su praxis de 
forma consecuente. En este sentido, la formación 
continuada, si se acompaña de cambios organizati-
vos y profesionales, puede imprimir fuerza, cohe-
rencia y estabilidad a las trasformaciones.

Recientemente la Organización Médica Colegial 
y las Sociedad Española de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria, han elaborado un documento 
sobre “iatrogenia”11 y han puesto en marcha un 
curso de acceso abierto y autoadministrado sobre 
la iatrogenia y la seguridad del paciente; en esta 
iniciativa se trata de entender el problema en toda 
su amplitud, medir sus efectos y su magnitud en 
España, conocer las experiencias y programas para 
prevenir efectos adversos y mejorar la seguridad 
del paciente en entornos de intervenciones clíni-
cas, profundizar en las causas latentes de la iatro-
genia, y actuar en sus determinantes sistémicos y 
culturales.

El Ministerio de Sanidad, más desde la perspec-
tiva de los programas del seguridad del paciente, 
aporta una serie de programas formativos, tam-
bién de acceso abierto. 12

Se extiende a nivel internacional la idea de ini-
ciar la formación en el propio grado de medicina, 
ya que es esencial “instilar los valores” en los estu-
diantes y residentes tempranamente; 13 por ejem-
plo, aportar competencias para entender e identi-

11   Iatrogenia: análisis, control y prevención Documento del 
grupo de trabajo SESPAS--OMC sobre iatrogenia. Madrid: 
CGCOM. 2018.   Disponible en: https://www.cgcom.es/sites/
default/files/u183/iatrogenia_documento_omc_sespas.pdf 
12  Formación autoguiada en Seguridad del Paciente para 
profesionales sanitarios de habla española, ofrecida en 
formato abierto por el Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad de España. Madrid: MSCBS. Acceso en:  
https://cursos.seguridaddelpaciente.es/ 
13  Busing N et al. The Future of Postgraduate Medical 
Education in Canada.  Academic Medicine, Vol. 90, 
No. 9 / September 2015. Disponible en: https://pdfs.
semanticscholar.org/cffa/7fefecd34c7c478a275d9acda350b
3dcfedc.pdf 

ficar las amenazas para la seguridad del paciente; 
sus causas subyacentes; cómo desarrollar contra-
medidas efectivas; y cómo evaluar si se ha tenido 
éxito. Los organismos que acreditan la formación 
médica de grado están empezando a actuar para 
introducir requerimientos en este sentido. 

Otro aspecto esencial es formar con el ejemplo; 
los residentes deben aprender seguridad, tenien-
do ellos mismos condiciones de trabajo que ga-
ranticen la evitación de errores; sus demandas de 
supervisión y la prevención de la fatiga, son esen-
ciales para reducir el riesgo de incidentes que pro-
duzcan daños. 14

EPILOGO: CAMBIAR ES NUESTRA OBLIGACIÓN, 
Y ADEMÁS, MERECE LA PENA

Debemos ensayar una medicina prudente y sen-
sata que sea capaz de sopesar riesgos con benefi-
cios, modularlos con la opinión y preferencias del 
paciente concreto, y añadir racionalidad técnica 
donde la mejor evidencia ayude a reducir el uso 
inapropiado e inseguro. 

Como antes comentábamos: se trata más de 
aprender a “surfear” en la caótica ola de cada en-
fermo, pero con una buena tabla y una técnica 
bien entrenada, que de aplicar protocolos in vitro 
que nunca encuentran el paciente adecuado para 
expresarse con plenitud. Y surfeando con ciencia y 
arte podemos reencontrar al paciente y al placer 
de practicar una profesión vocacional y maravillo-
sa.

Con buena formación, con apoyo en otros com-
pañeros, fortaleciendo valores, y perdiendo el mie-
do a volar, podremos revitalizar esta vieja y nueva 
profesión nuestra, de forma prudente pero tam-
bién de manera ligera y relajada, por el hecho de 
afrontarla de forma más sabia, creativa y reflexiva.

Como recordatorio de lo que es el buen queha-
cer médico, y de lo que es un error diagnóstico, 

14 Patient Safety and Graduate Medical Education. 
Association of American Medical Colleges. 2003. Disponible 
en:  https://members.aamc.org/eweb/upload/patient%20
safety%20gme.pdf 
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nada mejor que concluir con una conocida cita de 
Cocharne:

… “Los alemanes soltaron en el barracón 
[enfermería del campo de concentración] a un 
joven prisionero soviético. La sala estaba lle-
na, y le ubiqué en mi habitación, ya que estaba 
agonizante y chillaba, y yo no quería que des-
pertara a los demás pacientes. Le examiné. Te-
nía grandes cavitaciones bilaterales y un grave 
roce pleural. Pensé que esto último era lo que 
le causaba el dolor y le hacía gritar. No tenía 
morfina, sólo aspirina, y ésta no hacía ningún 
efecto.

