NOTA DE PREMSA

L’Institut Guttmann i el Germans Trias presenten
una Unitat d’Expertesa Clínica
Multisdisciplinària per al tractament de les
Malalties Minoritàries
 La Unitat oferirà un abordatge assistencial personalitzat per a cada
pacient en funció de la seva patologia i on l’equip mèdic estarà format
per un equip de professionals de diferents especialitats des de
neuròlegs, psicòlegs, dietistes, treballadors socials, metges
rehabilitadors, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, entre
d’altres.
 El Continuum Assistencial al domicili, mitjançant la intervenció de
l’Equip d’Avaluació i Seguiment Especialitzat de l’Institut Guttmann,
serà una part fonalment de l’atenció focalitzada a l’entorn del pacient.
 A la jornada ha assistit un pacient afectat d’ELA acompanyat de la
seva esposa que ja ha estat visitat de manera conjunta per l’equip de
professionals dels dos hospitals. Ambdós han destacat que el major
benefici és “la seguretat i tranquil·litat que els hi dona seure amb tot
l’equip i sobre tot que els ajuda molt a resoldre tots els dubtes en una
única visita”.
 La jornada ha estat inaugurada per la Dra. Pilar Magrinyà i Rull,
directora general de Planificació del Departament de Salut que ha
posat en relleu la important tasca que l’Institut Guttmann i l’Hospital
Germans Trias estan portant a terme per tal d’optimitzar els recursos
sanitaris en benefici del pacient, i com s’estan consolidant com una
àrea de referència en el tractament de les minoritàries.
Badalona, 1 de març de 2018.- L’Institut Guttmann, Institut Universitari adscrit a la UAB i
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol han presentat avui la Unitat Funcional de
Malalties Neuromusculars per oferir una atenció integral als pacients amb aquestes
afectacions, de manera que sigui el sistema sanitari el que s’adapti a les seves necessitats i
no a l’inrevés.
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Es tracta doncs, d’un abordatge centrat en el pacient, on les organitzacions sanitàries
organitzen els recursos per donar resposta als diferents problemes mitjançant un
abordatge multidisciplinari. L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer part del que
s’està fent tant pel que fa a l’atenció d’aquest pacients com en la recerca d’algunes
malalties minoritàries.
“L’objectiu és millorar l’eficàcia del tractament i la qualitat de vida d’aquests pacients que
són clínicament complexos i que pateixen patologies devastadores”, comenta la Dra.
Montserrat Bernabeu, cap de l’Àrea Mèdica de l’Institut Guttmann. El. Dr. Jaume Coll, cap
de l'àrea neuromuscular del Germans Trias explica que el nou funcionament augmenta
l'"eficiència" dels recursos sanitaris i l'"eficàcia" en el tractament, ja que permet un
abordatge conjunt i coordinat davant uns pacients molt vulnerables.
Aquestes sessions de treball estaran integrades per neuròlegs, pneumòlegs, dietistes,
treballadors socials, una gestora de casos i altres especialistes mèdics de Germans Trias,
així com per metges rehabilitadors, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals,
EASE (Equip de Suport Especialitzat en Neurorehabilitació), i altres professionals que siguin
necessaris de l’Institut Guttmann.
La jornada ha abordat tot el tractament integral que es fa als pacients amb aquestes
patologies; des de l’àmbit de la recerca amb la ELA, la síndrome d’Steinert, les
heredoataxias, les distròfies i la síndrome postpolio; el contínuum assistencial amb
l’acompanyament i el seguiment a domicili; i cap a on es dirigeixen els nous tractaments i
les innovacions terapèutiques, des de la cirurgia cerebral passant per tractaments
substitutius o novetats en mucopolisacaridosi.
Es tracta, per tant, d’una nova aliança entre les dues institucions per sumar expertesa i
recursos que han de permetre oferir als pacients una atenció integral en una única cita
mèdica i durant tot el matí. Per facilitar que la informació assistencial flueixi, s’ha instal·lat
un sistema telemàtic que connecta l’Hospital Germans Trias amb l’Institut Guttmann i que
permet compartir les dades entre tots els professionals.
Aquesta iniciativa conjunta estalviarà desplaçaments reiteratius dels pacients a
l’hospital, a la vegada que augmentarà l’eficiència dels recursos disponibles i sumarà
sinèrgies entre els professionals que atenen aquests pacients.
Per a més informació, contactar:
Comunicació i RRPP Institut Guttmann
Elisabet González / Natalia Jurado
rrpp@guttmann.com
Tel. 607 758 220 - www.guttmann.com
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