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ENFERMEDADES MINORITARIAS:

Aspectos generales

• Son enfermedades graves,  crónicas y de diagnóstico y manejo 

complejo

• Con un riesgo importante de discapacidad, invalidez o muerte

• Con un gran impacto sobre los pacientes, su familia y su 

entorno

• El 80% son de origen genético

• La mayoría (50%) debutan en la edad pediátrica
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ENFERMEDADES MINORITARIAS:

Dificultades de abordaje

� Enfermedades poco conocidas

� Protocolización e indicadores cualitativos no definidos

� Falta de información consensuada para los pacientes y/o 

familiares

� Déficit de investigación

� Déficit de recursos terapéuticos

� Entorno “hostil”



H. Sabadell



+ ENFERMEDADES MINORITARIAS:

Retos asistenciales

• En el proceso diagnóstico:

• Acceso

• Acompañamiento / Escucha activa

• Comunicación

• Consejo genético

• En el plan de atención:

• Atención multidisciplinar, interprofesional

• Opciones terapéuticas

• Accesibilidad / Territorialidad

• En el soporte a la familia y la integración en la comunidad:

• Integración social

• Educación / Trabajo

• Visibilidad

• Autocrítica e investigación





* Equip gestor 
cas hospitalari

** Gestor cas 
territorial 

Pneumòleg/a

Neuròleg/a

Uròleg/aInternista

...

Dermatòleg/a

Laboratoris

...

Diagnòstic i juntament amb 

l’EAP elaboració del  Pla 

d'actuació, seguiment i 

acompanyament

Les TIC (web, HCC, i registre de malalt) i informació i suport al pacient i la família

• Proposta d’equip: treballador social, infermeria, metge (dependrà de cada centre)

• **Proposta: infermeria i treballador social (dependrà de cada territori)

PreALT

Associacions de 

malalts i familiars

- Serveis educatius generals i específics: 

EAP, CREDA, CREC, SEEM, 

SEETDIC, CREDV,;

- Rehabilitació (ambulatòria, 

especialitzada, domiciliària i  logopèdia). 

Fisioterapeutes

-Hospital de dia, PADES, EAIA, 

- Ortopèdia; altres, ....

-Serveis socials, municipals i altres

- Serveis d’orientació i valoració

discapacitat

--Centres de dia

-CDIAP ; altres, ...

CTIC (Comissió
interdepartamental
de coordinació dels 
Dep. Salut, Acció
Social i Educació) 

per a nens i 
adolescents

Detecció , i juntament 

amb l’especialitzada fer 

el seguiment i 

acompanyament

SERVEIS 
SOCIALS

CENTRES 
EDUCATIUS

EQUIPS DE SUPORT

• Auxiliar 
infermeria

• Personal 
d’atenció a 
l’usuari

® Tot  ciutadà amb TIS te assignat un EAP de 
referència

Pediatria

Odontòlegs

Equip Atenció
Primària

Metge de família

Infermera 
comunitària

Especialistes 
territorialsEspecialistes salut 

mental (CSMIJ i 
CSMA)

Treballador social

Especialistes salut 
pública

Farmacèutics 
comunitaris

Llevadora

Oncòleg/a

Endocrinòleg/a

Nutricionista

Neuropediatra

Hematòleg/a

Model d’atenció a les MM (II).   Nivells d’atenció



CIUTADANIAPROFESSIONALS

SANITARIS
PROFESSIONALS

SANITARIS

CENTRES 

SANITARIS
+

Web MM
(futur canal salut)

Informació actualitzada, 
links (Orphanet,...)  

publicacions, cercadors 
associacions, ... Tenint en 

compte l’usuari de 
l’informació

HISTÒRIA CLÍNICA COMPARTIDA

Carpeta de 
salut

Visor HC

Registres 
sanitaris  (base 

de dades de 
laboratoris)

Registre de 
malalties 

minoritàries

Registre de 
malalties 

minoritàries
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Treball en Xarxa



