
 

 

Model: 250 Proposta de resolució 

Ref.: 250MRF05021500048  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alba Vergés i Bosch, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana de Catalunya, Eva García Rodríguez, portaveu a la Co-

missió de Salut del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta 

Ribas Frías, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari d'Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez Martínez, por-

taveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Ciutadans, Isabel Vallet 

Sànchez, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Mixt, d’acord amb el que 

estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 

proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-

sió de Salut.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Fibromiàlgia (FM), la Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Quí-

mica Múltiple (SQM) i la Electrohipersensibilitat (EH) són malalties englobades 

en la Síndrome de Sensibilització Central (SSC), que afecten significativament 

als afectats, els quals, habitualment, en pateixen més d’una. La prevalença 

mínima, entre la ciutadania, és del 3%. La FM i la  EM/SFC estan reconegudes 

per l’OMS; la SQM ha estat reconeguda com a malaltia, aquest 2014, per l’Estat 

espanyol; l’EH encara no ha estat reconeguda.  

L’any 2008 es va aprovar la Resolució 203/VIII sobre l’atenció a la Fibromiàlgia 

i a la Síndrome de Fatiga Crònica, que no incloïa la SQM i la EH. Dita Resolució 

ha estat retallada, incomplerta i manipulada sistemàticament i les accions que 

s’hi recullen o bé no s’han dut a terme o s’ha fet de forma tergiversada, provo-

cant la desatenció del col·lectiu d’afectats. Cal destacar, entre d’altres incom-

pliments i deficiències, que les unitats de referència no disposen d’un equip 

multidisciplinari que doni resposta a la complexitat dels símptomes i a la habi-

tual presència de més d’una malaltia en els pacients; que no és possible la de-

rivació a les unitats de referència del Clínic o la Vall d’Hebron per que Catsalut 

s’hi nega; que no es permet accedir a cap de les analítiques i tractaments re-

llevants avui dia existents i reconeguts internacionalment; que s'incompleix, 

permanentment, el termini màxim de 90 dies en llista d'espera (essent, actu-
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alment, de dos anys); que la formació donada, quan s’ha donada, ha estat 

clarament insuficient i basada en uns criteris antiquats. 

Els fets descrits anteriorment han provocat una situació de “peregrinació” entre 

els pacients. Aquests, al no ser atesos en les unitats especialitzades públiques, 

són expulsats cap a la sanitat privada, anant a parar, en molts casos, a Barna-

clínic, centre privat, en instal·lacions públiques i amb personal públic, que 

emet els informes que són negats en la sanitat pública. Així, es produeix dis-

criminació vers els pacients i una privatització de facto del servei d’assistència 

sanitària. 

A més, les repercussions multisistèmiques d’aquestes patologies, amb greus 

conseqüències sobre les capacitats físiques i cognitives, poden resultar molt 

invalidants i excloents, limitant greument la vida quotidiana de les persones 

afectades i les seves famílies (a nivell personal, social, familiar, laboral, eco-

nòmic...) sobretot dels afectats per SQM i EH, els quals han de viure aïllats. A 

nivell laboral, els hi pot resultar impossible desenvolupar una ocupació laboral 

amb una mínima dedicació, atenció i eficàcia. Aquestes persones, si no tenen 

el reconeixement necessari de la seva incapacitat laboral, queden en risc de 

patir una total exclusió social.  

L’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), tot i que no nega, habitual-

ment, el diagnòstic, utilitza proves no admeses en cap protocol de valoració i 

nega la limitació funcional. Els professionals de l’ICAM no han rebut cap for-

mació especialitzada sobre FM, EM/SFC, SQM i EH. L’ICAM realitza proves que 

res tenen a veure amb la FM, EM/SFC, SQM i EH, com un examen psiquiàtric i 

una prova biomecànica, el resultat de les quals és l’alta mèdica. I sol derivar 

als afectats a facultatius externs al sistema públic de salut. L’ICAM aplica, sis-

temàticament, un tracte inadequat, tan personal com professional, als afectats 

i ignora sistemàticament les malalties englobades en la SSC.  

