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Motivació

• Pacients amb errors congènits del metabolisme
• Àmplia experiència en pediatria però no en 

l’adult
• Falta d’un “continuum”• Falta d’un “continuum”
• Risc de no adherència al tractament
• Moment de canvis físics, psicològics i sexuals
• Sensació d’abandonament
• Dèficit assistencial



Oportunitats

• Hospital Sant Joan de Déu:
– Unitat de malalties metabòliques hereditàries

• Hospital Clínic: 
– Secció d’ECM del CDB– Secció d’ECM del CDB
– Servei de Medicina Interna: Malalties musculars –

Laboratori de funcionalisme mitocondrial

• CIBERER
• Implicació institucional



Unitat d’Adults amb ECM

• Procés de transferència*
– Diagnòstic a l’edat infantil (alguns a l’adult)
– Preparació per a la transferència
– Procés individualitzat, acordat, fora de períodes de crisi i al final 

de cursde curs
– Informació, procés liderat pel clínic, gestor de cas, visita prèvia, 

reunions amb pacients ja transferits
– Equip pluridisciplinar, amb inclusió del pediatra
– Continuïtat en el tipus d’assistència

*Blum RW et al. Transition from child-centered to adult health-care systems for 
adolescens with chronic conditions. J Adolesc Health 1993; 14: 570-576.



HCB: entorn professional en 
l’atenció a pacients adults amb MM

• Divers i dispers
• Molts professionals/grups interessats en MM
• Cap (poca) relació entre ells• Cap (poca) relació entre ells
• Objectius molt particulars i esforços individuals
• Escassa visibilitat enfront d’altres processos



Objectiu

• Identificar professionals amb interès i 
responsabilitats en Malalties Minoritàries

• Identificar i ordenar els tipus diferents de 
Malalties Minoritàries



•Institut Clínic de Neurociències (i Centre de Diagn òstic Biomèdic)
•Malaltia de Huntington
•Distonia Primària
•Narcolèpsia
•Institut Clínic del Tòrax
•Hipertensió Pulmonar
•Malalties Pulmonars Intersticials Difuses
•Fístules arteriovenoses pulmonars i Malaltia de Ren du-Osler
•Malalties Genètiques Cardiaques
•Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (i Centr e de Diagnòstic Biomèdic)
•Malalties Metabòliques Hereditàries
•Malalties Autoimmunes Sistèmiques  (malalties autoi mmunes sistèmiques clàssiques i vasculitis 
sistèmiques)
•Malalties musculars•Malalties musculars
•Porfíries
•Melanoma Familiar
•Centre de Diagnòstic Biomèdic
•Anèmies Minoritàries
•Immunodeficiències Primàries
•Malalties Autoinflamatòries Hereditàries
•Malalties Minoritàries de l’Hemostàsia
•Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques
•Amiloïdosi i Mieloma Múltiple
•Hemoglobinúria Paroxística Nocturna



•Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabolis me
•Polineuropatia Amiloidòtica Familiar
•Malalties Vasculars Hepàtiques
•Insuficiència Hepàtica Aguda Greu (Hepatitis Fulmin ant, Fracàs Hepàtic Agut)
•Colèstasis Cròniques (Cirrosi Biliar Primària, Cola ngitis Esclerosant Primària, Hepatitis Autoimmunità ria, 
altres Malalties Colestàsiques Cròniques de l’adult )
•Colangiocarcinoma
•Càncer de Pàncrees
•Síndromes Hereditàries Colorectals (Clínica d’alt R isc de Càncer Colorectal, CAR-CCR)
•Patologia Esofàgica
•Tumors de l’estroma Gastrointestinal (GIST)
•Malaltia inflamatòria intestinal
•Tumors hipofisaris (acromegàlia, malaltia de Cushin g, prolactinoma, gonadotropinoma, adenoma hipofisar i 
no secretor i altres masses de la regió selar)
•Tumors neuroendocrins i patologia suprarenal
•Institut Clínic Nefrologia i Urologia
•Malalties glomerulars
•Síndrome hemolítica urèmica atípica•Síndrome hemolítica urèmica atípica
•Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neona tologia
•Endocrinologia ginecològica
•Tumors ginecològics rars
•Patologia i teràpia maternofetal
•Encefalopatia hipóxico-isquèmica neonatal
•Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgi ques
•Osteomalàcia
•Osteogènesi imperfecta
•Institut Clínic d'Oftalmologia
•Malaltia de Behçet
•Neuropaties òptiques



