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Per a qualsevol farmacéutic és un honor formar part d'una institució del
prestigi de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya, com a académic
corresponent, molt especialment si és el cas, d'algú relativament allunyat, a
causa de la seva activitat, del Corpus Pharmaceutíc.' Farmácia i Universitat

És per aixd que desitjo, en primer l loc, expressar públicament el meu
agraiment a tots i cada un dels membres que amb el seu vot de confianEa ho han
fet possible, molt especialment als molt il.lustre acad¿mics:

Al Dr. Josep Antoni Salvá Miquel catedrátic de farmacologia, amb una
brillant activitat docent i investigadora, degá de dues facultats de medicina,
director de I 'Institut de Biologia Fonamental i vicerector de la Universitat
Autdnoma de Barcelonu

Al Dr. Ramon Salazar Macian, farmacéutic i bidleg professor universitari
investigador i, citant les seves paraules, amb 30 anys en el cor de la indústria
farmacéutica

I per últim, i no menys important, al Dr. Joan Sabater Tobella, analista clínic.
El seu prestigi com a analista i científic ha estat i és reconegut dintre i fora de la
nostra professió, el meu agraiment va més enllá d'aquest acte, mentor, exemple
a seguir .  co l . laborador.  company i  amic.

En segon lloc, voldria fer palés el meu agraiment a totes les persones que
han fet possible arribar fins a aquest lloc, comenqant pels meus pares als quals
dec quelcom més que la vida i la formació académica, haver-me inculcat l'esperit
de recerca, de lluita, de no defallir davant de les adversitats; també als professors
Dr. Antonio Maya, company i amic, la Dra. Paquita Ribera Fillat, i el Dr. Rafel
de Llorens pels seus consells. També vull citar a tots i cada un dels companys i
col.laboradors de I'equip tant de l'atenció primlria com de I'hospitalária, per la
seva il.lusió suport, comprensió i fe, tant en mi, com en el projecte que com-
partim, sense els quals aquest no es podria dur a bon terme.

Finalment als meus fills, que son la millor recompensa, la nostra aposta de
futur, i al meu espbs, motor i recolzament de la meva vida personal i professional
i polít ica, sense el qual res hagués estat possible,
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EL LABORATORI CLÍNIC
GESTIÓ INTEGRAL: ASSISTENCIA,

INVESTIGACTÓ I DOCENCTA

INTRODUCCIÓ

El motiu de l 'elecció del tema "El laboratori c' línic gestiri integral:
assisténcia investigació i docittcia" en qué basar el discurs per a aquest solem-
ne acte d'entrada com a académic corresponent, en l loc d'un tema molt més
científic, com ho podria ser l'estat actual d'un dels treballs de recerca que s'estan
desenvolupant en el servei, és pel f'et que d'una banda la própia vida professional
et porta a parlar-ne i, de l'altra a la irnportáncia técnica i econdmica que adquireix
en aquest moment el laboratori clínic

El tema elegit ha estat poques vegades en la paraula dels distingits oradors
que han ocupat aquesta tribuna, essent en tots el casos exposat des de punts de
vista de cada una de les seves prdpies especialitats: la microbiologia, la
b ioquímica o l 'hematologia

Els coneixements en análisis clíniques han evolucionat, al mateix temps
que les altres especialitats médiques, d'una forma espectacular en els últ ims
anys a causa de diferents factors.

ComenEaré per una breu síntesi sobre I'evolució de les análisis clíniques en
el moment en el qual ho va deixar el molt il'lustre Dr. Pere Salavert i Argelaguet,
en el discurs inaugural del curs 1992 titulat -Les andlisis clíniques en el segle
passLlt-, una brillant i exhaustiva exposició d'aquests fets. El Dr. Salavert acabava
la seva exposició dient (cito textualment): "Resumint, duranf la primera meitat
del segle passat les anitlisis clíniques estaven molt poc desenvolupades. Durant
la segona meitat es pot dir es quanl es comenga a estudiar a .fons sobre ell,s,
cosa que continua durant la primera meitat d'aquests segle XX, adquirint en la
segona un complert canvi de métr¡des i la importdncia que tenen actualmenf.
Les andlisis d'orina es.feien, la .segona meitat deL segle passat, taL com es.fan
dquest segle. Les de sang estaven bastant més enrederides, si bé a finaLs de
segle tant químicament com mo(ok)gicament.ja comenEaven a adqttirir certct
importdncia". I concloia "La MícrobioLogia també comenEa en reaLitat a la
segona meitat del segle XIX, estant .fttrqa adalantada a final de dit segle i
superant-se del tot en la segona meitat deL segle actuol".



A partir d'aquest punt, I'exposició de tots i c¿rda un dels fets, que han incidit

en el món de les análisis clíniques al llarg d'ac¡uest últinl segle, seria excessivament

llarga i feixuga per tant, permetin dttncs que reculli només els trets fbnamentals

d'aquesta evolució, des de les tres vessants que I'han provocada.
- En primer lloc, el desenvolupament dels coneixements científics en els

dif'erents camps, que han revolucionat tcltes i cad¿r una de les estructures de Ia

vida quotidiana, des de la més petita a la rnés important'
- En segon lloc, la rápida evolució tecnolbgica, que ha transformat el

món de la ciéncia: la física, la química, la biologia o la medicina. (animal cr

humana), o el de la tecnologia, informática, etc. no només en I'itmbit científic i

en general a tota la societat: les formés de vida, les tradicions i inclds els valors.
- I, per últ im i no menys irnportant, la gran responsable de la rlpida

transformació de tots els sistemes sanitaris del primer món, i per tant de les

especialitats médiques, entre les quals hi ha iaboratori clínic. Estem parlant de

I'economia o més ben dit de la realitat socio - econdmica.

I. INFLUENCIA DELS CONEIXEMENTS CIENTÍFICS

Les dates que es citaran a continuació no son la totalitat. ni potser les més
importants en el desenvolupametrt de les ciéncjes mediques. perd si algunes de
les que han incidit d'una fbrma determinant en I 'evolució dels laboratoris
d'análisis clíniques, segons la meva humil opinió.

A principis del segle XX, les branques de la ciéncia. que podien donar pas
als coneixements necessaris per desenvolupar I 'actual laboratori clínic, estaven
dividides en grans árees: La més antiga la Biologia dintre de la qual es trobava
la Anatomia Patoldgica, i la Microbiologia aquesta últ ima recent convertida en
disciplina en les últimes décades del segle passat, grácies als descobriments de
Louis Pasteur ( 1822- 1 895). La Bioquímica, que provenia de la química aplica-
da a la matéria viva. L'Hematologia, que comenEa adquirir importáncia tal com
ens deia el Dr. Salavert en les últimes décades del segle, i per últim a cavall
entre la bioquímica i la biologia, la recent nascuda Genética.

Al llarg de les últimes décades del segle XIX i la primera d'aquest segle XX,
Paul Ernlich amb els estudis sobre el sistema imrnunológic. (1854-1915) posa
els fonaments del que més tard será la Immunologia, que prendrá cos d'especialitat
médica a final de la década dels 50 quan George Mc. Kaness, basant-se en la
teoria de la immunitat de Landstein i Merrill Chase de 1942,la crea.

En les primeres décades del segle XX, les troballes científiques són fácils
de classificar per especialitat:

- En l 'área de bioquímica, el l9l3 Leonor Michaelis i Maud Menten pro-
mulguen I'equació que regeix la cinética enzimática. En I 'actualitat, les
determinacions enzimdtiques comporten un 30Vc del total de les técniques
util i tzades en la bioquímica bdsica. Tanmateix, I 'arl lament (cristal. l i tzació) i la

identif icació del primer enzim, la ureasa s'aconsegueix el 1926, quan James
Summer la identif lca com una protelha. Perd el nom d'enzims no seri acloptat
fins al 1930 per J. D. S. Haldane en el tractat que antb aquesr nom clescriu les
propietats i els ef-ectes d'aquestes molécules.

- En l 'área de microbiologia, f ins al 1940 s'accepta que els bacteris eren
éssers unicel.lulars que es rnultiplicaven per simple escissió.

- En la de genética: Oswald T. Averi, Colin Mc. Leod i Maclyn Mc.Carthiy
descobreixen el 1944 que el dipositari de la informació genética és el DNA.

La década del.s 50 és una década prolífica, en Ia qual els descobriments es
multipliquen i s'encreuen, comenEa a ser difícil decidir a quin camp pertany
cada un d'ells, donant pas en alguna casos a noves especialitats.

- El 1950, Perutz descriu I 'estructura de I 'hemoglobina a través de la
difracció amb raigs X (hernatologia)

- El 195 I, Linus Pauling i Robert Corey proposen la primera estructura
proteica, i el l9-56 Dorothy Crowfoot descobreix I 'estructura tridimensional
del cofactor de la vitamina B ¡ 2 per cristal.lografia de raigs X (bioquímica).

- El 1953 Jamés watson i Francis Crick descobreixen la estructura de do-
ble hélix del DNA i obren les portes de la genética molecular.