 

 

Per aquests motius, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El compliment de la Resolució 203/VIII, reformulada amb les següents 

aportacions, les quals permeten la millora de la seva aplicació, de 

l’assistència sanitària i la situació dels afectats i familiars. 
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2. El reconeixement pràctic de totes les malalties englobades en la Sín-

drome de Sensibilització Central (SSC): FM, EM/SFC, SQM i EH i l’accés a 

assistència i tractament mèdics adequats. 

3. Actualització de criteris, proves i tractaments.  
 

a. Aplicació dels criteris diagnòstics i de tractament més actualitzats en 

cada patologia i realització de les proves que posin de relleu l’afectació 

fisiològica, sobretot neuro-endocrino-immunològica, d’aquestes malalti-

es, per tal de poder adaptar i actualitzar els tractaments prescrits i per 

als processos d’incapacitat. 

b. Per a un correcte tractament dels pacients, aquestes malalties han 

d’estar presents i codificades en les bases de dades de l’ICS en els crite-

ris usats per al reconeixement d’un grau de discapacitat. 

c. Aplicació dels tractaments existents, i reconeguts, els quals permeten 

una millora en la qualitat de vida dels afectats i una reducció del seu pa-

timent, i que, avui, no són oferts. Aquesta pràctica és una clara vulnera-

ció dels drets fonamentals dels pacients. 
 

4. Unitat de referència. 

 

a. Creació d’una unitat de referència puntera que treballi tant la investiga-

ció de les malalties englobades en la SCC, en base al seu origen orgànic 

i la seva afectació multisistèmica, com el tractament directe de les per-

sones afectades. Les funcions d’aquesta unitat, pel que fa al tractament, 

englobaria diagnosticar, aplicar un tractament multidisciplinari i fer-se 

càrrec del control evolutiu periòdic del pacient. 

b. Aquesta unitat de referència ha de ser una instal·lació lliure de xenobiò-

tics i d’ones electromagnètiques donat que afecten negativament a les 

persones afectades, sobretot a les que pateixen SQM i/o EH. S’establirà 

un protocol que especifiqui les mesures que han de prendre el personal 

de la unitat i quina ha de ser la senyalització preventiva. 

c. Donada l’afectació a diferents sistemes del cos i la habitual presència de 

més d’una malaltia en els pacients, aquesta unitat de referència estarà 

composada per un equip multidisciplinari de professionals especialistes 

en Medicina Ambiental, Medicina Interna, Immunologia, Reumatologia, 

Neurologia, Endocrinologia, Cardiologia, a més de rehabilitació, infer-

meria i treball social, i totes aquelles altres que es consideri oportunes, 
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segons cada cas. Per tal de donar resposta a les necessitats dels 

malalts/es de FM, SFC, SQM i/o EH no adults, aquesta unitat incorporarà 

també un professional especialista en pediatria. Així mateix, en el cas 

que els malalts i familiars necessitin suport en el procés d’adaptació a la 

situació limitadora de patir una o diverses malalties de la SSC, se’ls ofe-

rirà assistència psicològica per part d’un professional especialista en 

aquestes malalties. 

d. El seguiment d’aquests pacients es farà directament des de la unitat de 

referència, ja sigui de forma presencial, ja sigui a través de les 

TIC’s/telefonia, quan no es requereixi la seva presència a la unitat. 

e. Aquesta unitat de referència es complementarà amb unes unitats filials 

al territori, les quals, seguint les instruccions de la unitat de referència i 

adequades per a cada afectat, tractaran als pacients de la zona en cas 

de necessitat. Com a mínim, n’hi ha d’haver una en cada regió sanitària 

i seran zones lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques per tal 

que permetin l’estada i tractament de persones afectades per SQM i/o 

EH.  

f. En el termini màxim, i no prorrogable, d’un any, des de l’aprovació 

d’aquesta Resolució, entraran en servei tant la unitat de referència com 

les unitats filials territorial si tots els elements de funcionament associ-

ats que siguin necessaris. 
 

