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Capítol 1
Importància
de la comunicació
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La pel·lícula Amar la vida, interpretada, entre altres actors, per
Emma Thompson i Christopher Lloyd, comença amb un esplèndid
i impactant diàleg entre el Dr. Harvey Kelekian (Christopher Lloyd),
oncòleg, i la Dra. Vivian Bearing (Emma Thompson), professora de
literatura anglesa en la mateixa universitat que el Dr. Kelekian. A
continuació reproduïm literalment el fragment del guió en la versió
traduïda al castellà.
Kelekian

Tiene cáncer. Srta. Bearing. Tiene usted un cáncer
ovárico metastático avanzado… (Silenci)

Bearing

Continúe.

Kelekian

¿Es profesora, Srta. Bearing?

Bearing

Igual que usted Dr. Kelekian.

Kelekian

Sí, claro… Bien, verá… presenta usted un crecimiento
que pasó inadvertido en las fases 1, 2 y 3… y ahora es
un insidioso adenocarcinoma…

Bearing

¿Insidioso? (Interrompent)

Kelekian

Insidioso significa indetectable…

Bearing

¡Insidioso significa traicionero!
(Tornant a interrompre)
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Kelekian

¿Puedo continuar?

Bearing

Sí, por supuesto.

Kelekian

Bien… En un carcinoma epitelial invasivo;
el tratamiento más eficaz es, sin duda, la quimioterapia.
Estamos desarrollando una combinación de fármacos
pensada para la localización ovárica inicial con el
objetivo de administrarlo a partir de la fase 3.
¿Voy demasiado rápido?

Bearing

No.

Kelekian

Bien… deberemos hospitalizarla para cada ciclo
de tratamiento. Tras los primeros 8 ciclos haremos
otra serie de pruebas. El antineoplásico, sin duda,
afectará algunas células sanas incluidas las del tracto
gastrointestinal, de los labios del ano y de los folículos
capilares. Por supuesto, confiamos en su valor para
resistir los efectos secundarios más nocivos. (Silenci).
¿Srta. Bearing?

Bearing

Por favor, disculpe (escurant-se la gola).

Kelekian

¿Tiene alguna pregunta?

Bearing

Por favor, continúe.

Kelekian

Quizá haya algún término nuevo… quizá…

Bearing

No, ¡oh!… está siendo muy minucioso.

Kelekian

Bueno, me empeño en ello y siempre lo enfatizo ante
mis alumnos.

Bearing

¡Oh! Yo también… minuciosidad, siempre se lo
digo, pero por principio son adversos al trabajo
concienzudo.

Kelekian

¿También los suyos?

Bearing

¡Cada año es peor!

Kelekian

Los míos son ciegos.
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Bearing

Pues, los míos son sordos.

Kelekian

No hay que perder la esperanza…

Bearing

Supongo que no.

Kelekian

Perdón… ¿por dónde íbamos?

Bearing

Me diagnosticaba minuciosamente.

Kelekian

Exacto. Bien… el tumor se expande muy deprisa y este
tratamiento es muy agresivo. ¿Bien hasta ahora?

Bearing

Sí.

Kelekian

Será mejor que mientras no trabaje.

Bearing

Ningún problema.

Kelekian

La primera semana de cada ciclo será hospitalizada
para quimioterapia y la semana siguiente se sentirá
cansada. Las dos siguientes estará bien, relativamente.

Bearing

Así durante 8 meses.

Kelekian

Es el tratamiento más potente que podemos ofrecerle.
Y como investigación será una gran aportación a
nuestros conocimientos.

Bearing

Conocimientos… Claro.

Kelekian

(Lliurant un dossier a la Srta. Bearing) Verá, éste
es el formulario de consentimiento (Document de
consentiment informat). Si está de acuerdo… fírmelo
ahí abajo. ¿Hay algún familiar a quien quiera que le
explique esto?

Bearing

No será necesario.