- EI 1957 R. D. Kornberg descobreix la DNA polirnerasa que donará pas a
les sondes de DNA (també denominades probe) i el 1959 Tatum descriu el
control genétic de la síntesi de proteines. El mateix any, Raymon introdueix els
gels de poliacramida per a separar fiaccions proteiques per electroforesi, técnica
aplicable a la bioquímica, a la immunologia o a I 'hematologia.

- A flnal dels anys 50, Konrad Bloch, Feodor Lynen John Comforth i George
Popják descriuen la ruta biosintética de la formació del colesterol (bioquímica).

- Del 1959 al 1968, Korberg, Ochoa, Nirenberg, Holley i Khoram clesxifren
el codi genétic i estudien les seves mutacions.

- El l96l J. Namur i P. Doty descobreixen la renaturalització del DNA. i
donen pas a la hibridació, que formará part de les técniques habituals en el que
mes tard será la biologia molecular.

- Durant els anys 70 Michael Brown i Joseph Golstein obren les porres,
amb una série de estudis (no acabats encara). sobre de la importáncia de les
LDL i dels seus receptors. La LDL r> Low Density Lípo¡trotein és la principal
proteína transportadora del colesterol.

- El colesterol i les seves lipoproteines, quanta feina ens han donat i ens
donen, Quasi un dels mites d'aquest final de segle. El més important dels factors
de risc de -l'arteriosclerosi- una de les primeres causes de mort en I'Europa occi-
dental. Larteriosclerosi és un procés inflamatori complex i poc definit, que podria
ésser desencadenat. fins i tot, per un procés infecciós provocat per un bacteri, (la
clamidia neumonie). Encara que les últimes publicacions ho desmenteixen.

- El I 975 G. Kóhler i C Milstein produeixen els l ers anticossos monoclonals
que revolucionaran el camp de la immunoanálisi i de tota I 'analít ica clínica, des
de ia bioquímica. a I 'hernatologia, la microbiologia i la immunologia.



A partir d'aquest moment, neixen amb fbrEa les técniques de Biologia
Molecular que com es veurá mes endavant, seran aplicades a totes les irrees del
laboratori clínic i a altres camps aliens al món de la medicina humana, com són:
la biologia, la tecnologia agroalimentária, la veterindria i evidentment el món
de la recerca.

- El 191 5 E. M. Southern crea els mdtodes d' i mmunotransf'erénc ia ( Western,
Southern i Nonhen). Des d'aquest mateix any fins al 1911 ,Alan Maxam i Walter
Gilbert per un costat i Frederic Sanger, per altre banda, desenvolupen métodes
per a la seqüenciació de molécules l largues de DNA.

- Del 1984 al i988, neix la PCR (reacció en caCena de la polimerasa). K.
Mullis l i  ddna nom, Since augmenta el nombre de cdpies i Saiki troba una
polimerasa estable, cosa que la fará aplicable a la rutina del laboratori, per últim,
el 1990, Miers descriu la PCR reverse. La PCR está preparada per incorporar-
se al laboratori de rutina.

- Al mateix temps a partir dels estudis realitzats del 1971 al 1978, Holmés
i Klug determinen I'estructura del primer virus, el del mosaic del tabac; neix la
virologia, de la qual destacarem, per la seva repercussió social, el descobriment
per R.C. Gallo i Luc Montainer: el 1988 del virus de la Sida.

A partir d'aquest punt, I 'evolució és tan rápida i complexa, que explicar-la
en tant poc temps és totalment impossible, el nombre de publicacions que suposen
un avenE en els dif 'erents camps de les ciéncies sanitáries comenQa a ser
incomptable i massa sovint, contradictdries.

II. INFLUDNCIN DELS AVENQOS TECNOLÓGICS

El segon dels factors que intervenen en el desenvolupament de les análisis
clíniques es I 'avenE de les tecnologies.

És difícil d'explicar en poc temps tots els avenEos tecnoldgics que han influit,
positivament o negativament en el desenvolupament de les diverses matéries
del laboratori clínic, ja que molts d'ells no tenien, inicialment, cap mena de
relació ni tant sols amb el món de la sanitat, com pot ser la miniaturització o la
mateixa informática, peró que han transfbrmat en poc temps tots els métodes
diagnóstics.

Els avengos que es descriuran són els relacionats directament i exclusivament
amb aquesta especialitat.

1. Evolució de les técniques analítiques

En el camp de la microscopía dptica, un dels primers en el món de I'analítica:
- El 1924, Lacassagne i col'laboradors desenvolupen la primera técnica

autoradiográfica, (les autoradiografies encara s'utilitzen en métodes de immuno-
transferéncia ).
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- LebedefT, el 1930, dissenya i construeix el primer microscopi de contrast
diferencial i el 1934 el de contrast de fhse. que obrirá les portes al descobriment
de les estructures cel.lulars en cél.lules vives.

- El 1941, Coons uti l i tza anticossos acoblats a colorants fluorescents per

detectar antígens cel.lulars, acoblats a la microscopía, un gran pas per a la

anatomia patológica.
Mentre. en un altra área, Pickels i Beam el 193-5, han introduit mil lores en el

disseny de la centrífuga tradicional, creant el que será la ultracentríluga.
- El 195 1, Brakke uti l i tza per primera vegada la centrifugació en gradients

de densitat.
Fins a I ' inici de década clels 70. les reaccions més uti l i tzades en el laboratori

eren les color imétr iques en aquesta década es comencen a in t rodui r  les
enzimirtiques.

A partir d'aquesta década , la tecnologia aplicada al laboratori ciínic evolu-
ciona amb una gran rapidesa, s'hi incorporen descobriments científ ics aliens,
estandarditzant-los i transformant-los en técniques habituals. La immunodifusió
i, amb posteritat, la immunoelectroforesi són aplicades al laboratori en els camps
més diversos: la immunologia, la serologia, o I 'hematologia

S'inicia una nova era amb I'arribada al laboratori convencional de les
técniques immunithries, que uti l i tzen en la reacció la relació antigen-anticds.
La immunoan)r l is i  comenEa a f ina ls  de la  décacia dels  anys 60,  aquesta
metodologia s'aplicará després, un cop estandarditzada, a totes les branques
de l  l abo ra to r i .  Ne i xen  I 'E IA  -enz im  immunoana l i s i -  i  e l  R IA  - rád io

immunoanirl isi- que uti l i tzari com a marcador radiacions ionitzants. Aquestes
técn iques  pe rme t ran  l a  de tecc ió  d ' ho rmones  i  e l s  seus  p recu rso rs
(l 'endocrinologia fa un gran pas endavant).

La uti l i tzació de técniques amb marcatge de radiacions ionitzants, com és el
cas del RIA, portará a la creació de laboratoris independents, exclusivament
per a aquesta tecnologia. La necessitat de blindatges en les árees de comptadors,
I 'obligació de revisions i permisos, per part de la "Junta Nacional de Energia
Nuclear" així com la necessitat d'uti l i tzar transports especials per eliminar els
residus, f'ará que aquesta tecnologia estigui sols en mans de pocs: grans centres
hospitalaris o laboratoris particulars dissenyats des de bon comenEament amb
árees dedicades a medicina nuclear.

- El 191 5 neix de la má d'O'Farrell el sistema bidimensional d'electroforesi
utilitzant a més de SDS (dodecil sulf'at sódic), el punt isoeléctric.

- Amb el descobriment dels anticossos monoclonals (1975) les técniques
immunitáries augmenten en sensibil i tat i especificitat i se'n creen de noves. En

aquesta línia, destaquen l 'ELISA (análisi immunosorbent l l igat a proteina) i el

PFIA (fluoro immunoasaig de polarització), que revolucionaran el món de

1'analít ica: la bioquímica I 'hematologia, la microbiologia o la immunologia i.

més tard, com a detecció, complementaran t¿cniques de brologia molecular.



- El 198 l. Allen i Inoué perf'eccionen la microscopía dptica de contrast
v i deoamp l i f i cada .  base  de l s  pos te r i o r s  ca r i o t i pado rs  i ,  pe r  t an t ,  l a
semiautomatització de la citogenética.

En la décad¿r actu¿rl ( 1990), imompen en el mercat noves tecnologies, com
la quimiolunriniscéncia i electroquimioluminiscéncia, procedents de técniques
ja utilitzades anteriomrent en el camp de la recerca, perd sota una nova concepció,
totalment estandarditzades i automatitzades. Aquestes tdcniques són capaces
de detectar petites molécules i/o a baixa concentració, que fins el moment sols
podien ser detectades per el RIA, amb la avantatge de poder ser utilitzades en
qualsevol laboratori sense instal. lacions especials. Aquestes técniquis seran les
que desplaEaran poc a poc el radio immunoassaig.

2. Evolució dels aparells

A partir de la década dels 30, aparells de tota mena envaeixen la nostra vida
quotidiana, afectant a tots els camps, des de la indústria a la llar, irrompen
desp rés  amb  fo rEa .en  e l  mon  de  l es  aná l i s i s  c l í n i ques .  A r r i ba
L'AUTOMATITZACIO.