Me sentía desesperado. Yo casi no hablaba 
ruso, y nadie sabía hablarlo en la sala. Al final, 
y de forma instintiva, le senté en la cama y le 
abracé, y los gemidos pararon al momento. 
Murió apaciblemente entre mis brazos unas 
pocas horas después. No fue la pleuresía la que 
le hacía chillar de dolor, sino la soledad. Fue 
una maravillosa lección sobre atención al mori-
bundo. Me avergoncé de mi error diagnóstico y 
mantuve la historia en secreto.”

Cochrane AL. One Man’s Medicine. London:  MJ 
(Memoir Club), 1989, p 82.  

(traducción de J Repullo)

 
Figura 1: Mapa de conflictos de interés entre entidades comerciales y profesionales médicos.
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La pràctica clínica és prou complexa per ella 
mateixa, com també per la seva organització. Una 
pràctica clínica segura té tres grans objectius a as-
solir: identificar quins procediments clínics, diag-
nòstics i terapèutics són els més segurs i eficaços, 
assegurar que s’apliquen a qui els necessita i rea-
litzar-los correctament sense errors (1). La segure-
tat és un component imperatiu de la qualitat as-
sistencial. Mesurar el risc que esdevé de l’atenció 
hospitalària és vital pel sistema sanitari, no només 
per la dimensió sanitària, sinó també per l’econò-
mica, la jurídica, la social i fins i tot la mediàtica 
(2). L’interès sobre els esdeveniments adversos 
(EAs) a les darreres dècades ha estat important, 
però la utilització d’aquests resultats per millorar 
la qualitat assistencial és molt més recent. Els efec-
tes indesitjables dels medicaments, les infeccions 
nosocomials, les complicacions del curs clínic o els 
errors diagnòstics i terapèutics formen part de les 
preocupacions diàries dels professionals sanitaris 
des de fa molt anys (3). De fet, al 1955, Barr (4) els 
va veure com “el preu a pagar” a la introducció del 
moderns mitjans diagnòstics o terapèutics i Moser 
(5), a l’any següent, els va qualificar com “les malal-
ties del progrés de la medicina”. Al 1964, Schimmel 
(6,7) va assenyalar que un 20% dels malalts adme-
sos a un hospital universitari patien alguna iatrogè-
nia i que en una cinquena part del casos, aquesta 
iatrogènia conduïa a seqüeles greus. Steel et al (8) 
al 1981 establiren que aquesta xifra era del 36%, 
que una quarta part dels errors eren greus i que la 
principal causa eren els errors a la medicació. No 
es d’estranyar que al 2016, en Martin Makary i en 
Michael Daniel, amb una anàlisi publicada al BMJ 
amb el contundent títol de “L’error mèdic, tercera 
causa de mort als EEUU” feren trontollar el sistema 
sanitari (9).

Però no correm tant, fem una mica d’història i 
veiem que passava a l’àmbit quirúrgic. Entre 1980 
i el 2000 es publiquen sobre el tema una plètora 
d’estudis provinents dels EEUU (10, 11, 12), Austrà-
lia (13), Gran Bretanya (14), Dinamarca (15), Nova 
Zelanda (16) y Canadà (17, 18). La taxa d’EA als hos-
pitals va ser estimada entre el 3,7 i el 16,6 %, dels 
que al voltant d’un 50% es van considerat evitables 
(10). Es obvi que aquestes diferències, grolleres, no 
s’expliquen per diferències entre professionals o 
sistemes sanitaris que, per altra part corresponen 
tots a països del primer món. Tots són estudis de 
cohorts retrospectius, sustentats per bases admi-
nistratives, amb una definició molt restrictiva del 
que és un EA i considerant, pràcticament sempre, 
un EA per malalt, el més greu o el que consta a la 
base administrativa. Tota això ja feia albirar que el 
problema s’estava menysvalorant, però d’aquest 
estudis pioners varen aprendre algunes coses. L’es-
tudi de referència de tots ells és el que es coneix 
con el Harvard Medical Practice Study (HMPS) (10). 
Va ser desenvolupat al 1984 a Nova York i va ser el 
que va estimar la incidència d’EA  més baixa (3,7%). 
El 70% dels EA varen ser lleus o moderats, però el 
3% va tenir com resultat seqüeles permanents i en 
el 14% dels pacients aquests EA van contribuir a la 
mort (10,11). Els EA més freqüents foren les reac-
cions als medicaments (19%), seguit de les infecci-
ons nosocomials de la ferida quirúrgica (14%) i les 
complicacions tècniques (13%) (11). Les especiali-
tats amb major nombre de EA varen ser les quirúr-
giques.