Kelekian

Bien, lo más importante es que reciba la dosis completa
de quimioterapia. A veces los efectos secundarios le
harán desear una dosis menor, pero tenemos que ir a
fondo, Dra. Bearing…

Bearing

¿Si?
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Kelekian

Deberá ser muy fuerte. ¿Cree que podrá ser muy fuerte?

Bearing

No se preocupe. (Mentre signa el consentiment).

Kelekian

Bien, estupendo.

Bearing

(Asseguda en el llit de l’hospital, amb una gorra
esportiva que intenta dissimular la calvície provocada
per la quimioteràpia, reflexiona en veu alta en
un primer pla). Debía haber hecho más preguntas,
porque sabía que sería un experimento.

Es tracta d’un diàleg que no arriba als quatre minuts en el metratge
de la pel·lícula i que és un bon exemple del valor de la comunicació en les vicissituds dels éssers humans en processos de malaltia.
El metge, mitjançant una sèrie d’habilitats comunicatives, vol persuadir la pacient perquè participi en un assaig clínic que aportarà
més coneixement en el camp del tractament del càncer ovàric. Per
això, la pacient haurà de sotmetre’s a la dosi més potent existent
de quimioteràpia. L’actitud del professional s’ha centrat exclusivament en assolir els seus objectius d’experimentació, al marge de
les necessitats i opinió de la pacient. La pacient, per la seva banda,
aparentment segura en el control de les seves emocions, i fins i tot
reptant dialècticament el metge, no ha estat plenament conscient
de l’autèntic significat de la proposició del facultatiu. Se n’adona
de la crua realitat una vegada iniciada la quimioteràpia a l’hospital,
quan es pregunta perquè no va indagar més sobre la seva malaltia. Malgrat tractar-se d’una pel·lícula, es reflecteix clarament el que
moltes vegades es dóna en la realitat assistencial, quan el pacient
té dificultats per a expressar el que realment està pensant i experimentant al voltant de la seva problemàtica de salut.
En el present capítol abordarem la importància de la comunicació
en la relació pacient-professional, justificant-la des del punt de vista
sociològic, observant els beneficis d’una adequada comunicació i
10

Importància de la comunicació en l’àmbit de la salut

plantejant un model assistencial que permeti una relació de col·
laboració entre els principals actors del procés assistencial, el pacient i el professional, en un context determinat pel sistema sanitari.
L’emergència del ciudatà com un agent actiu
La relació que s’estableix entre professional de la salut i pacient s’ha
de contextualitzar en la societat a la qual pertanyen, atès que el
context acostuma a facilitar les claus interpretatives del fenomen
relacional. Professionals, usuaris, organitzacions sanitàries i sistema
sanitari formen part d’una societat que determina les necessitats
de salut dels ciutadans i els recursos que s’han de preveure i administrar. En una publicació anterior determinàvem certs processos
socials que afecten a la professió mèdica i entre els que recordarem
els referits als ciudatans (Taula 1-1).
En efecte, diversos estudis apunten envers un canvi en la relació
entre professionals de la salut –especialment metges– i pacients.
D’una relació paternalista en la que el metge assumeix l’autoritat
d’allò que és convenient al pacient, s’està evolucionant cap a un tipus de relació en la que el pacient assumeix un paper cada vegada
més actiu, participant en la presa de decisions més adequades per
a la seva malaltia o problema de salut. Entre les principals conclusions d’un estudi liderat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte
(Conclusions de l’Asma Metafòrum Espanyol, http://www.fbjosep
laporte.org) es destaca la conveniència de millorar la comunicació
metge-pacient i, simultàniament, la personalització del tractament.
El Fòrum dels Pacients, la Declaració de Barcelona i el posterior
Decàleg dels Pacients reclamen, a més, la necessitat d’establir una
relació metge-pacient basada en la confiança i respecte mutus, advocant per la implicació dels pacients en la presa de decisions clíniques. Per una banda, tal i com s’expressa en l’esmentada Declaració
de Barcelona, ‘l’autonomia dels pacients o capacitat d’autodetermina
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Taula 1-1. Processos socials referits als ciutadans i que afecten
a la professió mèdica (Clèries, 2006b).