Els principis de I'autontatització en el laboratori es remunten a final d'aquesta
mateixa década quan, Arnold O. Beckman, un professor de I 'Institut de
Tecnologia de Califdrnia. cornbina I 'electrdnica i la química i construeix el
primer acidimetre al qual es coneireri arnb el nom de phmeÍre. Perd no serir
f ins als anys 50 que aquest es convertir i en el prinrer analitzador. Aquesta últ i-
ma ( 1953) coincideix amb la posada al mercat del primer comptador de cdl.lules
hemátiques elaborat pels enginyers Wallace i Joseph Coulter, basat en els seus
propis experiment i que comportar) el naixement de I 'automatització en
I'hematologia. Els COULTER arriben flns a I 'actualitat, molt més complexos,
rápids i tol¿rlulent autonratitzats.

En el nostre país I 'automatització s'incorporará al laboratori a principi dels
anys 70, ho fari molt lentament, tant en l 'área de la hematologia com de la
bioquímica, les dues primeres árees afectades.

En la ddcada dels 70 arriben a la bioquímica els primers autoanalitzadors de
flux continu, amb aquests naixeran els multicanals, que inicialment no seran
més que monocanals afegits. Multicanal vol dir capaq de realitzar diverses
técniques a la vegada. Aquests primers multicanals, dels quals alguns encara
recordaran I'SMART, eren veritables monstres: podien fer fins a 20 parámetres
i ocupaven tota una habitació de 20 metres quadrats.

La década dels 80 ens porta els autoanalitzadors centrífugs, petits en
comparació amb els anteriors. rápids, també multicanals, perd, a diferéncia dels
anteriors, realitzaven una t¿cnica darrera l 'altra. Durant aquesta década
s'automatitzen tota classe de técniques, per exemple, algunes tradicionals com
la nefelometria o la turbidimetria. que s'aplicaven de forma manual des de
principis de segle.
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La cromatografia líquida d'alta (HPLC)o baixa pressió. cle Inasses o gasos i
d'intercanvi idnic s' incorporen al laboratoli de rutit la.

La Coagulació s'automatitzará totalment no sols per a les técniques de ruti-
na: la protrombina, i el f ibrinogen, sinó per ¿r tots els f 'actors de coagulació.
Perd no será fins a meitat dels anys 90, que es tr¿rnsforntaran en veritables

autoanalitzadors. es connectaran bidireccionalment a la xarxa informitica i es
podrá treballar directament amb tub primari i codi de bares.

Les tdcniques aplicades a la citometria de flux passen de I 'hematologia es-
pecia l  a l  comptatge de cdl . lu les en general .  E ls  conrpladors cel ' lu lars
d'hematimetria incorporen noves tecnologies, com el l lser i nous sistemes
infbrmitics, poden utilitzar tub primari i connexió a I'ordinador central; aquests
citdmetres passen de ser comptadors monogrdfics a facilitar. nombre, mida i
distribució de cada una de les tres séries: blanca, vermella, i plaquetes; dintre
de la sdrie blanca donen 5 poblacions leucocitáries, 7 en la rda, a mes del
nombre de reticuldcits o el percentatge de CD4 i CDS.

A final d'aquesta mateixa década (estem parlant dels anys 80) neixen els
au toana l i t zado rs  d i sc re t s  ap l i ca t s  a  l a  b ioqu ím ica .  Es  cons ide ra  un
autoanalitzador discret, el que pot realifzar dif'erents pardmetres (rnagnituds
bioldgiques) i diferents técniques, a cada mostra (sérum, plasma o orina) segons
la programació. Seran aquests tipus autoanalitzadors els que revolucionaran
l'automatització dintre del laboratori.

Al mateix temps, apareixen els primers autoanalitzadors aplicats a técniques
i rnmun i t l r i es :  l 'EL ISA ,  e l  PF IA ,  o  e l  MEIA ,  t dcn iques  que  pe rme t ran
automatitzar les determinacions d'hormones, marcadors tumorals i fármacs a
qualsevol laboratori petit o mitje. El RIA esti tocat de mort. les grans instal'lacions
muntades per a aquesta técnica esdevindran obsoletes en pocs anys, i quedará
per a les técniques més novedoses o poc l ieqüents i per a la recerca.

Així doncs en la década dels 90 I 'automatització arriba a la immunologia. a
l es  ho rmones ,  a l s  marcado rs  t umora l s ,  a  l a  se ro log ia  i pe r  ú l t im ,  a  l a
microbiologia clássica: als cultius (hemocultius, cultius de micobicteris) i a la
identif icació de microorganismes. La automatització arriba a I 

'últim reducte on
el laboratori encara s'esdevenia art: la microbiologia.

Cada aparell automatitza unes determinades técniques, incorporant-ne en
cada nova versió per f'er-lo més rendible. Així els autoanalitzadors discrets,
apl icats en un pr inc ip i  a  la  b ioquímica,  que d isposaven de técniques
colorimétriques i enzimátiques, incorporen técniques de turbidimetria, d'ELISA
i eléctrode selectiu, de manera que en l'área d'automatització es poden realitzar
totes les magnituds biolbgiques de bioquímica básica, proteines, perd també
hormones, marcadors tumorals, fármacs i ions.

En I'actualitat el concepte d'autoanalitzador discret s'aplica a la coagulació,
a les immunoanálisis, al mateix temps que a la bioquímica bdsica.

Será a pertir d'aquest moment que tot aparell automátic podr¿l estar connectat
a l 'ordinador central d'una forma mono o bidireccional. d'una forrna rendible..

¡.
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3. La informática

La informltica és un dels elements claus en la nostra vida actual, ja que

s'aplica a tots i cada un dels camps de la ciénci¿i, de la técnica, de la indústriu o

de la vida quttt idiarta.
La infbrmática s'incorpora al laboratori durant la década clels 80. Al principi

fbu una inforniitica simple: microprocessadors integrats als aparells direct¿lment

per a la seva gestió interna. En una segona f'ase, la qual podem anomenar
própianren( d'infbrmatització, aguesta s'incorpora a la gestit i. Tanbé ho fari
gradualment a cada camp: prinrer serd la bioquímica, després, les hrtrrnones.

els marcadors tumorals i fdrmacs, poc a poc a l 'hematologia if inalment a la

microbiologia.
En l 'actualitat la infbrm¿\tica s'aplica a la gestió integral de tot el laboratori.

S'ha produit la veritable infonlratització: per una banda, qualsevol aparell
automatic pot estar connectat amb I'ordinador central d'una forrna mono o
bidireccional, de I 'altre es fa una gestió única de pacients i peticitus.

Un del avenEos aliens al laboratori, que ha comportat un augment substan-
cial de la fiabil i tat, que ha redunciat en I 'augme-nt de la quaiitat del laboratori, és
la incorporació del codi de barres per identificar de mostres i reactius als aparells
automirtics. fet que hl comportat una disnlinució considerablement del nonrbre
de errors per identiticació.

"Llttstima, com deia una de les nostres secretáries, c¡ue el.s pctc'ients no en
duguin un incorporaf, segur que no es equivocaríem moi". Clar que coses pidors
podem veure.

En la década dels 90, es creen les xarxes informátiques aplicades al laboratori.
Amb aquestes s'aconseguirá la veritable uniticació:

. Un punt conrú d'arribada de peticiclns mostres i pacients

. Un punt comú de sortida de resultats.

. Una gestió unificada.

. Una sola histdria clínica.

. Una sola petició

. Tramesa de resultat directament a qualsevol centre, per l luny que sigui,
possibil i tat de consultes directes a distancia del f itxer históric, i un l larg
etc. Algunes d'aquestes possibil i tats inirnaginable fa pocs anys

I aquest final de segle urriba l.r ROtsOTICA als laboratoris europeus (als
Estats Units i al Japó ja hi han laboratoris totalment robotitzats). Aquí la robótica
tan sols comenqa a ser aplicada, per separat, a cada un dels passos de la cadena:
la centrifugació, seguida de distribuidors i descapsuladors (pels tubs de sérum
o plasma) que enl lacen d i rectament  amb les cadenes d 'autoanal i tzadors
d'hernatologia, de bioquírnica, d'hormones, de serologia vírica i inf 'ecciosa, de
marcadors tumorals i fármacs.

La robotització pot arribar a l locs, sols imaginables per a la ciéncia ficció fa
pocs anys: un exemple és la notícia que un equip d'enginyers de I ' lmperial
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College de Londres han desenvolupat un robot capaE de realitzar extraccions
sanguínies. sense fallar. i sense travessar m¿ri la vena. segons afirmen el seus

autors, menys nral que de moment. una vegada assenyalat el l loc idoni, és

I'extractor o extractora clui dona I'ordre flnal. cal tenir en compte que esperen

desenvolupar en poc telnps un robot capaq de prendre ell sol tal deterrninació.
La tecnologia i la infbrmiit ica han f 'et possible que laboratoris totalment

d i f e renc ia t s  en t re  s i  es  conve r te i xen  en  un  so l  l abo ra to r i  i n teg ra l

multidisciplinari.

III . INFLUBXCT¡. DELS CANVIS SOCIOECONÓMICS

L'últ im dels thctors. peró no el menys important, dels que han marcat
I 'evoluciti dels laboratoris clírrics, ha estat els canvis que ha sof'ert el marc so-
cial i econdmic aquests darrers anys. Podríem parlar llargament dels efectes
que sobre els sistemes sanitaris té, o ha tingut. l 'evolució del pensament social,
I 'evolució de la societat del benestar.