 El segon és el Quality Australian Health-Care 
Study (QAHCS), de l’any 1995, amb una taxa d’EA 
del 16,6%, justament el de la taxa més alta, dels 
que el 51% eren evitables. Però d’altra vegada, feia 
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palès que la major part dels EA es produïen als ser-
veis quirúrgics (13). A l’estudi de Vincent et al (14), 
realitzat a dos hospitals de Londres, la incidència 
d’EA fou del 10,8% en un miler llarg de pacients 
hospitalitzats entre el 1999 i el 2000, del que tam-
bé foren evitables un 48%. Per tercera vegada l’es-
pecialitat amb més EA fou la Cirurgia General. Els  
dos darrers estudis, els de Davis et al (16), realitzat 
a Nova  �elanda al 1995 i el de Baker et al (17) al 
Canadà al 2000 varen obtenir taxes d’EA del 12,9 y 
7,5% respectivament, i una vegada més la Cirurgia 
era l’especialitat amb més proporció d’EA. Estava 
clar que els sistemes sanitaris tenien clares disfun-
cions i que els cirurgians érem una bona part del 
problema.

Després d’aquesta aproximació que en Marc Ro-
gel de Laval, un dels gurus de la seguretat clínica, 
diria “estadística”, el nou segle ens va portar anàli-
sis més detallats, minuciosos, el que ell qualifica de 
“forenses” (19). Les dues aproximacions al proble-
ma no ha de ser antagòniques, sinó complemen-
tàries.

Si ens centrem a l’àmbit quirúrgics i als anàlisi 
“forenses”, la primera referència sense cap dubte 
ha de ser històrica i ens hem de remuntar al princi-
pis de segle passat. Malauradament els resultats no 
van ser publicats a revistes al ús, però tenim prou 
referències (19,20) per demostren el paper de Er-
nest Amory Codman, un cirurgià bostonià, que va 
introduir el “End Result Card System” al que deixa-
va constància dels símptomes del malalt, el diag-
nòstic, el tractament, les complicacions i el resultat 
un any més tard. Demés incloïa un comentari per 
explicar les raons per les que no s’havia obtingut 
el resultat desitjat i classificava els errors i els EAs. 
Al 1914, Codman va renunciar a ser membre del 
Massachusetts General Hospital en protesta per-
què no es tenien en compte el resultats clínics a la 
promoció professional. Un any després, a una reu-
nió oberta va caricaturitzar l’àmbit mèdic bostonià, 
amb una vinyeta a la que es llegeix entre d’altres 
coses: “Em pregunto si la veritat clínica es incom-
patible amb la ciència mèdica. Podien guanyar-se 
la vida els professors clínics sense l’engany? ”. Això 

va significar el seu acomiadament com Instruc-
tor de Cirurgia a la Universitat de Harvard. A l’any 
1917, és cridat per ser un del pares del American 
College of Surgeons, i allà promou, amb el seu su-
port, una revisió del seu  “End Result Card System” 
com una forma d’entendre i millorar els resultats 
quirúrgics i detectar els defectes humans, orga-
nitzatius i d’equipament. Els sona tot això? Molts 
anys després, el desenvolupament d’aquest idea, 
ha estat l’ACS-NSQIP (National Surgical Quality Im-
provement Program) del que parlarem d’aquí uns 
minuts. Si ens anem a l’època més recent, els dos 
primers estudis centrats a l’àmbit quirúrgic són 
els de Gawande et al (21) i Healey et al (22). El de 
Gawande és un estudi  retrospectiu, que recull la 
incidència i condició dels EA quirúrgics als estats 
de Colorado y Utah (3,0%, 54% evitables), però el 
de Healey (21), és el primer prospectiu, amb un 
31,5% de EAs (48,6% evitables). Els autors justifi-
quen aquestes taxes elevades pel fet de ser malalts 
exclusivament quirúrgics, per utilitzar una definició 
més amplia que inclou les complicacions menors i 
finalment, i potser més important, perquè l’estudi 
estava integrat dintre d’una política hospitalària de 
millora continua de la qualitat.