Els valors de la societat, les prestacions de l’Estat en general i en
particular del sistema sanitari semblen confluir en una tendència
orientada a gestionar millor els recursos existents a través de criteris
de gestió empresarial i rendició de comptes (en anglès s’empra
el terme accountability) com a conseqüència del creixent poder
del ciutadà (empowerment, en anglès) i de la responsabilitat social
degut a la transició, més o menys lenta, de l’Estat del benestar
a la societat del benestar.
L’opinió dels ciutadans ha esdevingut crucial a l’hora de demanar
unes prestacions sanitàries adequades i un tracte humà personalitzat.
El respecte dels principis ètics bàsics (no maleficència, beneficència,
autonomia i justícia) i de les normes ètiques bàsiques (confidencialitat,
fidelitat i veracitat, i consentiment vàlid) es contemplen en la regulació
dels drets dels pacients.

ció comprèn des de l’elecció prioritària o rebuig de l’opció terapèutica
indicada fins a l’expressió de preferències i valors que permeten guiar la
decisió del professional’. Per altra banda, tanmateix, des de la pròpia
Declaració de Barcelona, s’adverteix que ‘la implicació dels pacients
en la presa de decisions clíniques s’enfronta a obstacles concrets’ que
es descriuen específicament en la taula 1-2.
En la Declaració de Barcelona se suggereix, a la vegada, la necessitat de ‘requerir una preparació i ensinistrament específic del metge da
vant un pacient informat i autònom que vol participar de forma més
activa en els processos de presa de decisions que afecten la seva salut’.
En reconèixer la capacitat d’autodeterminació de les persones val
a dir, a tall de reflexió, que també s’ha d’apel·lar a la responsabilitat
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Taula 1-2. Dificultats per a la implicació del pacient en la presa
de decisions clíniques (Declaració de Barcelona, 2003).

Temps limitat per a comunicar-se amb els professionals.
Formació o capacitat de comprensió limitada per part dels pacients.
Escassa formació en comunicació per part dels metges.
Accessibilitat limitada a les fonts d’informació de qualitat
sobre temes de salut.
Pacients afectats de trastorns que impliquen un deteriorament
cognitiu que dificulta la capacitat de comprensió i decisió.

que tenim vers la pròpia salut. S’ha d’intentar preservar al màxim els
drets dels usuaris a tenir les màximes prestacions sanitàries possibles –de qualitat i sostenibles–, però no s’han d’oblidar els deures
que també tenim vers el nostre estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris. Això sí, essent extremadament respectuosos amb els
determinants que afecten la persona amb un trastorn o malaltia.
Els efectes saludables de la comunicació
‘El día que fuimos a verle por primera vez, ¿se acuerda?
Veníamos de ver al Dr. Jardin. Mi mujer no podía más. Se
había echado a llorar, nunca la había visto llorar así. Y le
dijo. ‘Doctor, haga usted algo’. Y él le respondió: ‘Sra. Des
houlières, no puedo hacer nada más por usted’. Y mi mujer
me dijo. ‘Paga al doctor, nos vamos’. Y entonces es cuan
do mi mujer me dijo: ‘Vamos a ver al médico nuevo’. Yo le
dije: ‘Pero no le conocemos, ni siquiera tenemos cita’. Y mi
mujer me dijo: ‘No esperaremos más que con el otro’. Y es
verdad, esperamos más de una hora, porque el Dr. Jardin
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siempre da tres citas a la misma hora. Eso lo dice todo. Y
por lo demás, peor no iba a ser. Mi mujer se lo contó todo.
Y los dos nos dimos cuenta que le chocó lo que nos dijo el
Dr. Jardin. Usted dijo, y me acordaré toda mi vida: ‘Sea cual
sea la enfermedad, siempre se puede hacer algo’. Cuando
salimos de la consulta mi mujer estaba mejor. Fue andan
do hasta el coche sin apoyarse en mí. Y durante 15 días
nunca la había visto así desde que empezó su enfermedad.
Recobró fuerzas. Sufría menos. Llegó incluso a cocinar va
rias veces y yo, sabe, creí que mejoraría y ella también. Sé
que ella se va a ir, ella también lo sabe. No nos quejamos.
Verla sufrir tanto no es vida. Quería decirle que esos 15 días,
no es mucho 15 días cuando se ha sufrido tanto sin parar
durante 3 años… Pero esos 15 días, ella siempre se los ha
agradecido… y yo también’. [El marit es posa a plorar des
consoladament].
Aquest és un fragment literal del guió de la pel·lícula Las confe
siones del Dr. Sachs, en la seva versió doblada al castellà. El Dr.
Sachs, metge rural francès, va a visitar el domicili d’una pacient que
es troba en fase terminal de la seva malaltia. L’escena té lloc en el
menjador de la casa en què el marit de la malalta relata les seves
vivències al Dr. Sachs. Aquesta escena és un exemple que demostra la influència que exerceix una bona comunicació i relació del
professional en la vivència subjectiva de les persones. Per uns dies
la pacient, tot i estar en una fase irrecuperable de la seva malaltia,
es troba millor i és capaç de dur a terme algunes activitats agradables gràcies a l’atenció que li va dispensar el seu metge. En aquest
cas, la dimensió comunicativa del professional ha tingut efecte en
la qualitat de vida del procés infaust de la pacient. Des d’aquest
vessant, doncs, podem parlar dels efectes saludables d’una bona
comunicació que queden reflectits i resumits en titulars de diversos estudis (Taula 1-3).
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Taula 1-3. Comunicació i repercussions en la salut (Clèries, 2006a).