El concepte de salut és un concepte social i com a tal ha variat al l larg del
temps i ha fet que les exigéncies socials siguin més altes a mesura que ha anat
evolucionant.

Les dil 'erents crisis econdmiques que hi ha hagut, la del 1973, la primera

crisi del petroli, la del 1989, marcada per la influéncia dels governs Thatcher i
Reagan, la caiguda del rnur de Berlín i el tr iomf del pensament neoliberal, o la
del 1992 quan els costos de la societat dels benestar comencen a ser rnassolibles
per a les mateixes societats que les han exigit, han provocat grans canvis. Cada
una d'aquestes crisis han afectat, primer, al sistema sanitari implantat a cada
país i després a totes i cada una de les especialitats médiques.

En I'actualitat. aquests canvis no depenenja dels diferents partits en el govern

de cada estat, sinó de Ia tendéncia seguida d'una forma Irtés o nlenys clara per

tots els paisos del primer món. en funció del seu passat (evolució del sistema

sanitari) i del seu present econdmic.
Es podria dissertar sobre cada un d'aquests canvis i com afecten directament

o indirectament a les diferents especialitats de la medicina. molt especialment a

la d iagnost ica,  una de les par ts  de I 'ass is téncia que,  a causa dels canvis
tecnoldgics, comporta un augntent permanent de la despesa sanitária. Sobre

aquests tema podríem tenir una llarga i molt interessant polémica, perb ens

sortiríem de la línia elegida.
En la societat europea de l 'últ ima década, amb la que acabará aquest segle

XX iel segon mil ' leni de l 'era cristiana, els recursos públics no són il ' l imitats:

la l imitació de recursos afegida al creixement de la del.nanda dels productes

sanitaris, deguts a factors inparables com l'augment de l'edat mida de la població

i un aconseguit estat del benestar, han provocat la reestructuració de tots i cada

un dels sistemes de salut.
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La fita comú marcada per a tots, és aconseguir els nivells d'eficidncia que

f'acin possible: I 'augment de la demanda, la implantació de noves tecnologies.

una exig¿ncia creixent dels índex de qualitat assistencial i alhora la contenció

de les despeses sanitáries.
Centrant-nos dintre de les análisis clíniques, I 'augment de la demanda

assistencial, condicionada per I 'envell iment de la població, el tractament de

malalties crdniques i el cribratge de noves malaities, ha comportat utr notable

increment en el nombre de proves diagnostiques, cosa que ha fet augtnentar al

mateix temps, les despeses en tecnologia

Queda c lar  que la c lau,  es t roba en e l  canvi  de l 'EFICACIA per  la

EFICIÉNCIA, definida aquesta últ ima per "aconseguir la millor qualitat

assistencial (eficácia) amb els mínims cclstos possibles ". Será aquesta premissa

la que fará canviar el concepte de laboratori d'análisis i la que conjuntament

amb els altres factors (evolució científica i tecnoldgica) portará a la creació del

laboratori com una unitat funcional.

IV. EVOLUCIó DE LES ANALISIS CLÍNIQUES

Tenint en compte els factors exposats, iniciarem I'exposició sobre l'evolució
de les análisi clíniques en els anys 50, época en qué els laboratoris d'análisis es
multiplicaren en tots els drnbits.

- En I'atenció extrahospitalária, o atenció primária, les farmácies van jugar

un paper important, s'iniciava una época en la qual es comenEaven a reahtzar
pe t i t es  aná l i s i s :  g l ucoses  pe l  n - ré tode  de l  Feh l i ng  o  j a  m i t j anqan t
I'espectrotbtdmetre. velocitat de sedirnentació, formules i sediments, tot a I'abast
del farmacéutic, el qual tenia, en aquells moments. els coneixements necessaris
per a dur-los a terme. Al mateix temps, es crearen petits laboratoris independents,
al llarg de tota la nostre geografia, tant dintre de la sanitat pública, com en la
privada.

- En I 'atenció hospitalária, d'una banda es creaven laboratoris al costat de
cada especialitat médica naixent, cosa que donava lloc a multitud de petits
laboratoris de difícil definició. meitat assistencials i meitat dedicat a la recerca.
De I'altre les especialitats dedicades les análisis clíniques es multipliquen. Es
creen nous Iaboratoris per a cada una d'elles, afegint a les grans irrees, la
b ioquímica,  la  microbio logia la  hematologia,  i  la  naixent  immunologia,
laboratoris d'hormones, de medicina nuclear, alguns tan especials i concrets
com: micrométodes. marcadors tumorals, proteines, al.lérgia, o coagulació. Un
gran hospital solia tenir de l7 a22laboratoris reconeguts, comptant els annexos
als serveis com: pediatria, nefrologia, neumologia etc. alguns d'ells encara es
poden trobar en algun gran centre hospitalari.

Aquest desenvolupam ent nucleolctr es va veure af'avorit, durant els anys 70.
per I 'atansament de la sanitat a la capEalera del pacient, en el cas de la sanitat
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públ ica.  mrr l (  especiu lmcnt  en l 'a tenció pr i rnar ia.  on e\  crecn pet i ts  servei

<1 'andl is is  c l ín iques en tots  e ls  centres d 'especia l i ta ts ,  e ls  CAP (centres

d'assisténcia primaria) t ipus II.
Aquesta evolució s'estronca a partir dels anys 80 a causa de:

l. La irrupció en el món de I 'analít ica de l 'automatització, que com ja s'ha

comentat afectará a poc a poc a tots els camps i especialitats analítiques. i

fará canviar raclicalment. per si sola, aquest sector. Aquestes tecnologies

normalment molt cares tlo són rendibles si no es parteix d'un volum alt de

proves a realitzar.
2. Uentracla en vigor de legislació específica per als laboratoris clínics. A

Catalunya I 'any 1995 es promulga la legislació sobre I 'autorització dels

laboratoris clínics, la primera en I 'estat espanyol (Diari Oficial de la

Generalitat núm.2031 del29 de marg del 1995 (pp2555'2557)) El decret

76/1995 del 7 de marg estableix el procediment específic d'autorització

administrativa pels laboratoris clínics i les normes reguladores de les

activitats que s'hi realitzin. MiqanEant aquest es defineix el laboratori

d'análisis clíniques, i l 'obligació que hi hagi un especialista en la especialitat

corresponent: hematologia, bioquírnica, microbiologia o análisis clíniques'

donant un termini de dos anys perqué tots els laboratoris en funcionament,

aconsegueixin I 'autorització, essent obligatdria d'entrada per als de nova

creació. Aquest fet provoca el tancament de nombrosos laboratoris de poc

volum i sense responsable titulat tant en centres públics com privats'

3. La demanda creixent de serveis sanitaris, tant privats com públics' demana

no solament quantitat, sinó també qualitat, exigéncia aquesta última, prdpia

de tota societat desenvolupada, que provoca canvis profunds en I'estructura

dels laboratoris per adaptar-los a aquestes necessitats i a les futures exigides

per la CEE. Les polítiques de qualitat comportaran costos addicionals tan

alts als laboratoris. que sols seran suportables per als grans servels.

1. Garantia de qualitat

Pel que fa a la garantia de qualitat. aquesta ha estat motiu d'altres discur-

sos en I ' iLmbit d'aquesta Reial Acadénria, dedicats quasi en la seva totalitat a

la indústria farmacéutica i al medicament, com ho foren els discursos dels

Molts I1'lustres Drs. Eduard Albors i Yoldi el novembre de 1986. Ramon

Salazar i Macián el novembre de l99l i, més recentment, el de I 'I l ' lustre Dr.

Martí Pujol i Forn el novembre del 1998; aquest últ im discurs es aplicable

quasi en la totalitat al laboratori tant en l 'ámbit de la indústria Farrnacéutica

com en el de la clínica.

Quecla palés que un dels fhctors que han influít en I'evolució del laboratori

clínic és la exigéncia per part de la societat d'un augment dels nivells de la qualitat

en tots els serveis sanitarisl aquesta exigéncia ja es preveu en la normativa per a

I'autorització administrativa de la qual s'ha f'et esment en I'apartat anterior' aquest
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fet tindrá una gran influéncia en un ¿\mbit pioner, en el control de qualitat de la

fase analít ica, com ho es el laboratori d'an¿'i l isis clíniques, que evolucionard

rlpidanrent. aplicant el control de qualitat a les fases pre i post analítica.

