
Cronicitat: la mirada ètica

Tal com es defineix a la pàgina web del Departament de Salut, la cronicitat suposa un conjunt de 
problemes que afecten a diferents actors, des dels propis malalts i les seves famílies fins el mateix 
sistema de salut i la societat sencera. Sent així i tenint en compte el principi ètic essencial que diu 
que els problemes ètics han de ser solucionats pels mateixos implicats, ens adonem que l’abordatge 
ètic dels problemes relatius a la cronicitat ens afecta a tots en conjunt. Això no obstant, no hem de 
perdre de vista el fet que els principals afectats són els malalts i que, per tant, són ells els que més 
s’hi juguen davant dels dilemes ètics que pot presentar la cronicitat.

 

Com passa amb la majoria de problemes sanitaris quan els abordem des d’una perspectiva ètica, es 
necessari tenir present els principis fonamentals de la bioètica. Descuidar l’atenció a l’autonomia 
del pacient, oblidar el principi essencial de la justícia, no tenir present la beneficència i la no 
maleficència ens portarien cap a un retrocés evident i indiscutible pel que fa al tractament de 
qualsevol pacient, inclosos els pacients crònics. Però, també, cada cop resulta més evident que 
l’aplicació in abstracto d’aquests principis pot fer perdre de vista les situacions reals i concretes.

 

Un dels fets que es produeix més sovint amb aquest tipus de pacients és que, un cop diagnosticats, 
pesa més l’etiqueta de malalt crònic que l’atenció a la seva situació en el moment present. Això 
impedeix que es tinguin en consideració aspectes essencials que poden ajudar a la persona a assumir 
activament la seva situació. Al mateix temps, no se’ls permet dirigir els seus passos cap a la major 
conservació de la seva qualitat de vida, tot potenciant la presa de decisions en el moment actual. És 
en el present quan aquestes decisions encara es poden prendre, tenint com a horitzó aquell futur on 
ja no serà possible fer-ho. Allunyant-nos de potenciar dols anticipats, l’aplicació adequada del 
principi d’autonomia ens porta cap a la necessitat de prendre decisions autònomes avançades. Cal 
doncs ajudar a la persona a assumir la pròpia situació de manera realista però valorant positivament 
tant el grau de salut del que es disposa, com les activitats vitals que encara es poden realitzar i, 
sobretot, potenciant la presa de decisions autònomes. D’aquesta manera es podrà de ajudar a la 
persona a assolir un major grau de qualitat de vida, tot preveient el desenvolupament futur de la 
seva situació.

 

Malgrat el que acabem d’exposar, el respecte a l’autonomia del malalt pot patir dues vulneracions 
greus però comunes. En primer lloc, sota l’aparença de la “presa de decisions compartides” 
s’acaben imposant decisions que no són les pròpies de la persona afectada. L’únic que ha de decidir 
sobre la seva situació és el propi malalt. Un cop ha decidit, a les hores si que podem compartir amb 
ell de quina manera podem arribar millor a l’acompliment dels seus objectius. El que hem de 
compartir doncs no és la decisió en ella mateixa sinó que, aportant l’expertesa i la professionalitat, 
hem d’ajudar-lo per que aquests objectius siguin assolits de la millor manera possible.

 

En segon lloc, no hem de deixar que les persones prenguin decisions que estan més enllà de la 
realitat, fonamentades en esperances infundades. En aquest sentit, cal fer esment a les sàvies 
paraules del doctor Marc Antoni Broggi: 

 

«Convindria evitar aquella esperança que només és un refugi que l’evolució ha de destruir tard o 
d’hora, a vegades més dolorosament encara que el que suposaria el coneixement actual. No es pot 
propiciar esperar una cosa que no pot esdevenir-se o que és massa improbable, perquè ha de 
portar a la desmoralització futura. És un engany»[1]



 

Evidentment, el mateix Dr. Broggi té ben present en el text que no es tracta de destruir de manera 
cruel els refugis que el propi malalt ha creat per tal de donar sentit a la seves pors. El que cal és 
tenir present que: «No és correcte destruir la falsa esperança de qui no vol saber del tot l’estat en 
què es troba, però això no vol dir que s’hagi d’assentir a tot el que digui. No seria una bona 
manera d’ajudar-lo.»[2].

 

La millor manera de conjugar el respecte a l’autonomia amb l’atenció a les particularitats 
complexes que generen determinades decisions, la trobem dins l’ètica de la cura. Des d’aquesta 
perspectiva engeguem una mirada que focalitza l’atenció en la vulnerabilitat, adonant-se de que 
l’acompanyament resulta la millor manera d’atendre els malalts crònics. Permet centrar-nos en la 
persona que tenim davant i, sense perdre de vista els seus innegables i inalienables drets, prestar una 
atenció centrada en les virtuts professionals. Aquesta mirada oberta i centrada en la persona ens ha 
de permetre detectar quins són els problemes i necessitats de l’ésser humà que tenim davant aquí i 
ara. De quina manera podem teixir els millors vincles personals i professionals per ajudar a la 
persona dependent, mantenint la seva dignitat i autoestima. Com podem desenvolupar una escolta 
atenta que ens permeti veure a l’ésser humà que tenim davant, en tota la seva complexitat, els seus 
dubtes, les seves pors i les seves contradiccions. En definitiva, la manera de superar aquestes dues 
vulneracions de l’autonomia passa per dur a terme un acompanyament professional i humà que situï 
a la persona concreta, amb la seva situació existencial, emocional i mèdica en el centre de l’atenció.

 

Finalment, cal no oblidar també el paper essencial del nucli familiar respecte a la consideració de la 
qualitat de vida del malalt crònic. Si bé l’element objectiu del que es disposa per mesurar la situació 
clínica del pacient són les dades mèdiques, no hem de menysprear els factors subjectius que 
presenta l’element familiar. En efecte, si el que volem assolir és aquell màxim nivell possible de 
qualitat de vida del malalt, és possible que alguns dels elements familiars que envolten a la persona 
no tinguin el mateix objectiu. En determinades situacions fins i tot es pot parlar de “violència 
institucional familiar”. Malgrat tot, també pel que fa a la consideració de l’entorn familiar en 
situacions conflictives es fa necessari obrir la mirada i generar una nova actitud. En molts casos ens 
podem trobar en que aquest entorn, degut a molts factors que fins i tot podem ignorar, hagi arribat a 
un límit més enllà del qual no siguin capaços de reaccionar. Podem fins i tot trobar-nos davant de 
casos en els que els malalts hagin tingut una vida èticament poc acceptable envers la resta de la 
família. Donades aquestes situacions, ens trobem davant dels complexos dilemes que orbiten al 
voltant del conflicte entre justícia i compassió.
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[1] Marc Antoni Broggi, Per una mort apropiada, Edicions 62, Barcelona, 2011. P. 84. Tot i que el 
llibre tracta del final de la vida, en aquest cas les seves paraules es poden adaptar també 
perfectament a la cronicitat.

[2] Ibid. p. 86.