En aquest punt i gaire be al mateix temps que 
apareixien els primers esbosos d’estudis nacionals 
sobre seguretat clínica com el realitzat a l’any 2002 
pel Comité de Coordination de l’Évaluation Clini-
que et de la Qualité en Aquitaine (23) (CCECQA) 
i que va ser l’embrió de l’estudi ENEIS per encàr-
rec de diverses agències nacionals franceses (24), 
el projecte IDEA a Espanya (25) finançat pel Fons 
d’Investigacions Sanitàries (FIS) i que va ser el ger-
men de l’estudi ENEAS (2006) (2) o el ACS-NSQIP 
que es va posar en marxa primer al sistema de 
Veterans i que després d’algunes modificacions va 
ser adoptat per una bona part del sistema sanitari 
nord-americà (26-28), el Servei de Cirurgia General 
de l’Hospital del Mar va posar en marxa un sistema 
de registre de complicacions sota un concepte in-
novador: la rendició de comptes.

La rendició de comptes forma part tant de la teo-
ría democrática com la vinculada al afers públics 
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perquè pretén la inclusió dels ciutadans, la vigilàn-
cia de les estructures de govern, la major eficièn-
cia pressupostària i la consolidació d’un sistema. A 
priori sembla molt lluny de la cirurgia, però espero 
demostrar al llarg de la meva presentació, que no 
és així.

El orígens de la rendició de comptes ens podri-
en remetre a Egipte o Atenes, però alguns autors 
assenyalen que l’antecedent més proper al con-
cepte modern va ser sota el regnat de Guillem I 
d’Anglaterra (29). Guillem I l’acabava de conquerir 
i necessitava informació del país. Per això, al Nadal 
del 1085 envia homes de la seva confiança per tota 
Anglaterra, sol·licitant als propietaris del seu reg-
ne que rendissin comptes de les seves possessions 
per avaluar-les i deixar-hi constància al anomenat 
Llibre de Domesday. Va ser escrit en llatí (la llegua 
franca encara era el llatí i no l’anglès) i el seu nom, 
prové d’una paraula anglesa antiga “dom” que sig-
nifica “compte o reconeixement”. O sigui que ho 
podíem traduir con el llibre del “Dia de Comptes”, 
el que volia dir que el senyor prenia coneixement 
a efectes comptables del que tenia cada vassall. És 
un registre similar al cens nacional actual i òbvi-
ament el seu propòsit principal era la recaptació 
d’impostos. Desprès del seu pas per diferents ar-
xius, finalment, el Llibre de Domesday, ha recalat 
al 2006 als Arxius Nacionals del Regne Units i està 
disponible “on line” des del 2011.

L’altra visió de la rendició de comptes, una mica 
més moderna (1787-1788), apareix en el que es 
coneix com “El Federalista” o “Els assajos del Fede-
ralista”. De veritat, és una col·lecció de 85 articles 
escrits sota el pseudònim de “Publius o Philo-Pu-
blius” per tres autors: Alexander Hamilton, James 
Madison i John Jay, tots ell pares de la constitució 
nord-americana amb la intenció de promoure la 
seva ratificació. Varen ser traduïts a l’espanyol per 
primera vegada per un diputat argentí, José María 
Cantilo, ara per promoure una modificació de la 
Constitució Argentina. Dèiem que aquesta era un 
altra visió. Els pares fundadors dels EEUU fan re-
ferència a un sistema de govern representatiu, en 
front del poder d’un rei que no té cap necessitat ni 

obligació de respondre dels seus actes, però que 
aquests representants tenen la responsabilitat de 
promoure l’interès general i el poble té dret a exi-
gir comptes als seus representants (30).

És a dir, tots tenen obligacions: uns de donar in-
formació i pagar el tributs corresponents i aquest 
d’exigir comptes al seus representants. La rendició 
de comptes és un compromís de transparència, 
claredat i responsabilitat amb la societat.