Als anys 60 i 70, la qualitat en el laboratori clínic es basava en el control del

procés analític, era exclusivamentContrctl de Enlitat analítica, el principi aplicat

intralaboratot'i control inÍern, i en la següent ddcada, cornenEa la participaciíl

en progranes d'Avaluució extenu tle la qrralitat A final dels anys 80, el con-

Íol del procés analític comenEa a ser ampliat als processos pre i postanalítics

eta l'Assegut'amenf o garantict de la quttlitat, clue tindri corn a fita assegurar la

manca d'err¿rdes en qualsevol pun( del circuit, des del moment de la scll ' l icitud

al del l l iurament dels resultats.
En la década actual han sorgit diferents teories:
. La Gestió de la t¡ualitat: Conjunt d'activitats sobre la funcici que ha de

tenir Ia direccitl. per deternrinar la polít ica de qualitat, els objectius i les
responsabilitats. Objectius que seran implantats a través de la planificació,

el control i I 'assegurament de la qualitat.
. La Millora de la t¡ualitat: Scln les accions que es prenen per augmentar

l 'eflcácia i el rendiment de les activitats i els processos, amb la finalitat
d'aportar avantatges af-egits. tant a I'organitzactó com als clients.

. La Millora continuct de la quaLitat.' Uesfbrq continuat, planificat i inte-
gral dels empleats del laboratori per prevenir el problema. abans que
aquest es produeixi, i finalment la Ge.stió totaL de la qualitctt, quan la
gestió de la millora és assu¡nida per tots i s'ha implantat un sistema de
qualitat en el qual s'ha d'involucrar a tot el personal.

Un pla estrat¿gic delaGestió total de lo qualitaf vol mil lorarel servei als
c l ients,  mi l lorar  la  f iab i l i ta t  i  I 'e f ic iéncia operat iva de l 'organi tzació,
desenvolupar mecanismes per involucrar al personal, millorar les comunicactons
entre el laboratori i el personal. establir objectius departamentals clars i facil i-
tar un esti l obert de gestió i un equip constructiu.

A partir de la implantació de la Milk¡ra de h qualital en els laboratoris.
aquests inicien un procés d'estructuració i control de la fases pre i postanalít ica,
per tal d'augmental'no sols la qualitat sinó els nivells de satisfacció dels seus
clients. Tanmateix, els nivells de satisfacció variaran segons es tracti del metge
peticionari o el pacient, ja que les necessitats de cada un són diferents.

El laboratori actual té gran part de la preanalítica descentralitzada, és a dir
que és realifza fora del laboratori, tant a nivell d'atenció hospitalária corn
extrahospitalária o prinaria: són els mdduls o centres d'extracció periférica,
que poden estar situats a molts quildmetres de distáncia. Aquests mdduls han
de aplicar normes tant per a I 'extracció com pel transport de les mostres, si es
vol conservar el mateix nivell de qualitat assolida pel laboratori, ja sigui en
qualitat interna com en la satisf'acció de I'usuari

En l 'área postanalít ica, cal protocol.l i tzar i controlar permanentment els
circuits de sortidade resultats id'arribadad'aquests a nrans del metge. Aquest
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circuits solen ser complexos, a causa de la diversitat de personal implicat tant si
es realitzen d'una firrma cllssica, amb suport físic (paper) tramesos via correu.
o través clel mateix transport en el c¡ual viatgen les urostres, o si es tlameten per
Fax o via informdtica (a traves de una xarxa d'ordinadors, correu electrdnic o
disquet). En tots els cusos requereixen telnps i personal adeqr"rat per a l ir
transmissió i per al control dels circuits.

L'objectiu flnal de la irnplantació de les teories exposades sobre la qualitat,
és obtenir de I 'acreditació del laboratori. amb el reconeixement formal de la
compet¿ncia per a realitzar assaigs o tipus d'assaigs determinats i assegurar la
seva qualitat, b¿rsant-se en I 'aplicació de la norma europea 45.001 elaborada
pel Committee Europeun de norntalisallon (CEN) o la guia internacional ISO-
9002 I 25 de la I nt e rnat i o na L O r g an i s a t i o n .fo r S tandctrd i s atloir (ISO ).

Tanmateix. aquestes normes és refereixen als laboratoris d'assaig en gene-
ral, perd no hi ha l lns a l 'actualitat cap norma internacional o eul-opea específi-
ca per al laboratori clínic. Paisos com Anglaterra (CPA) o Holanda lCPKL) han
optat per acreditacions nacionals.

Sobre aquest tema el Europeun Confedertttion of Laboratort Medicine
(ECLM)en col.laboració amb el Europeatt Co-operation for At:creditation of
Laboratories (EAL) que coordina els organismes d'acreditació dels paisos
europeus, ha publicat un document conjunt amb una interpretació comentada
pels laboratoris clínics de la guia 25, i el Euro¡leatt Cotnntunities Crnf'etleratiort
o.f Clinical Chemistry- (EC4)ha elaborat uns criteris mínims essencials per als
sistemes de qualitat en els laboratoris clínics de la Unió Europea.

En l 'actualitat dintre de la ISO s'esta treballant, d'una banda. en la revisió
de la guia ISO 25/IEC. i de I 'altra, a través del seu Comité ISO/TC 212, en
I'elaboració d'un document detlnit iu per a la gestió de la qualitat del laboratori
clínic, la ISO/CD 15189. que amb data setembre del 19.)l ja estava en fase de
vcltació. També s'estI preparant un darrer esbclrrany de la norma ISO/IEC, guia
2-5, que circula des del febrer del 1998 (ISO 17025), que descriu els requeriments
generals per a la competéncia dels laboratoris de calibratge i assaig, incloent-hi
el control d'aparells fbra de l 'espai físic del laborarori .

En aquests nloments els iaboratoris clínics de I ' lnstitut Catald de la Salut,
que son part de la sanitat pública catalana, es disposen, un cop superada
I'autorització administrativa, a aconseguir la norma de certif icació UNE-EN-
ISO 9002, que els permetrá recórrer mes de la meitat del camí per assolir
I 'acreditació.

2. Gestió integral

La fita últ ima marcada pels gestors sanitaris és aconseguir, de tot l 'equip
sanitari, la máxima qualitat en els servei, el mínim temps de resposta i la
satisfacció de I 'usuari i, en el cas dels laboratoris, donar la major infbrmació
possible al client intern (el metge). rot amb el nrínim cost: QUALITAI", SERVEI



i  EFICIENCIA al  quals s 'ha d 'afegi r  en e ls  grans centres la  DOCÉNCIA i  la
RECERCA.. . . . .un¿r tasca realment  l ic i l  d 'aconseguir  no ' l .

La gestió és el motiu real que ha pcrtat a les dilerenrs administraeious
públiques ha fusionar bon nombre de laboratoris per inlentar augmentar la
rendibil i tat, i si més no disminuir-ne la despesa, mantenint-ne o augmentant-
ne, en el cas que la fusicl suposi també una automatització i intbrntatització del
laboratori, els nivells de qualitat. Circumstlncies que han portat a les direccirl ls
dels laboratoris (caps de servei la majoria) a convertir-se en els gestors les noves
unitats integrals.

Aquestes unitats integrals estan formades per laboratoris que provenen de
la fusió de laboratoris d'¿tenció primária entre si, o arnb els d'atenció hospitaliria.
Dintre de 1'ámbit hospitalari s'han aglutinat en una sola unit¿rt assistencial, tots
els laboratoris que havien superat l 'autorització administrativa ( 1996); queclanr
al marge tant sols els laboratoris dedicats exclusivament a la recerca, dels clue
se'n parlará més endavant.

El gestor d'un laboratori clínic (director, coordinador etc.) ha de tenir.
coneixements técnics sutlcients per coordinar els dif 'erents especialistes i la
voluntat  d 'estar  fami l iar i tzats en coneixentents de economia com: gest ió
econdmic-financera. estadística, control cle costos, d'estocs. corlptabil itat ana-
lít ica basada en I 'activitat, direcció estratbgica, gestió de ¡'ecursos hunlans.....
tot per facilitar la presa de decisions al clínic, mantenint la maxima cornpetitivitat
o, el que es el mateix, gestionar el laboratori com una empresa privada, salvant
les distáncies que essent moltes cada dia son menys.

V. ESTAT ACTUAL DEL LABORATORI CLÍNIC

Fruit de tots i cada un dels canvis descrits, la f igura de I 'analista, metge o
farmacéutic, a I ' inici del nou mil. leni, ha cleixat de ser la c1'un investigador
ll igat al microscopi, a la pipeta i al tub d'assaig i s'ha convertir en un coordina-
dor dels esfbrgos del personal no facultatiu diplonrats en inf'ernreria, técnics cle
laborator i ,  auxi l iars i  ad¡n in is t rat ius.

Els professionals del laboratori clínic, hematolegs, bioquílnics microbidlegs
o immundlegs, treballen junts en una tasca comú, i han de ser coneixedors, no
sols de la seva especialitat: la bioquímica, l 'hematologia, la nlicrobiologia o la
tmmunologia, sinó també obligatdriament de I 'evolució de la clínica, en les
diferents branques: han cle estar al clia clel avenqos científ lcs i t lels técnics i
dorninar I 'automatisnre aplicat al laboratori i últ imament. la robótica. A més
han de ser bons coneixedors de la infbrmitica, a traves cle la qual han tre domi-
nar els aparells i controla els fluxos de dades del laboratori. valiclar els resultats
i comunicar-se amb els altres professionals sanitaris.

L'objectiu és convertir el laboratori en r.rn veritable centre de diagndstic ln
vitro (la part més important de la seva missiti) conjuntament anlb facil i tar la
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presa de decisions sobre el diagnóstic, el tractament. el control d'aquest i el
seguiment de I 'evolució de la malaltia.

