
1. EL DIA A DIAAMB ELS PACIENTS

2. AVANÇANTEN ERRORS CONGÈNITS DEL METABOLISME, MALALTIES RARES



Errors Congènits del 
Metabolisme
� Extraordinàriament heterogeni
� Més de 600 malalties

Dissenyat per Donald E. Nicholson, The University of Leeds, Anglaterra. 
http://www.iubmb-nicholson.org/gif/InbornErrors.html



Qualitat de vida
Manca de recerca i 

tractaments curatius

Manca informació: P/M

Carència ajuts dia a dia

Recerca participativa

Pesada càrrega
psicosocial

Aïllament, soledat



1. EL DIA A DIA AMB ELS PACIENTS



Antecedents

1. Falta d’informació per a les 
famílies

2. Necessitats no resoltes2. Necessitats no resoltes
3. Beneficis de les comunitats

online
4. Sensibilitat i grup de 

referència



Continguts
� Informació científica sobre 65 ECM. 

� 132 consells per la vida diària.

� Prop de 300 receptes específiques
per a 4 tipus de dietes i 16 menús
complets.complets.

� Gairebé 1.000 articles amb
contingut científics i avenços
mèdics.

� Bulletí, 3 espais diferents en xarxes
socials com Facebook, Twitter i 
YouTube.



� Més de 25 contes

� Apps i jocs

Continguts



Espai de comentaris

Pot jugar 

amb farinetes

a la guarderia

si té PKU?

Què hi ha del 
tractament amb
xaperones en  

Cbl-C?

Les meves
nenes poden 
menjar
xiclets si 
tenen una 
IHF?

Què és

la teràpia

Agradezco profundamente su atención. 

Sinceramente, no sabía que  existía un lugar donde 

podíamos compartir nuestras ansiedades y saber  

que no estamos solos en esto. Me alegra mucho el 

haberlos encontrado y sobre todo me tranquiliza. 

Estaré en contacto con ustedes, la información de 

esta página me parece valiosa y me ayuda a llevar 

la situación que me toca vivir con mi niña.

¿Y el la teràpia

gènica?

¿Y el 

amonio?



Espai de comentaris

• 25% Sobre la pròpia malaltia (procés dx, 
seguiment bq, investigació…).

• 17% Sol·licituds de contacte amb altres 

famílies.

49% 51%

seguiment bq, investigació…).

• 10% Sobre situacions especials o malalties 
associades.

• 14% Dubtes sobre nutrició / dietes 
especials.

famílies.

• 16% Gratitud, expressió de soledat, 

d’angoixa…

• 13% Explicar experiències personals, trucs, 

recomanacions, reflexions…

• 6% Temes pràctics: viatges, botigues, …



Resultats 2013
• 75% Cuidadors

• 5-7% Pacients

• 15-18% Prof salut
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Resultats 2013
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2010 2011 2012 2013

Visitants 20.779 145.366 447.038 683.706

Visites 25.826 172.876 522.843 780.456

Pàgines vistes 102.196 456.185 1.083.812 1.401.120



Resultats: Impacte psicològic

• A partir dels continguts de Guia Metabòlica he…

• Descobert nova informació….......…..……..…………..95.5%

• Trobat persones en situació similar, • Trobat persones en situació similar, 

em sento acompanyat……...…………………………..78.4%

• He vist que, al cap i a la fi, 
no ho porto tant malament…................................… 70.0%

↓ Sensació de soledat
↑ Autoconfiança

↓Autocrítica ⇑ Empowerment



Resultats:
Ús d’e-Salut i competències

• A partir de conéixer i participar a Guia Metabòlica em sento…

• Més segur i capaç per explicar els meus dubtes (81,42%) i necessitats (77,14%)

• Més segur i capaç per realitzar consultes al meu metge de referència (74,29%).

• No crec que la relació amb el meu metge hagi empitjorat o millorat, però sí em sento més capaç
de prendre decisions conjuntes amb el professional sanitari (68,57%).



• Evolució orientada al pacient: Potenciar
comunitats (avisos de novetats, nova organització
i presentació…), eines de la comunitat.

• Evolució orientada al professional: Nova 
població objectiu.

TEMPS20132012 20142011



2. AVANÇANTEN ERRORS CONGÈNITS DEL METABOLISME, MALALTIES RARES



Qualitat de vida
Manca d’investigació i 
tractaments curatius

Manca informació: P/M

Carència ajuts dia a dia

Recerca participativa

Pesada càrrega
psicosocial

Aïllamento, soledat



�Investigació en malalties rares
� Necessitats1

� Recursos econòmics
� Creació i accés a registres
� Biobancs
� Especialització d’investigadors

� Els pacients amb malalties rares:
� Col·lectiu més actiu a les xarxes socials2

� Usuari: e-caregiver
� Edat 30-50 anys
� Implicació emocional

Absència d’investigació i 
tractaments curatius

Recerca participativa

� Especialització d’investigadors
� Estructures en el sistema sanitari, centres de 

referència
� Participació de pacients
� Investigació centrada en un número reduït de 

MR

� Implicació emocional
� Malaltia crònica i infantesa

� Els pacients en investigació MR:   
Els pacients com a col·alboradors de forma equitativa i activa 
(EURORDIS, Lancet, NEJM)3,4,5

� Benefici per a investigació
� Benefici emocional

1. Palau F. Orphanet JRareDis 2010 2. Fox S. [http://www.pewinternet.org/Commentary/2009/February/Rare-Diseases-and-Online-Resources.aspx]
3. Aymé S. Lancet 2008 4. EURORDIS http://www.eurordis.org/publication/patients%E2%80%99-priorities-and-needs-rare-disease-research] 5. EURORDIS 
[http://www.eurordis.org/publication/rare-diseases-understanding-public-health-priority]



Estudis de Recerca Participativa en Salut: 

1. Citizens science

2. Crowdsourcing

Ciutadans entrenats no de forma professional però 
realitzant activitats científiques

Image modified from:
http://www.upthereeverywhere.com/crowd-funded-collective-kind/

3. Health 2.0

2. Crowdsourcing

1.M Swan, J Med Internet Res 2012;14(2):e46

+

Ús de la web per a reclutar participants dels projectes

Participació activa d’individus en la cura de la seva  
salut, utilitzant particularment les tecnologies del web 2.0
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Estudis de Recerca Participativa en Salut

2011
N=10 studies

2012
N=31 studies 2013

N=70 studies

Rare

Diseases

N=0

Errors

Congènits

Metabolisme

N=0



www.patientslikeme.org www.guiametabolica.org
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Estudis de Recerca Participativa en Salut

Malaltia Tay Sachs N= 4 N= 202

Acidúria GlutàricTipus 1 N= 4 N= 319

Homocistinúria N= 1 N= 239

Fenilcetonúria N= 5 N= 455

CDG N= 4 N= 283

&





Commons
Researchers & Clinicians Patients & Caregivers

Comunitats de pacients i investigadors fent avançar la r ecerca en Errors
Congènitos del Metabolisme

Aprèn, comparteix, actua