Hospital que lidera la Red

�Puntos fuertes:
�Historia

�Conocimientos

�Reconocimiento 
profesional

� Inquietud/Entusiasmo

�Visión de futuro

�Visión holística

�Voluntad de servicio

�Modelo

�Resiliencia

• Debilidades:

– Recursos escasos

– Incertidumbre

– Esfuerzo

• Amenazas:

– Dificultades de 
coordinación

– Claudicación 
profesional



+ Premisas

� Genética clínica

� Atención Pediátrica especializada

� Unidades Multiprofesionales

� Traspaso a etapa adulta

� Disponibilidad de alta tecnología

� Relación con los dispositivos comunitarios

� Coordinación interdepartamental

� Acompañamiento emocional / Soporte a la familia

� Trabajo en red

� Compromiso institucional





ENFERMEDADES MINORITARIAS:

Coordinación Interdepartamental



Neonatología: 
Mètode cangur



AULA ESCOLAR



Salut, Escola i Comunitat



El Territorio







Nuestra realidad, … hoy



Experiencia en Parc Taulí

Los inicios

�Oncología infantil

�Genética clínica

�Desarrollo psicomotor (Autismo, Dislexia, Retraso 

mental)

� Enfermedades neuromusculares

� Enfermedades respiratorias complejas

� Inmunodeficiencias

�Drepanocitosis

� Fibrosis quística

�Trastornos cognitivo-conductuales de base genética





Visitas Genética clínica 2011

Tipus de Visita 2011 Totals Primeres Segones

Fenotips Conductuals anòmals 26 21 5

Consell Reproductiu 183 143 40

Dismorfología 268 203 65

Retard mental 58 51 7

Segon seguiment 276 119 157

Altres 181 165 16

TOTAL VISITES 992 702 290

Visitas Genética clínica 2011





Visitas neuropediatría y CDIAP 2011

NEUROLOGIA PEDIATRICA I CDIAP Nº primeres visites Nº visites successives Nº Visites totals

Neuropediatria 1.906 2.781 4.742

Neurologia CDIAP 343 1.214 1.957

NeuroPsicologia 89 538 627

Psicologia CDIAP 407 4.086 4.493

Atenció terapèutica CDIAP* ---- 30.531 30.531

Treball social CDIAP 53 790 843

TOTAL 43.193
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� Unidad de atención al paciente con Trastorno de 

Espectro Autista (TEA)

� Unidad de atención al paciente con Trastorno de Deficit

de Atención-Hiperactividad (TDAH)

Unidades Funcionales

� Sistemas Alternativos de Comunicación o 

Comunicación Aumentativa (SCA)

_______  __________Desarrollo de nuevos aplicativos





Angelman, Sdme. Diagnosticats (1996-2011) 118

Angelman, Sdme. Visitats (2003-2011)  0-18 anys 72

Angelman, Sdme. Visitats (2003-2011) > 18 anys 2

TOTAL 118

Prader Willi, Sdme. Diagnosticats (1996-2011) 194

Prader Willi, Sdme. Visitats (2003-2011) 0-18 anys 72

Prader Willi, Sdme. Visitats (2003-2011) > 18 anys 2

TOTAL 194

X Fràgil, Sdme. (1:4.000 H / 1:8.000 D) 0-18 anys 142

X Fràgil, Sdme. (1:4.000 H / 1:8.000 D) A 18 anys 30

TOTAL 172

Velocardiofacial Sdme. 0-18 anys 5

Velocardiofacial Sdme. > 18 anys 0

TOTAL 5

Williams, Sdme.0-18 anys 19

Williams, Sdme. > 18 anys 2

TOTAL 21

Rett, Sdme. 0-18 anys 4

Rett, Sdme. > 18 anys 3

TOTAL 7

TOTAL FENOTIP CONDUCTUAL ANOMAL 517

Total pacientes con TCCBG hasta 2011



Crom. Sexuals. Alt. citogenètiques complexes (múltiples tipus) 94

Crom. No Sexuals. Alt. citogenètiques (múltiples tipus) 19

Trisomia X 5

Turner, Sdme. 13

Klinefelter, Sdme. 12

TOTAL GENETICA ANOMALIAS CROMOSOMAS SEXUALES 143

Noonan, Sdme.* 12

Pacientes con Discapacidad Intelectual de 

Base Genética diagnosticados hasta  2011



� 9 Reuniones efectuadas

� 20 Proyectos de Investigación

� 58 Comunicaciones, Ponencias o Conferencias

� 26 Capítulos de libros

� 13 Cursos Postgrado y Sesiones CDIAP

Actividades de Investigación y Docencia



+ Un any de Pla de salut, un esforç col·lectiu

30 de novembre – 1 de desembre 2012

Organitza:

Autors: E. Gabau, P. Rivera, J. Artigas, R. Corripio, M. Guitart*, J. Martí
Unitat de Genètica Clínica, Neuropediatria, Endocrinologia Pediàtrica, Servei de Medicina Pediàtrica. Hospital 
de Sabadell. *Laboratori de Genètica, UDIAT. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí

Email: egabau@tauli.cat

Experiència en l’Atenció de Malalties Minoritàries:  Pacients amb Trastorns 
Cognitius-Conductuals de Base Genètica

Objectius
Presentar l’experiència desenvolupada durant 
els últims 15 anys en l’atenció a pacients amb 
un grup de malalties minoritàries d’origen 
genètic, i que comparteixen com a eix 
fonamental trastorns cognitius-conductuals. 

Plà de Treball
La dinàmica de treball s’estableix en base a la demanda que 
les famílies realitzen en relació al diagnòstic etiològic d’un 
síndrome (Sd) minoritari, realitzant una anàlisi i orientació 
neuropsicològica, definint protocols assistencials 
personalizats en col·laboració amb les Associacions de 
Famílies, dinamitzant línies d’investigació que generen noves 
vies d’actuació i establint una xarxa de col·laboració entre els 
diferents “actors” del procés (pacient, família, societat, 
Institucions).

Introducció
Les malalties minoritàries es defineixen com aquelles que tenen una prevalença inferior a 5 casos per 10.000 
habitants i, encara que són malalties de baixa freqüència, globalment afecten a un 6-8% de la població. Per la 
seva baixa freqüència, són malalties de diagnòstic i maneig complex, tenen un risc important de discapacitat i 
un gran impacte sobre els pacients, la seva família i el seu entorn.

Conclusions impacte en els objectius del Pla de Sal ut
La concentració d’esforç i la posterior col·laborac ió, en forma de xarxa i mitjançant les TIC, amb tot s els 
“actors” relacionats amb una o diverses malalties m inoritàries que comparteixen característiques o 
necessitats similars, permeten millorar la qualitat  d’atenció als pacients i als seus familiars, intro duir 
noves línies diagnòstiques o terapèutiques, així co m disminuir la percepció de soledat i frustració qu e 
es genera en aquestes situacions.

Experiència

Síndrome de Angelman, Diagnosticats (1996-2011)
Síndrome de Angelman, Visitats (2003-2011): 0-18a
Síndrome de Angelman, Visitats (2003-2011): >18 a

118
72
2

Sub-Total 118

Síndrome de Prader-Willi, Diagnosticats (1996-2011)
Síndrome de Prader-Willi, Visitats (2003-2011): 0-18a
Síndrome de Prader-Willi, Visitats (2003-2011): >18 a

194
72
2

Sub-Total 194

Síndrome X-Fragil, Visitats (2003-2011): 0-18a
Síndrome X-Fragil, Visitats (2003-2011): >18 a

142
30

Sub-Total 172

Total 484

•Organització de 5 
Jornades/Congressos  monogràfics

•Participación en 16 proyectes de 
recerca y 6 capítols de llibres

•Participació en ponencies







+ Enfermedades minoritarias: 

el futuro

� El diagnóstico precoz

� La organización sanitaria

� La orientación al paciente

� Las asociaciones de pacientes

� Redes de investigación

� La implicación de la industria

� La solidaridad

� El trabajo en equipo

� Los profesionales







+
Trabajo en equipo

� Dentro del propio centro experto:

� Generando experiencia

� Definiendo indicadores cualitativos

� Evaluando resultados

� Incidiendo en el futuro

� Hacia el exterior:

� Compartiendo conocimiento

� Compartiendo experiencias

� Ofreciendo colaboración

� Evitando la descapitalización de centros no catalogados como 

“expertos”

� Favoreciendo el crecimiento de otros profesionales

� Colaborando con las Asociaciones de Enfermos

� Colaborando con la Administración



TRANSTORNS COGNITIU – CONDUCTUALS DE 
BASE GENÈTICA

DEFINICIO

QUINES MALALTIES SON

COM ES DIAGNOSTIQUEN

CASUISTICA DEL H. 
SABADELL

EQUIP MEDIC

PER PROFESIONALS

ASSOCIACIONS DE PARES

COM POSAR-SE EN 
CONTACTE

ES

P

CA

T

DEFINICIÓ: Les MALALTIES MINORITÀRIES (MM) son un grup d’entitats poc 
freqüents, que es presenten de manera aïllada en menys de 5 de cada 10.000 
nens, però que en el seu conjunt, al ser moltes (més de 7-8.000 descrites en 
l’actualitat), poden arribar a afectar a un percentatge significatiu de la població
General.

El Servei Català de la Salut ha reconegut a l’any 2012 al nostre Hospital com a 
Centre d’Expertesa per l’atenció d’un grup molt específic d’aquestes MM, 
concretament les denominades TRASTORNS COGNITIUS I CONDUCTUALS DE 
BASE GENÈTICA (TCCBG), donada la seva condició de pioner al estat espanyol 
en el seu diagnòstic i tractament, i la gran experiència acumulada al llarg de 
molts anys.

Aquests trastorns es manifesten en edats diferents i amb diferents graus 
d’afectació tant física com neurològica, però totes ells tenen uns trets comuns 
que les defineixen:
Presenten Dèficits Cognitius (Afectació intel·lectual),
Trastorns de conducta o Patrons de conducta típics i anòmals.
Afectació neurològica de molts tipus e intensitats, alguna molt característica.
Afectació d’uns òrgans molt específics en cada malaltia: òrgans “diana”.
Trets malformatius o dismòrfics en la gran majoria de pacients, però de 
vegades difícils de reconèixer sobre tot en edats precoces.
Acompanyat tot això, d’anomalies cromosòmiques que s’escapen, per la seva 
complexitat i especificitat, a l’anàlisi d’un simple Cariotip, havent d’emprar 
tècniques de Citogenètica i Biologia Molecular més avançades.

39

Web del Servei de 
Medicina 

Pediàtrica – H. 
Sabadell
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Centro experto

Territorio 1

Territorio 4

Territorio 5

Territorio 3

Territorio 2

Registros

El Centro Experto

Investigación





Los profesionales, … del futuro??



ENFERMEDADES MINORITARIAS:

Los Profesionales
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Comunitaria

Centro Experto

Paciente

RegistrosDiagnóstico

InvestigaciónCiberer
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European  Pediatricians collaborate in Care for Children with  Rare Diseases  
 

Mission statement 
 

European Paediatricians, working together, will   
 
1.  Provide sufficient services for expert diagnosis or confirmation of diagnosis. 
 
2. Ensure appropriate capacity and equal access to follow-up and management of children 

with rare diseases   
 
3. Produce and adhere to good practice guidelines and implement outcome measures and 

quality control. 
 
4. Use and demonstrate a multi-disciplinary approach in management of patients and 

families. 
 
5. Document and maintain a high level of expertise and experience through publications, 

grants or honorary positions, teaching and training activities  
 
6.  Make a strong contribution to international research and support international trials in    
treatment of rare diseases. 
 
7. Provide epidemiological surveillance, such as by registries, preferably at a European level. 
 
8.  Communicate with health authorities and policy makers in order to improve 
the finances for health care of patients with rare diseases. 
 
9. Support, communicate with, and advise patient rare disease networks and organisations 
 
10. Collaborate with initiatives of the European Commission Rare Disease Task Force, in 
developing national plans for integrated services and support for patients and families 
affected by rare diseases. 
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