Aquests canvis han af-ectat molt especialment la figura del cap del laboratori
ja sigui el director, el cap de servei, o el coordinador, etc. que ha de ser, a més
d'un especialista en la br¿rnca corresponent (com marca la l lei), un gestor hebil
en recursos humans, un planificador amb visió de f utur, coordinador d'un equip
multidisciplinar, obert als canvis, conrpromés amb els clínics i amb I'empresa
(púrblica o privada) i arnb els altres gestors sanitaris.

Després de tot el que s'ha exposat: tecnologies transversals per a les dif'erents
especialitats, una infbrmatització integral per a tot el laboratori, es podria pre-
guntar:

- Si ens trobéssim en la tessitura d'haver de posar en marxa un laboratori
c l í n i c  de  g ran  vo lum de  be l l  nou :  Com s 'hau r i a  de  fe r ' l  Com s 'hau r i a
d'estructurar?

. De la fbrma clássica: en diferents especialitats i un comandament vertical'l

. Si així fbs, com es distribuirien les determinacions'J

. A quina )rea pertanyen les determinacions d'anticossos ',) Si son bactenans
o vírics a la microbiologia ? O a la serologia ?

. A quina área es posarien eis marcadors tumorals, a la immunologia o a la
b ioqu ím ica? .  S i  e l  vo lum es  a l t  a  l a  de  b ioqu í rn i ca ,  a  l ' ) r ea  de
autoanalitzadors ja que la tecnologia actual ho permet.

Així doncs hem d'agrupar les diferents magnituds biológiques per aparells
automitics? Econdmicarnent i tdcnicament si. crec sincerament que és la resposta

encertada. Només dependri de la tbcnica i el volum de peticions.
- Llavors com podem estructurar un laboratori d'especialitat amb utr

comandament vertical' l  lmpossible, actualment cal un altre tipus de laboratori.

La biologia molecular que s'está implantant en els nostres laboratoris és un

exemple de la necessitat d'unificació: és uti l i tzada per la microbiologia, la
genética, I 'hematologia. la immunologia, l 'anatomia patoldgica i la biologia.

Queda fora de dubte que per fbrqa, la terrdéncia actual dels laboratoris clínics,

molt especialment en la sanitat publica, és la creació de grans unitats funcionals
- multidisciplinirries - o el que és al mateix, que englobin en el seu interior totes

les especialitats del laboratori clínic, sota una sola estructura técnica i, per tant,

sota una sola direcció, centralitzant el máxim possible tota I'analítica, de mane-

ra que es puguin aplicar criteris d'automatització en totes les especialitats i de

robo t i t zac ió ,  en  e l s  casos  que  a i xd  s i gu i  poss ib le .  D 'aques ta  manera

s'aconseguirá, d'una banda, augmentar els niveils de qualitat (qualsevol tdcnica

automatitzada té molts menys errors que una manual) i disminuir el temps de

resposta, i de l'altra, reduir les despeses en recursos humans i, per tant augmentar

la rendib i l i ta t  dels  laborator is .
Aquestes unitats han de ser, a més de multidisciplináries, nlult iassistencials

o sigui que han de poder donar atenció tant a I 'assisténcia primária com a

I'hospitalirria, mantenint una assisténcia descentralifzada a la seva població de
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ref'eréncia, i atansar-la al máxim possible a la capgalera del pacient (mdcluls
d'extracció periférica), per augmentar així anrb ¿rquestes accions el nivell de
qualitat assistencial.

L 'aparent  contradicc ió que comporta descentra l i tzar  l 'ass is téncia i
centralitzar els laboratoris, no ho és, si es compta antb una bona xarxa de
móduls d'extracció periférics, o sigui pr"rnts de extracció i recoll ida tle mosrres.
al més a prop possible del pncient i. per tarnt de les seves necessitats, eonnecrats
a través d'una adequada xarxa de transport per al trasllat rapid de les mosrres,
id'una iddnia xarxa informdtica. clue connecti tots els punts d'extracció amb
el laboratori central.

En l 'ámbit hospitalari, molt especialment en grans centres, adquireixen una
especial relleváncia els check poínt care. Aquesta expressió meitat anglesa i
meitat francesa, que literalment seria "cura dels punts de control", descriu en
realitat, el control perrnanent a cárrec del laboratori, via informdtica, dels aparells
descentralitzats, com són els aparells de gasos en árees de cures intensives. o en
els laboratoris de funció pulmonar. Aquest control permet atansar I'aparell al
servei que ho necessita, perd mantenint la mateixa qualitat del laboratorr cen-
tral, controlar al mateix temps la despesa, a¡¡b la qual cosa inicia la creació
d'un veritable laboratori virtual.

Les causes que motiven la implantació de contr-ols remots son: I 'augment
de la despesa realitzada pels diferents serveis que tenien autoanalitzadors i el
nombre f reqüent  d 'avar ies,  mol t  especia lment  en cap de setmana que
inuti l i tzaven els aparells i sobrecarregaven el servei d'urgéncies clel laboratori
( fbnt  d ' innombrables problemes).  Les exper iéncies por tades a cap f ins a
I'actualitat han donat resultats irnmillorables: augment de la qualitat i disminució
de la despesa.

En el cas de centres hospitalaris de tipus I (petit fbrmat) que pel nombre de
llits requereix un laboratori intern per obtenir analítiques amb carácter urgent,
perd sense volum suficient per fer-lo rendible, la tendéncia és crear laboratoris
de resposta rápida, connectats amb transport i infbrmática amb un gran laboratori
central, que tinguin les técniques que requereixen alta tecnologia.

La defensa d'aquestes unitats funcionals, per part dels economistes, els
gerents en I 'empresa pública o el capital inversor en el cas de la privada, és
clara i coherent. Perd portar-la a la práctica és molt més difícil, sobre tot quan
es tracta de grans estructures, amb una história complexa i serveis inclependents.
Per aconseguir-ho es requereix un gran esfbrE d'organització i la voluntat
biopolítica de canviar les estructures verticals tradicionals per altres planes en
"pinta", en les quals els diferents especialistes siguin capaEos cle redistribuii
permanentment técniques i aparells en un veritable treball en equip sota una
coordinació única.

un exemple d'aquest t ipus d'estructura és el lobttrotori . l ínic ICS-Gtrcna.
una unitat luncional que pertany a I 'Institut Catal) cle la Salut format per quarre
laboratoris propis: dos d'atenció plinr)ria idos d'atenció hospitalaria, un d'ells
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de resposta rápida situat en I'Hospital de Campdevinol, hospital pertanyent a

la XHUP (xarxa hospitalária d'uti l i tzació pública) i l 'altre que fa funcions de

laboratori central situat a I'hospital Universitari de Giron¿r Doctor Josep Trueta.

Aquesta unitat funcional és fiuit de la fusió de 7 laboratoris. 5 d'atenció primária

i 2 d'hospitalária.
El nornbre de peticions que arriben, de dil luns a divenc'lres, és de 1450 diáries.

La planti l la total és de 78 persones, 22 són f¿rcultatius de dif 'erents especialitats.

Dóna atenció al 80o/o de la província de Girona en I 'atenció primdria; amb l2

mdcluls de extracció periféricit (blsicament a través de las irrees birsiques de

salut).
El laboratori té unificats els serveis d'herlatologia bioquímica i microbiologia

i estan clividits en }rees de coneixement: bioquímica general (urgéncies i ruti-

na) hematologia básica (hematimetria) - urgéncies i rutina - coagulació,

immunohematologia, serologia vírica i int 'ecciosa, microbiologia biologia

molecular, autoimmunitat i marcadors tumorals, al'lérgia, hormones i fármacs

i, en breu termini, genética. Els laboratoris hospitalaris mantenen el servei les

24 hores, sense laboratori d'urgéncies diferenciat i tenen descentralitzat el con-

trol de anticoagulants orals (Sintrom) a través de les ABS trameten els resultats

via fax a la mateixa ABS o directament a I 'usuat' i.
Els laboratoris estat totalment automatitzats i inlbrmatitzats, connectats en-

tre si per una xarxa informática, a traves de la qual es recuperen les dades

demográfiques de les peticions realitzades en cada una de les irrees básiques.
són tramesos els resultats i impresos directarnent en cada una de elles. En

I'actualitat des de la majoria dels centres peticionaris es pot consultar la história

analít ica recent de cada pacient i es poden ir.nprimir cbpies d'aquests mateixos

resultats.
Aquesta estructura permet rnajclr eficiéncia (més resultats a menys preu)

millor qualitat i un servei f lexible i proper al pacient, segons les teories de la

MilLora continul de la qualitat.
El laboratori, a mes de facilitar l'obligatori reciclatge intern per al nostre

personal, estA autoritzat per a la docéncia de les especialitats: d'análisis clíniques
i hematologia (metges i f'armacéutics) i rep estudiants de les universitats de