Bé, en aquest context, a l’any 2002 varen comen-
çar a recollir de forma més o menys sistemàtica 
els EA dels malalts a càrrec del Servei de Cirurgia 
de l’Hospital del Mar, a un registre que havien de 
mantenir els seus propis professionals amb el com-
promís de ser rigorosos i reportar les dades de for-
ma periòdica, mes enllà de les sessions de morbi-
mortalitat clàssiques, i establir marcs de referència 
comparatius.  Com tot inici, les coses no van ser 
fàcils: no hi havia costum d’enregistrar-los, encara 
i fer una definició del que era i no era EA, sempre 
hi havia dubtes (en uns casos més interessats que 
en d’altres), les sessions d’activitat i complicacions 
eren vistes com fiscalitzadores, però el temps tot 
ho cura, la situació es normalitza i al final tothom 
entén del que es tracta: millorar el nostre rendi-
ment, proporcionar la millor atenció sanitària pos-
sible i no ficar el dit a l’ull dels professionals. Al llarg 
dels anys, el sistema de registre, les definicions i 
els controls s’han anat perfeccionant. Hores d’ara, 
hem adoptat una base de dades que va ser origi-
nalment dissenyada per l’Hospital del Parc Taulí, al 
que li agraïm la seva generositat al cedir-nos-la, i 
les seves facilitats (29,30). Es tracta d’una base pro-
tegida, en ACCESS, que compleix la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades i ja havia estat comprovada 
a aquell hospital (29,30). A ella, per una part s’in-
corporen automàticament dades clíniques i admi-
nistratives del conjunt mínim bàsic de dades i, per 
altra, el personal mèdic o d’infermeria del Servei 
de Cirurgia introdueix totes les situacions clíniques 
susceptibles de ser considerades un EA en qualse-
vol moment de l’estada o seguiment del malalt. El 
tancament del cas es fa, en general, als 30 dies de 
la intervenció quirúrgica o de la data d’ingrés, si el 
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cas fos no quirúrgic, encara que hi caben d’altres 
opcions com per exemple, a la mort del malalt, si 
aquesta es produeix abans del 30 dies, o 30 dies 
després d’alta clínica en el casos de ingressos per-
llongats. Un revisor del Servei de Cirurgia no di-
rectament implicat en el tractament del pacient 
avalua si l’esdeveniment introduït es pot conside-
rar EA, les possibles seqüeles i la presencia d’error. 
En casos excepcionals o de clara discrepància hi ha 
un revisor extern, del que la seva decisió és inapel-
lable.

Encara que sincerament no cregui que és el més 
important de la meva exposició, suposo que molt 
de vostès estan esperant algun resultat d’aquesta 
política. Només els apuntaré uns pocs. En aquest 17 
anys s’han analitzat 51.191 pacients, dels que han 
patit un EA 5.610, el que representa un 11% dels 
pacients que ingressen al nostre servei. D’aquests 
un 6,3% han estat catalogats d’errors (890 malalts), 
amb una taxa de mortalitat del 0,4% (224 malalts).

La taxa d’EAs del Servei ha estat oscil·lant entre 
el 5,9 i el 21,8% en aquests 17 anys i les compli-
cacions més freqüents han estat les relacionades 
amb les ferides (seromes, infeccions, hematomes, 
dehiscències de la pell), les infeccions urinàries i un 
mal control del dolor. Des del punt de vista organit-
zatiu, l’EA més freqüent ha estat la suspensió de la 
intervenció quirúrgica

Després de 17 anys estem en condicions de fer 
unes quantes reflexions sobre el sistema. Més en-
llà dels números jo en quedo amb:

La normalització a la recollida de dades. La cul-
tura de deixar constància dels EA a una base de da-
des no està arrelada al món de la medicina i, pot-
ser, menys a la dels cirurgians on l’esdeveniment es 
pot relacionar més clarament amb la persona. D’al-
tra banda, l’existència d’una base de dades, amb 
la qualificació dels esdeveniments, crea una certa 
inseguretat. El treball continu d’aquests 17 anys ha 
permès establir unes regles del joc i que hi hagi po-
ques o cap persona que tingui recances a introduir 
a una base, fins i tot, els seus propis errors assis-
tencials. El que està clar, és que establir aquesta 
cultura es lent i s’ha de fer amb una cura exquisida.

Som conscients de que es pot discutir la quali-
tat de les dades introduïdes. No hi ha revisors, ni 
control de qualitat externs. Les dades erròniament 
introduïdes, poden quedar permanentment dintre 
del sistema (de fet és el mateix que succeeix amb 
el conjunt mínim de dades a l’alta hospitalària). No 
és hora de discutir aquests aspectes que, per altra 
banda, han estat extensament analitzats i discu-
tits a la bibliografia. No ho podem objectivar, però 
estem segurs de que al llarg dels anys, el servei i 
les unitats han trobat la utilitat final dels resultats i 
han anat millorant la seva introducció.

Una de les parts més crítiques del compliment 
de la base de dades és disposar del seguiment als 
30 dies, més en el context actual de cirurgia major 
ambulatòria, d’alta precoç i el seguiment dels ma-
lalts a les àrees d’atenció primària o especialitzada 
ambulatòries. Per una banda, tal com hem explicat, 
el nostre sistema alerta d’aquesta fita i per altra la 
nostra condició d’hospital sectorial amb una aten-
ció especialitzada ambulatòria a càrrec dels especi-
alistes del propi Servei, fan menys complicat assolit 
aquesta fita. Finalment, la història clínica compar-
tida també contribueix a aconseguir l’objectiu.