Comportament del professional

Efectes en el pacient

Facilitar un acord sobre la
naturalesa del problema de salut

Desaparició dels símptomes
al mes d’iniciar la consulta

Arribar a un acord sobre els
símptomes i el tractament
més adequat a seguir

Millora general dels símptomes

Escoltar atentament les queixes
del pacient

Sensació de millora subjectiva

Parlar sobre les emocions
del pacient

Millora de l’estat emocional

Compartir decisions i oferir diferents
possibilitats terapèutiques

Menor morbiditat psiquiàtrica
en pacients amb càncer de

Mostrar interès en la problemàtica
expressada pel pacient

Millor capacitació per
afrontar la malaltia

Escoltar sense interrompre, saludar
esmentant el nom del pacient
i mantenir contacte òculo-facial

Augment de l’aliança
terapèutica en pacients crònics

Informació detallada i tranquil·litzar
prèviament a una intervenció
quirúrgica

Disminució de la por a
l’operació, menys dolor en la
fase postoperatòria, utilització
de menys analgèsics i alta
hospitalària més ràpida

En definitiva, les repercussions d’una bona comunicació entre professionals de la salut i pacients es manifesten en els resultats clínics
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(disminució de símptomes) a més d’augmentar la satisfacció tant
del professional com del pacient. Pel contrari, una comunicació inadequada té conseqüències negatives entre les que cal destacar
la manca d’adhesió terapèutica i l’increment de litigis legals contra
els professionals. Per posar un exemple, s’ha detectat que set de
cada deu reclamacions contra els metges són degudes a una falta
d’informació facilitada al pacient 1.
Vers un model assistencial de
col·laboració professional-pacient
Les idees, creences, sentiments, actituds i valors, entre altres aspectes, configuren una manera específica de viure la relació assistencial
en el professional i en el pacient. Des del punt de vista professional
s’han estudiat dos grans models sobre com es contempla la relació
assistencial. Un d’aquests models es centra més en la malaltia i l’altre
s’orienta més vers la persona amb problemes de salut, tal i com tindrem ocasió d’aprofundir en capítols posteriors. En funció del model
que es prengui de referència, es constatarà una nítida transcendència en la pràctica assistencial, però també en el tipus de relació que
s’establirà amb el pacient.
Tradicionalment els models assistencials s’han tingut en compte
des del punt de vista dels professionals. El polèmic pensador austríac Ivan Illich (1981), en l’últim terç del segle xx, explicava que una
característica essencial de les professions era la generació i utilització freqüent d’un argot inaccessible als no professionals amb la
finalitat de fer-se imprescindibles i perpetuar l’estatus professional.
Decidir les necessitats de la població respecte un àmbit, per exemple la salut, i proposar-ne solucions és una manera, segons Illich, de
crear dependència en la població i d’inhabilitar els individus en la
seva capacitat de ser autònoms. En canvi, al nostre entendre i en
1 Diario Médico, 30 de maig de 2006.
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l’àmbit de la salut, hi ha la necessitat de construir una realitat, basada en les concepcions dels professionals sanitaris i en les representacions de les persones amb problemes de salut. Professional i