Navarra (biologia i tármácia), de Barcelona. Autirnoma de Barcelona (biologia

bioquímica i farmácia) i de la de Girona (biologia), per a la realització de crddits

de lliure elecció i es centre de practiques per a estudiants de formació professional

de les escoles d'Olot i Girona.
El laboratori col.labora, en I 'actualitat, amb la Universitat de Girona per a la

creació de d'un programa de doctorat en I ' i t inerari de Ciéncies de la Salut per al

proper bienni 1999 -2001per poder realitzar el doctorat els metges i farmacéutics

en la mateixa Universitat de Girona. Assunteix la recerca dels altres serveis

hospitalaris. Recerca interna o sigui sense finanqat.tlent. o externa, assaigs clínics

i beques (FIS, etc.) o la prdpia de la unitat. En I 'actualitat. es gaudeix de dues

beques finanr;ades per institucions privades.
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En resum, si tradicionalment existien dos tipus de lahoratoris: uns d'atenció
primária situat en el antics ambulatoris i centres d'especialitat que processaven
fonamentalrnent mostres procedents de I 'atenciít primirria, i uns altres ubicats
en els hospitals, per a la seva atenció interna (hospitalitzats, urgéncies i consul-

tes externes) en 1'actualitat els avenEos tecnolÓgics i infbrmitics i la necessitat

de augmentar la seva eficiéncia, han modificat substancialment aquesta estruc-

tura, creant veritables laboratoris virtuals compostos de dit'erents estructures

centres d'extracció i lliurament de resultats, laboratoris de resposta rápida, proves

prop del pacient. i un gran laboratori central, tot enllaEat per una xarxa informdtica

i una gestió comú. Laboratoris capagos de donar servei simultániament a les

dues árees d'assisténcia: primária i hospitalir ia.
El especialista del laboratori clínic ha de adequar el seu treball a aquestes

noves perspectives: automatització infbrmltica i robdtica. tan en la instauració
de noves técniques diagnostiques com en la valoració de les utilitzades (utilització

apropiada dels recursos) amb una major implicació en la clínica i en la gestió,
sense oblidar la seva missió: la col.laboració en el diagndstic, tractament i
seguiment de pacients i prevenció de malalties. La investigació i la docéncia.

VI. GESTIÓ PN LA DOCÉNCIA I LA RBCERCA UNA
ASSIGNATURA PENDENT

La docéncia i la recerca es mereixen l 'últ ima part d'aquest discurs, molt
especialment la seva gestió,ja que és clarament l 'assignatura pendent, no sols
dels laboratoris clínic. sinó de tots els serveis centrals de centres hospitalaris de
mida mitjana o alta.

Els serveis centrals estan doblement afectats, d'una banda per I 'augment
d'hores de dedicació que comporta la docéncia i la recerca prdpia, i d'altra, per
I'augment de volum de les peticictns provocades per aquesta mateixa docéncia
i recerca en altres serveis. En els dos casos, no sol haver-hi cap mena de
compensació ni reconeixement, la majoria de les vegades ni per part dels serveis
que els originen, ni de l 'administraciti.

Els serveis més at-ectats seran: radiologia, anatomia patoldgica, laboratori
clínic i farmácia hospitalária. Molt especialment aquesta darrera a causa de
I'evolució a l 'alga del nombre de assaigs clínics realitzats en els hospitals;
assaigs dels que rnolts dels assistents a aquest acte telten més coneixements
per parlar-ne.

l. La docéncia

La docéncia pot ser: interna (reciclatge intern) i externa. La primera ha de
ser d'obligat compliment per ajustar-nos a les normes bisiques de garantia de
qualitat.
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1.1.  Docén<' iu  in Íerna

És ia docéncia que es presta al personal propi: tdcnics, inl-enneres, auxili¿irs
de clínica i administratius per dur a terme un reciclatge i actualitzar els seus
coneixements. En un món tan canviant com el del laboratori, on un aparell té una
vicla mitjana de quatre anys. a causa de la rápida evolució tecnoldgica, la formació

és inherent al lloc de treball. Perd cal evitar que sigui un esforE suplernentari dels
membres de l'equip, molt especialment el facultatiu. que té I'obligació de mantenir-

se al dia i de mantenir ben format el personal sota el seu contandament, del contrari
es pot caure en el rebuig cap a tot tipus de docéncia.

Aquesta obligació, moral fins fa poc temps, queda totalment plasmada dintre
de les normes ISO 9002, a la qual s'ha fet refer¿ncia en capítols anteriors, on
queda reflectit que és obligatdria per aconseguir l 'acreditació que es duguin a
terme cursos de reciclatge, el registre del nombre de cursos, I 'assisténcia
aquestos, el nombre d'hores dedicades i el programa donat.

La indústria farmacéutica, que alguns de vostés coneixen a la perf'ecció, per
ser-ne personalitats destacades, ha assumit. des de fa anys. el repte de la docéncia
interna conr una part essencial de la garantia de qualitat total. Tanmateix, ara
per ara, aquest repte no ha estat assumit per la majoria dels components dels
laboratoris clínics, en especial els que pertanyent a la sanitat pública i comporta
un gran esforq aconseguir que. tant el personal intern del laboratori, corr el
directiu del centre, prenguin consciéncia d'aquesta necessitat.

1.2. Docénc'il externa

Es realitza básicament en els hospitals de carácter públic i en menor quantitat

en e ls  grans laborator is  pr ivats.  L 'escás coneixement  d 'aquests ú l t ims
m'impedeix parlar-ne i per tant eni l imitaré a f-er-ho de la docéncia en I 'atenció

sanitária pública, especialment a la realitzada en els centres hospitalaris.
Aquest t ipus d'hospitals solen ser universitaris, en major o menor grau i

estan autoritzats a impartir docéncia per a la obtenció de les diferents especialitats
clíniques als l l icenciats procedents de les facultats de medicina. farmácia i

últimament biologia.
Les especialitats clíniques prdpies del laboratori son: la bioquímica clínica,

la microbiologia i les anil isis clíniques, a més d'una part de I 'hematologia. La

despesa generada per aquest t ipus de docéncia I 'assumeix "tedricament" el
Ministerio tle Educa<'ión v Ciencia. Aquests recursos en cap cas reverleixen. ni

en temps, ni en incentius, als facultatius responsables de la mateixa que presten

els seus serveis en les dil 'erents árees hospitaláries.
Aquest tipus de docéncia comporta un nombre molt alt d'hores de dedicació,

en el cas que sigui donada pel mateix servei, i un augment de la despesa si es
prestada per serveis aliens. Tractaré d'explicar-ho:
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Quan els futurs especialistes s'incorporen a la diagnostica, i cornencen a
realitzar peticions, els serveis centrals pateixen una sobtada "trencada d'estocs"
a causa de I 'augment  de pet ic ions,  inút i ls  la  major ia,  f ru i ts  de la  lóg ica
inseguretat, de la inexperiéncia, del dubte. de I 'angoixa davant del malalt.

És  ad ien t  en  aques tes  c i r cums tánc ies  t en i r  p ro toco l s  consensua ts ,
pr¿viament. amb els diferents serveis clínics i fer un seguiment de les peticions
que arriben al laboratori molt especialment en les árees de proves urgents o
d'alta tecnologia. per poder donar la informació i la formaciri necessiria al
resident. Les dues accions conjuntes mantindran dintre de marges acceptables
la demanda. augmentaran la seguretat en si mateix del futur especiaiista i. el
que és millor encara, augmentar) la confianqa d'aquest en el laboratori i en
els seus facultatius.

En resum, per al laboratori clínic com també per a tots els serveis centr¿rls,
la docdncia comporta un doble treball, d'una banda prestar la que I'hi correspon,
i d'altra patir i frenar I 'allau de peticions dels nous resiclents, que comporten un
important augment de la despesa: en material i reactius, perb tanrbé en recursos
humans (atenció als residents externs). Despesa que tard o d'hora s'haurá de
quantificar per poder f'er-la palesa en el conpte de resultats.

1.3. Gestió de la doci'ncio

No es fácil avaluar i valorar tot aquest esforg econórlic i hum). En una pri-
mera aproximació es podria avaluar la despesa generada per cada resident i com-
parar-la amb la mitjana de la despesa produida pels adjunts del mateix servei.
Fer-ho requereix la infbr¡natització total del laboratori, un programa infbrmirtic
adient. i en tots els casos la voluntat de la direcció del centre d'utilitzar les dades.

Avaluar el temps dedicat a la docéncia directa és una tasca molt més
complexa, si be al resident se li detlica molt de ternps, també ell aporta un gran
nombre de prestacions de gran utilitat. Está fora de dubte que en els últims anys
el resident pot anibar a ser el personal més rendible de la unitat i, per tant, per
a ser objectius s'hauria d'avaluar en negatiu aquestes prestacions, essent la
despesa generada la diferencia entre les despeses del serveis prestats i la dels
serveis rebuts.