Traslladar aquesta cultura a d’altres àmbits de 
l’hospital. Mica a mica aquesta opció del servei de 
cirurgia ha estat coneguda per altres serveis i per 
diferents direccions de l’hospital que l’han volgut 
adoptat/implantar. L’Hospital va participar al pro-
jecte ENEAS promogut pel Ministeri de Sanitat, la 
base de dades ha estat posada a disposició d’altres 
serveis quirúrgics de l’Hospital, la Direcció Assis-
tencial i el Control de Gestió ho ha integrat dintre 
de la direcció per objectius (és a dir, dintre de les 
DPOs) i fa pocs mesos ho ha adoptat la Direcció 
de Qualitat dintre d’un programa de reducció dels 
esdeveniments advers d’alt impacte (infecció uri-
nària, errors a l’administració d’insulina, flebitis, 
pneumònies aspiratives i duplicitat de registres), al 
que no només estem el cirurgians, sinó tota l’es-
tructura hospitalària.

No ens amagarem de que queden coses a fer 
en aquest camí cap a l’excel·lència assistencial. Un 
punt cabdal és com presentar i tractar els errors 
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assistencials una vegada detectats. De fet aquesta 
situació, ja quedava palesa després de les sessions 
de morbimortalitat clàssiques i no és un fet par-
ticular del nostre sistema, del nostre servei o del 
nostre hospital. La discussió civilitzada dintre del 
Servei, com hem dit amb la intenció de millorar i 
no posar el dit a l’ull del “causant” i fins i tots tras-
lladar els problemes detectat a la Comissió d’Ava-
luació d’Actes Assistencials (és a dir fer públic) ha 
estat la conducta habitual. El més important és que 
una bona part dels EA discutits i reportats pràcti-
cament desapareixen de l’assistència una vegada 
comentats i discutits, encara que no amagaré que 
tenen una certa tendència a la recidiva en baixar la 
guàrdia. 

¿Per què la taxa d’EAs no han baixat de forma 
espectacular, i fins i tot han pujat? L’experiència al 
llarg d’aquest anys, ens porta a constatar que l’es-
ser humà continuarà comentent errors i que quan 
sembla que has controlat un determinat error, aca-
ba sorgint un de nou o un al que no havies prestat 
tanta atenció abans. La clau és fer un seguiment 
continu per detectar-los, analitzar-los i corregir-los 
de la formà més ràpida possible.

La darrera reflexió és sobre el paper de les Facul-
tats de Medicina pel que fa als EA. Amb freqüència, 
als nostres estudiants es transmet una actitud de 
certesa i infal·libilitat i poques vegades s’inculquen 
actituds i comportament proclius a acceptar i co-
municar l’error. Fora desitjable que la doctrina, les 
habilitats i l’aplicació pràctica de tots els continguts 
que envolten la seguretat/qualitat assistencial del 
malalt fossin contemplats durant el currículum.. 
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A l’Acadèmia el Dr. Emili Pi i Molist hi té dos ele-
ments en memòria de la seva activitat: un retrat i 
una placa. El retrat és a la galeria de presidents. I 
es presenta a la secció d’Iconografia de l’Acadèmia, 
a l’última pàgina de la Revista. La placa commemo-
rativa està situada a la sala Turró. 

Pi i Molist (Barcelona, 1824- B. 1892) va ser un 
dels acadèmics amb més activitat. Batxiller en me-
dicina el 1846, llicenciat el 1848, el 1855 entrà com 
a “metge major” de l’Hospital de la Santa Creu. Es 
va dedicar a la medicina mental. Es va conscienciar 
que la situació dels malalts mentals, els “bojos” en 
el llenguatge habitual, estaven molt mal tractats, 
tant des d’un punt de vista mèdic com humà. Les 
condicions del local on estaven eren  esgarrifoses, 
i calia com a mínim tenir-los en una situació accep-
table, per espai i per atenció humana.  Va dedicar 
la part més visible del seu treball per a aconseguir 
fer un manicomi nou, proper a la ciutat de Barcelo-
na, a tocar, però lluny del centre, de la ciutat vella. 
Va trobar els terrenys a Sant Andreu del Palomar, 
i allà, en un espai molt gran, es va fer el que seria 
conegut com a “manicomi de Sant Andreu”, que ha 
estat actiu fins molt entrat el segle XX, i després 
convertit en blocs de pisos. 

A l’Acadèmia Pi i Molist en va ser membre des 
del 1851, secretari (1855-1858), i president en dos 
períodes (1875-76 i 1890-92). Va llegir la lliçó d’inici 
de curs  de l’any 1864, amb el tema “Apuntes sobre 
la monomanía”. Autor d’una obra extensa, i en el 
seu temps prou coneguda, destacant els “Primores 
del Quijote, en el concepto médico psicológico.,..” 
(1886). 