usuaris, en aquest sentit, han de ser els veritables actors del sistema
sanitari. Des d’aquesta perspectiva, es tracta d’integrar el que és
objectivable del trastorn etiològicament biològic o de la malaltia
(el que en anglès se’n diu disease) amb l’experiència subjectiva del
ser-estar malalt (illness, en anglès). Si ambdós nivells no són simultàniament considerats, accedim a l’atomització del ser humà, i això
pot arribar a comportar la gestació de patologies psicològiques,
socials i personals associades, així com de dependències innecessàries. A partir de la nostra experiència professional, assistencial i
educativa, proposem les consideracions conceptuals següents a
l’hora de concebre els serveis assistencials en l’àmbit de la salut:
La subjectivitat dels pacients (usuaris i persones significatives) i l’objectivitat dels professionals, és a dir, els dos tipus de percepcions o de
construccions simbòliques, han d’arribar a ser construïdes en un espai
comú i de significació compartida mitjançant la relació interpersonal.
La finalitat de la trobada entre professional i pacient ha de procurar
fer intel·ligibles les dues percepcions, les de cada protagonista, en
el marc –intersubjectiu– de la trobada assistencial.
Professional i pacient (inter)generen, en la trobada assistencial, un
saber comú fonamentat en l’escolta, la comprensió i, si s’escau, en
l’acord. Professional i pacient tenen com a repte arribar a un acord
sobre la legitimitat i credibilitat dels seus propis discursos.
Professionals i pacients han de fer l’esforç per a construir conjuntament els fenòmens associats al procés de salut i de malaltia des
dels models explicatius científics, però també des de les necessitats
concretes de salut i de malaltia dels individus.
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Taula 1-4. Principis del model constructivista professional-consultant
(Clèries, 2006a).

Possibilitat d’entendre l’activitat assistencial com una trobada d’experts:
el professional pel que fa a coneixements i habilitats pròpies d’una
professió , i el consultant ‘expert’ en la vivència peculiar d’un trastorn
i/o malaltia.
La situació del consultant és sistèmica, en interacció amb el
professional, el sistema assistencial i el context social i cultural.
Professional i consultant poden col·laborar conjuntament
per a afrontar el problema de salut.
Professional i consultant són interdependents en el procés assistencial.
La trobada assistencial es basa en una relació de diàleg
i compromesa entre professional i consultant.

Sens dubte, hi haurà múltiples situacions assistencials que s’allunyaran
d’aquesta aspiració. Tanmateix, aquestes consideracions obren la possibilitat de proposar els fonaments d’un model constructivista professional-consultant que ja vam citar en estudis anteriors (Taula 1-4).
Pensem que aquest model permet integrar la responsabilitat civil
(i cívica) tant dels professionals como dels pacients, ambdós en el
paper de ciutadans, formant part d’una societat i construint una
alternativa vàlida davant la percepció d’una transició que prové
d’un despotisme il·lustrat (el dels professionals que ja creuen saber-ho tot sobre el pacient i no els cal conèixer el seu punt de
vista) 2 i que sembla anar cap un despotisme populista en el que