5. Llistes d’espera 

 
El termini màxim en llista d’espera per a accedir a la unitat de referència 
serà de 90 dies. 

 

6. Formació especialitzada 

 

A. S’han de realitzar programes de formació especialitzada sobre aquestes 

malalties als especialistes que treballin a la unitat de referència i filials territo-

rials.  

b. A tota l’atenció primària, s’impartirà també formació especialitzada de de-

tecció, atenció i actualització de coneixements sobre FM, EM, SQM i EH, per tal 

de poder reconèixer aquestes malalties i derivar correctament a les persones 

afectades.  
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C.  Als metges que treballin a l’ICAM (Institut Català d’avaluacions mèdiques), 

o qualsevol altre organisme públic competent en la valoració de les incapaci-

tats laborals, se’ls impartirà també formació especialitzada sobre FM, EM, SQM 

i EH, per tal de poder reconèixer aquestes malalties i poder dur a terme una 

correcte valoració de la incapacitat laboral de cada cas. 
 

d. Aquests programes han d'estar impartits per especialistes, des d’un en-

focament mediambiental i multisistèmic. Aquesta formació ha d’estar en 

consonància amb els criteris de diagnòstic i tractament actualitzats i re-

coneguts internacionalment en relació a cada patologia. 

e. Introduir la formació en medicina ambiental i en les SSC en la formació 

reglada en medicina, psicologia, infermeria, treball social i salut laboral. 
 

7. Protocol de tractament de persones afectades per SQM i/o EH 

a. Catsalut crearà, amb el suport i assessorament de la unitat de referència 

i associacions de malalts, un protocol que permeti que qualsevol perso-

na afectada per SQM i/o EH rebi assistència sanitària en el cas de patir 

alguna altra patologia o per intervenció quirúrgica en qualsevol centre 

sanitari. 

b. Aquest protocol s’actualitzarà seguint el punt 3 d’aquesta proposta de 

resolució (Actualització de criteris, proves i tractaments). 
 

8. Incapacitat laboral i valoracions  

a. Les persones diagnosticades de FM, EM/SFC, SQM i EH tenen accés al siste-

ma d’incapacitat laboral i a les prestacions econòmiques, sanitàries i socials 

que se’n derivin, a partir dels diagnòstics clínics i dels informes emesos per la 

unitat de referència descrita en el punt 4 (Unitat de referència). Els pacients 

tenen el dret de disposar i presentar informes que han de ser emesos per la 

citada unitat de referència.  

b. L’organisme competent per a la valoració de la incapacitat laboral (ICAM), 

quan aquesta estigui motivada en FM, EM/SFC, SQM i/o EH aplicarà els proto-

cols clínics, admesos per a aquestes malalties, establerts per l’equip mèdic de 

la unitat de referència. 

c. L’ICAM (Institut Català d’avaluacions mèdiques) o qualsevol altre organisme 

públic competent en la valoració de les incapacitats laborals vetllaran per tenir 

alguna instal.lació lliure de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques donat que 

afecten negativament a les persones afectades, sobretot a les que pateixen 
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SQM i/o EH. S’establirà un protocol que especifiqui les mesures que han de 

prendre el personal i quina ha de ser la senyalització preventiva. Mentre no 

sigui possible tenir instal.lacions amb aquestes garanties, es valorarà fer les 

avaluacions al domicili de la persona afectada 

d. No es pot derivar la valoració i/o avaluació mèdica de cap afectat per FM, 

EM/SFC, SQM i /o EH a metges externs a la sanitat pública. 

 

 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015 

 

Alba Vergés i Bosch Eva García Rodríguez 

Portaveu a la CS del GP d’ERC Portaveu a la CS del GP del PPC 

Marta Ribas Frías Carme Pérez Martínez 

Portaveu a la CS del GP d’ICV-EUiA Portaveu a la CS del GP de C’s 

Isabel Vallet Sànchez  

Portaveu a la CS del Grup Mixt   