Aquí importa donar informació sobre el retrat. 
Va ser ofert per l’Acadèmic Dr. Eduard Bertran i Ru-
bio, que també va ser president de l’Acadèmia, en 
dos períodes bianuals, de 1897 a 1900. El retrat va 
ser pintat pel seu fil, Pau Bertran. S’aporta l’escrit 
de donació. 

Papers de l’arxiu

EL RETRAT DEL DR. EMILI PI I MOLIST, PRESIDENT TRES BIENNIS
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Marc XIFRÓ i COLLSAMATA
Arxiu Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC)

Placa Commemorativa. Està a la Sala Turró
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Dues pàgines de la carta breu d’oferiment i donació.  

Marc Xifró i Collsamata
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Vida Acadèmica

RECONEIXEMENT A L’OBRA CIENTIFICA DEL DR. FRANCESC SALVÀ 
I CAMPILLO  (1751-1828)

Francesc  Salvà i Campillo va ser el metge barce-
loní amb més prestigi clínic del seu temps, els anys 
de la Il·lustració. El seu pare ja era metge, i aquí no-
més s’ensenyava cirurgia; la medicina a Catalunya 
només es podia estudiar a Cervera. Salvà, nascut 
el 1751,  va començar a València, seguí a Osca, on 
fou batxiller en medicina i va ser doctor a Tolosa de 
Llenguadoc el 1771. Havia conegut, doncs, alguns 
aspectes de la medicina francesa, que  estava en 
un primer nivell en el món.  Ingressà a l’Acadèmia 
Médico Pràctica, precedent de l’actual Reial Acadè-
mia, l’any 1773,  i de la que fou president. També 
va ser membre destacat de l’Acadèmia de Ciències 
Naturals i Arts (avui RACAB). 

No és habitual que un científic rebi un reconeixe-
ment en el món, per la seva obra, amb lliurament 
d’una placa, gairebé dos cents anys després de la 
seva mort, que va ser l’any 1818, a la casa on ja 
havia nascut, al carrer de Petritxol número 11 de 
Barcelona. Encara es pot veure una altra placa que 
indica que allà va néixer i morí. 

Aquest fet es deu a la intenció d’una associació 
d’enginyers americans,  l’ “Institute of Electrics and 
Electronics Engineeers (IEEE) de reconèixer, des de 
fa alguns anys, les contribucions al progrés de l’en-
ginyeria en diversos camps, entre ells el de l’elec-
tricitat. En la seva sessió de novembre de 2018  va 
acceptar com a fet científic important, una fita en 
la història de l’enginyeria, la invenció del telègraf 
elèctric, l’any 1804, pel Dr. Salvà. Aquest fet és ben 
diferent de les seves contribucions com a metge 
pràctic,  que ja s’ha dit era el de més prestigi en el 
seu temps entre nosaltres. Aquí va ser professor de 
Medicina pels alumnes del Reial Col·legi de Cirur-
gia, que així podien tenir també el títol de metge, o 
sigui el doble títol de cirurgià i de metge, que ales-

hores eren dues activitats professionalment dife-
rents, i sovint amb enfrontaments. 

L’obra científica, en el camp de les ciències apli-
cades, de Salvà és més extensa i també important.  
Ha estat citat també com un dels precursors dels 
estudis de meteorologia aquí, i les seves taules 
d’observacions han estat  valorades, i mostrades en 
alguns congressos i exposicions, com de les prime-
res que tenim de manera continuada durant molts 
anys.  Les taules meteorològiques estan a l’Arxiu de 
l’Acadèmia de Medicina; les comunicacions sobre 
l’electricitat (el galvanisme) a la telegrafia estan a 
l’arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i 
Arts. 

Va fer observacions diàries de les variables me-
teorològiques, que es podien mesurar amb els me-
dis que tenia, i principalment les de temperatura, 
durant tota la vida (excepte el temps en que no re-
sidia a Barcelona), és a dir més de quaranta anys.

En el mes de maig es va celebrar a la seu de la 
RACAB, al seu edifici de la Rambla, una sessió  re-
cordant aquest fet, que fou encapçalada pels presi-
dents de les Acadèmies de Ciències i de Medicina, 
doctors Joan Jofre i Josep A. Bombí. En el fulletó de 
presentació, editat per la RACAB es diu de Salvà: 

“...va ser un il·lustrat que estava al corrent dels 
avenços científics i tècnics del seu moment. Fou 
precursor en diversos camps com la medicina, la 
meteorologia i l’electricitat. Sobre aquest darrer 
camp va presentar a la RACAB... quatre memòries 
pioneres sobre l’aplicació de l’electricitat a la tele-
grafia: 

. 16 de desembre de 1795: “La electricidad apli-
cada la telegrafia” . 19 de febrer de 1800: “Memo-
ria sobre el galvanismo y su aplicación a la telegra-
fia”
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. 14 de maig de 1800: “Adición sobre la aplica-
ción del galvanismo a la telegrafia” i . 12 de febrer 
de 1804: “Memoria segunda sobre el galvanismo 
aplicado a la telegrafia”. 