2 ‘Los pacientes siempre mienten’. Hugh Laurie, interpretant al Dr. Gregory House en la sèrie de
televisió House (versió doblada al castellà).
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l’usuari visualitza el professional com una mena de servent que ha
d’atorgar totes les seves pretensions (legítimes i il·legítimes) perquè ‘per això pago els impostos’ 3 i que malauradament en algunes
circumstàncies desemboca en agressions violentes als professionals dels centres sanitaris. En aquest últim aspecte les dades són
preocupants: un sistema de notificacions a través d’Internet, impulsat per la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, ha
registrat 1.669 notificacions d’agressions laborals a professionals de
la salut a Catalunya des de gener de 2005 4. Altres, doncs, han de ser
els referents. Potser va sent hora de generar un horitzó d’aprenentatge comú, una trobada comunicativa constant i de qualitat que,
lluny de referendar estructures més o menys fossilitzades de poder,
permeti l’accés a cohabitar amb veritats múltiples, totes elles valuo
ses i referencials a l’hora de construir conjuntament els fenòmens
de salut i de malaltia. En l’estat actual de la ciència ningú no té la
veritat absoluta en dipòsit. De fet, sembla evident, quan ens referim a fenòmens humans, que assistim a diversitat de lectures o de
representacions. Totes n’ofereixen visions multiformes i necessàries
respecte la complexitat polièdrica dels processos de simbolització
vinculats a la salut. Creure i imposar el contrari és tant com legitimar la consecució indefectible d’un dogma més.
En aquest sentit, i en el context assistencial caracteritzat per les vivències úniques i irrepetibles del procés d’emmalaltir, cal contemplar la confrontació de punts de vista entre professionals i pacients
des d’una perspectiva ètica. El respecte envers la persona és una
bona base a partir de la qual es pot anar construint la relació entre el professional de la salut i el pacient. Aquesta relació s’ha de
veure implicada per la legitimitat de cadascun dels interlocutors a
3 Alguns usuaris empren aquesta expressió amb la finalitat d’exigir i/o preservar els seus drets
en el sistema sanitari. Això dóna peu a què alguns professionals, per la seva banda, els anomenin ‘pasopago’ (Clèries, 2006b).
4 Europa Press, 23 de març de 2009.
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expressar allò que pensa i a ser respectat. Des del vessant del professional, la bioètica proporciona una sèrie de principis ètics (Montero i Morlans, 2009) que són de força ajut a l’hora de determinar
com dur a terme la relació amb el pacient:
Autonomia: les persones han de ser tractades com a éssers autònoms i les que tinguin dificultats per a exercir-la hauran de ser
protegides. Respectar l’autonomia de la persona implica valorar les
seves opinions i afavorir el consentiment informat mitjançant una
informació veraç, concreta, repetida les vegades que calgui i, especialment, personalitzada. Tanmateix, s’haurà de respectar, alhora, el
dret a la no informació en el cas de pacients que no vulguin conèixer els detalls del seu trastorn i/o l’evolució del pronòstic.
No maleficència: principi que obliga a no fer mal intencionadament
i que es basa en la màxima llatina primum non nocere (en primer
lloc, no fer el mal).
Beneficència: el professional s’ha d’esforçar per atendre al pacient de
la manera que consideri més adequada en la cerca del màxim bé
possible, sempre i quan n’obtingui el consentiment. Així per exemple, el metge mai no podrà imposar el seu propi criteri en contra
de l’opinió del pacient, tot i que estigui plenament convençut de la
bondat de la mesura que s’hauria d’aplicar.
Justícia: aquest principi ressalta l’equitat que ha d’existir entre riscos
i beneficis terapèutics i en la distribució de recursos, en el context
actual de mancança generalitzada. També es refereix a la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’assistència sanitària.
Els principis ètics esmentats són instruments útils que han de facilitar la relació amb el pacient, de manera especial, en situacions
conflictives. Els comitès d’ètica assistencial en els centres de salut
resulten un magnífic escenari per a afrontar i reflexionar sobre les
situacions difícils que sovint es generen en el sistema sanitari.
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