Objectiu

• Buscar sinèrgies entre els professionals amb
responsabilitats i interès en Malalties
Minoritàries: “Grup de Treball de MalaltiesMinoritàries: “Grup de Treball de Malalties
Minoritàries de l’adult”



Organització professionals y activitats al voltant de 
grups de pacients i processos

Unitats

Grups de 
Treball

Comandament

Sí (Cap d’Unitat)

No, però 
retribució variable 
(Coordinador de 
Grup de Treball)

Nombre
aproximat

35

30

Seccions

Dispositius

Grup de Treball)

Sí (Cap de 
Secció)

No, però 
retribució variable 
(Coordinador de 
Dispositiu)

45

50



Definició de Grup de Treball

Estructura funcional que integra professionals de diferents 
especialitats al voltant d’una malaltia o grup de malalties i
que no reuneix els criteris per ser Unitat

Disposa d’un Coordinador, que no té consideració de càrrec de 
comandament, i compta amb un Comitè (òrgan col�legiat que 
integra professionals de diferents especialitats i perfils)

S’adscriu a un Institut o Centre



Funcions i objetius del Coordinador

Establiment d’objectius a 4 anys, amb avaluació 
d’objectius parcials cada any (Coordinat amb el Director 
Mèdic i el Director d’Institut/Centre)

Els objectius han de contribuir al desenvolupament 
d’activitats assistencials, de recerca i de formació, amb
el resultat de millores en la qualitat, seguretat clínica i 
d’eficiència de les malalties que motivaren el Grup de 
Treball



Objectius del Grup de Treball

• Crear ambient d’interès comú
• Donar suport a necessitats comunes (assistencials, 

administratives, Farmàcia)
• Identificar objectius transversals (assistencials, 

docents i de recerca)docents i de recerca)
• Aconseguir reconeixement d’interlocució
• Informar de novetats d’interès comú
• Sessions conjuntes
• Evitar desànim
• Mai interferir en la tasca del professional/equip



Comitè del 
Grup de 
Treball
(ICMiD)

• Errors congènits del 
metabolisme

• Malalties 
mitocondrials

• Distròfies musculars

• Síndromes 
autoinflamatòries

• Immunodeficiències

• Porfíries

• Hipertensió pulmonar

• Budd-Chiari, 
Trombosi portal, 
Hipertensió portal 
idiopàtica, Fibrosi 
hepàtica congènita

• Estats intersexuals, 

Grup de treball en Malalties Minoritàries de l’adult 

Direcció
Mèdica

Institut
Clínic 1
(N grups)

Institut
Clínic 2
(N grups)

Institut
Clínic 3
(N grups)

Institut
Clínic...
(N grups)

Institut
Clínic 5
(N grups)

Institut
Clínic 4
(N grups)

CDB
CDI

• Porfíries

• Anèmies congènites

• Estats intersexuals, 
Hipogonadismes

• M. neurològiques



Accions a desenvolupar (I)

• Estimular el desenvolupament i/o adequació de 
guies clíniques 

• Reorganització assistencial (CCEE, interacció amb 
CAP, paper d’infermeria, Treball social)CAP, paper d’infermeria, Treball social)

• Reorganització sol�licituds laboratori (SAP)
• Creació base de dades
• Consolidar les relacions amb les organitzacions de 
pacients



Accions a desenvolupar (II)

• Avançar en l’obtenció i desenvolupament de 
projectes de recerca

• Consolidar un programa anual científico-docent
• Col�laborar en el pla d’unitats d’expertesa en MM 

del Departament de Salut de la Generalitat de del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, en coordinació amb el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• Incentivar la formació de professionals joves (MIR)



Accions a desenvolupar (III)

• Afavorir la col�laboració amb altres grups 
assistencials nacionals i internacionals amb 
experiència en MM

• Establir/enfortir relacions (assistencials, recerca) 
amb la indústria farmacèuticaamb la indústria farmacèutica

• Col�laborar en el registre nacional e internacional 
de MM

• Col�laborar en l’obtenció de mostres biològiques per 
a la recerca i emmagatzematge en el Biobank
(CIBERER)
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