El 1804 va presentar un prototip de telègraf  fent 
servir una pila de Volta (recentment inventada per 
a “emmagatzemar” electricitat en substitució de 
les ampolles de Leiden) connectada a vint-i-dos 
parells de fils, cadascun emprat per  a transmetre  
una lletra o un caràcter. 

Les reflexions de Salvà sobre la telegrafia van 
anar més enllà. Va anticipar que el nombre de ca-
bles del telègraf elèctric es podia reduir amb un 
codi de caràcters. Va postular que es podria prote-
gir el cable per comunicar Alacant i Mallorca i que 
la possibilitat d’aprofitar la càrrega iònica de l’ai-
gua permetria una telegrafia sense fils. 

A l’arxiu de la RACAB es conserva el paper amb 
les notes que Salvà va fer per calcular els fils de 
coure que calia comprar per a fabricar el prototip 
de telègraf, document que fou crucial pel reconei-
xement de la fita”. 

I així acaba: 2018: El telègraf elèctric de Sal-
và és reconegut com a fita internacional mundial 
per l’Institute of Electrical and Eletronics Engine-
ers (IEEE). Ara la placa que reconeix el fet està col-
locada sota el retrat de Salvà, que ja hi era, en un 
dels trams de l’escala de l’edifici de la RACAB.   

Reconeixement a l’obra cientifica del Dr. Francesc Salvà i Campillo  (1751-1828)
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Per  una circular del mes de maig  es convoca 
el XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana, 
que s’escau també amb el cinquantenari d’aquests 
congressos. Es recorda que el primer es va reunir a 
Barcelona, amb final de Montpeller,  els dies 1 a 7 
de juny de 1970 i va ser presidit pel doctor Ramon 
Sarró. La seu del Congrés va ser la Reial Acadèmia 
de Medicina de Barcelona i es van editar quatre 
volums d’actes, amb una molt bona qualitat d’im-
pressió,  que va anar a cura de la senyora Blanca 
Sarró i Martín.  

Ara el Congrés es convoca pels dies 5 i 6 de juny 
de 2020. L’escrit està signat pels doctors Josep An-
toni Bombí, com a president del Congrés; Miquel 
Bruguera com a president del Comité Organitza-
dor; i Ferran Sabaté,  com a president de la  Socie-
tat Catalana d’Història de la Medicina. 

La celebració està emmarcada dins dels actes del 
250 aniversari de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, creada per Resolució del rei Carles III, 
de data 4 de maig de 1770. La seu del Congrés serà 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

Vida Acadèmica

CONVOCATÒRIA DEL XXI CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA 
CATALANA. 50 ANYS DEL PRIMER CONGRÉS
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Convocatòria del XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. 50 Anys del Primer Congrés
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1. ÒBITS
En aquest trimestre hem hagut de lamentar el 

decés del doctor Albert Oriol i Bosch, acadèmic 
d’honor des de l’any 2014, professor de Fisiologia a 
la Universitat Autònoma, des del seu inici a l’Hos-
pital de Sant Pau, i després catedràtic d’Endocrino-
logia experimental i degà de la Facultat de Medi-
cina de Universitat Complutense de Madrid.   En 
retornar a Catalunya es va dedicar més a qüestions 
d’educació mèdica i de política sanitària. 

2. ELECCIÓ DE NOUS MEMBRES. 
En el Ple de 2 d’abril de 2019 van ser elegits aca-

dèmics numeraris, un per cadascuna de les qua-
tre seccions: els drs./dres. Francesca Pons i Pons, 
Vicent Fonollosa i Pla, Montserrat Espuña i Pons i 
Antoni Trilla i Garcia, essent proclamats acadèmics 
electes

3. INGRÉS D’ACADÈMICS NUMERARIS. 
Han formalitzat l’acte d’ingrés com a acadèmics 

numeraris el Dr. Bonaventura Clotet i Sala, per la 
secció segona, el dia 28 d’abril, i el Dr. Carles Her-
vàs i Puyal, per la secció quarta, el dia 16 de juny. 

Vida Acadèmica

MOVIMENT D’ACADÈMICS

Dr. Albert Oriol i Bosch
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Albert Oriol i Bosch en una sessió sobre educació mèdica
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Iconografia de l’ Acadèmia

Retrat del Dr. Emili Pi i Molist, President de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya, durant tres biennis 1875-1890.

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2019; 94