Perd, la docéncia d'aquests centres no es l imita a la de postgrau esmentada,
com s'ha esmentat en el capítol anterior. Serveis com el laboratori clínic són
centres de práctiques per altres professionals sanitaris de grau mig (técnics de
laboratori) i col.laboren amb diferents universitats que poden realitzar en ells
crddits de lliure elecció; aquests universitaris hi poden accedi¡ de la mateixa
manera als laboratoris I+D de la indústria, en un nombre limitat i previ pacte
amb cada centre. Una formació prdctica, i un coneixement de la realitat existent
difícil de donar en les aules i laboratoris universitari, peró conr en el cas exposat
anteriorment, el servei afectat, el laboratori, no rep cap mena de compensacions
per I' esforE realitzat.
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2. La recerca

El cas de la recerca és més complex a causa de la manca de clefiniciti del que

es considera recerca, i qui assumeix les despeses t¡casionades' La recerca pot ser:

a )Bds i ca , r . ^pa r i , t . n ta l : r ea l i t zada 'hab i t ua lmen tencen t resded i ca t s
exc lus t vamen tae l l a ,en la indús t r i a i / oen lesu r r i ve rs i t a t s .

b)Epidemioldgica:sobrelaprdpiapracticaassistencial,sobrelaidentifrcació
de factors, grups de risc i sobre les mides farmacoldgiques o no' que

s'han d'aPlicar.
c) Mixta: epidemioldgic experimental'

La recerca real i tz ,a<la en urr  laborator i  dedicat  exc lus ivament  a e l la

(universitat, inclústria o centre cle recerca) no ocasiona mes problemes que els

propisdelc lesenvoluparnentnatura ldelatascaencomanada^Perdsiaquestaes
,"uirt uclintre del mareix laboratori assistencial, la gestió es complica i requereix

d'una banda un gran esforg d,organització interna per part del propi laboratori

i d'altra una transpardncia total, l l iure de recels, per part dels investigadors

implicats d'altres serveis; sinó será impossible distingir entre les n.ragnituds

u lo tog iques rea l i t zadespe ra laass i s ténc ia i l esded i cadesa la rece rca 'pe rpo .
der realitzar la imputació de les despeses en els apaftats corfesponents.

E n u n s e r v e i c e n t r a l c o m e l l a b o l a t o r i c l í r l i c , é s h a b i t u a l l a m a n c a d e
comunicació entre e ls  facul tat ius i l 'aquest  ie l  o  e ls  invest igadors '  mol t

especialment quan es tracta de la realització d'assaigs o treballs de recerca, en

eli quals els parlmetres demanats, (tant en els criteris d'irrclusió o exclusió'

com en la historia clínica del pacient), són habituals pel diagndstic o seguiment

delapato logracorresponent inoes. /a necessdr ia,enteor ia, laajudai laqual i ta t

del l ioratori clínic. Greu error! ja que la manca de qualitat d'un servei, conr

el laborator ipotd is tors ionalg leumentelsresul tatsobt inguts.
Habitualment, el laboratori alié als projectes de recerca que es realitzen en

els diferents serveis clínics, canvia reactius i técniques segons les necessitats

internes (automarlrzació i preus) o per la incorporació de noves tecnologies'

cosa que pot provocar canvis radicals en els valors de normalitat dels parátnetres

afectats, iins-al punt r1e no poder ser correlacionades amb els resultats anteriors'

E,l nrotiu: l.evolució de les noves tecnologies, que permeten deternrinar mo]t

més acuradantent les rnagnituds bioldgiques evitant interferéncies, no atribuíbles

als parárnetres a determinar i per tant impossibles de correlacionar quan aquestes

desapa re i xen .A l x í , s i noesco rnp taamb laco l ' l abo rac ióde l l abo ra to r i , e l s
resul tats  poden no sols  no Ser comparables entre s i ,  s inó arr ibar  a ser

contradictoris.
E ,n to t se l scasos , l ' i nves t i gado rhade reco rda rque lesNormesdeBones

Práctiques Clíniques que han cle ser aplicades a qualsevol tipus de recerca'

exigeixen entre altres: ,,Dispo,sar de nlétodes Tdients i ben defitt i ts per a

ettreRistrar Ia respttsta tlel,s pacient's i ¿ls resultafs obtingut's han de ser

cle p udame n t a nal it.,at's"
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Tanmateix, si es fa un breu repás per la l i teratura clínica de prestigi o sigui
la de més alt "impact facfor" ies busquen les nolmes de publicacions, en cap
s'hi fa necessari publicar t ipus de técnica, d'aparell i  control de qualitat dels
parámetres uti l i tzats, encara que ¿rquest siguin nous.

2.1 . Gestió de la recerc'a

Ha quedat clar que la recerca és thcilment gestionable, quan aquesta es realitza
en un laboratori de la indústria farmacéutica, universitat o laboratoris hospitalaris
dedicats exclusivament a ella. En aquests últ ims el problema pot sorgir quan Ia
técnica utilitzada exclusivanrent per a la recerca és posada a punt, comercialitzada
i comenEa a formar part de la rutina. Cosa que sol provocar fi ici lment la
duplicació, dons la incorporació d'aquesta al laborarori assistencial no elimina
la que es realifzant en el de recerca.

Des de el punt de vista económic, la recerca en els hospitals es pot dividir en
dos grans grups: el que inclou la recerca finanqada i el de la recerca própia no
finanEada.

Dintre del primer grup, la recerca finanEada hi han:
. Els assaigs clínics
. Les beques: publiques o privades

I, en el segon lloc i no menys important, ni en esforEos ni en despesa, es troba la
recerca no finangada externament, en la qual podern definir dcls subgrups:

. L'autofinanqada pel propis equips o serveis del centre

. I la que es realitza sense cap mena de finanqament, a fi de poder publicar
o presentar aportacions a congressos de la prdpia especialitat.

En el cas del primer grup sembla diáfana i sense grans qüestions, no?
Doncs no! .

2.1 .1 .  E ls  assaigs c l ín ics

La investigació clínica depén cada vegacla més dels recursos procedents de
la indústria farmacéutica i sanitária. L'element clau és el promotor (persona
física ojurídica que te interés en la seva realització), sense el qual no existir ien
els assaigs clínics.

Segons la Llei de medicament i el reial decret 561/1993 capítol terce¡ I'assaig
clínic es defineix com'. Tota I'at,etluació experinental cl'una sub.stdnc.ia o
medicament, a traves de la seva etdministr¿tció o aplicació u ser.E humans, orien-
tada a alguna de les scgüents.fites: u) posar de manifest el ,seus efectes
farmacodindmics o recollir dades referenfs a la seva al¡sorció, distribut'ió,
metaboli.sme i excreció en el ser humd; b) estttblir lct set'ct eficdcia per a una
indicació tera¡téuticct, profilitctica, o diagnóstit:a d.eferminada c) conéixer el
perfil de les reaccions adverses que provoca i establir mitles de seguretat.

Els assaigs clínics són prornoguts i per tant f inanqats, básicament per la
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indústria farmacéutica. Aquesta indústria es desenvolupa en un entorn altament

competitiu, i per tant té com objectiu aconseguir un nou medicament o una

nova inc l icac ió per  a l  mei l icament  ja  ex is tent .  Tot  amb la l íc i ta  f ina l i ta t

d'augmentar l 'obtenció de beneficis; son poques les ocasions en que la indústria

investiga per prestigi.
Així les necessitats de la indústria i els compromisos dels investigadors

poden cliferir substancialment, no en els métodes, si en Ia fir lalitat, i poden crear

situacions que per si soles poden ocasionar conflictes.

Per intentar evitar-ho, en la mesura del possible, el desenvolupament dels

assaigs clínics está regulat, a I 'estat espanyol, per 1'apartat tercer de la l lei del

medicament det 20 de desembre 2511990 i en el Reial decret 561/1993, del l6

d'abril. Aquesta regulació dóna un pas important per normalitzar les relacions

étiques, i econbmiques, entre la indústria I ' investigador i els pacients objectes

de I'estudi.
En I 'article ,12 s'estableix, entre d'altres, les funcions dels comitds étics

cl' investigació clínica, que faran el seguiment dels assaigs des del principi f ins

al final. Aquests comités que actuen també, de fbrma totalment altruista es troben

hab i tua lmen t ,  so tmesos  a  l es  p ress ions  mes  d i ve rses :  e l s  companys ,

l 'administració, la manca de recursos, el treball del propi servei'.. el que en cap

cas facil i ta l 'acomplirnent de la seva tasca molt a pesar d'estar totalment defini-

da per la legislació vigent.
Les relacions econdmiques estan normalitzades en I'article 20 on s'especifica.

"todos los aspe(tos econ(tnricos relacionados con el ensavo clínico queduran

reflejedos en un contrato entre cada centro donde 'se vava a realizt¿r el ensayo y

el prcmotor" i continua " En el coilralo ('onst(trá el presupue'sto üticial del

ensayo especificando sus c().etes indirectos elue aplicará el centro así como los

costes directos ex¡aordinarios, tonsiclerando como tttles aquelkts gasfos a.ie-

nos a los que hubiera habitlo si el sujeto no hubiese pttrtici¡tado en el ensayo,

como análisis y explttraciones complementarias añaditlas, cambios en la dura'

ción de lct atenciótt a los enfermos, reemboLso por Sastos a lcts pacientes compra

de aparatos y compensaciónpara lo's sujetos del ensayo y los investigadores".

Aquesta Llei a pesar dels 6 anys transcorreguts des de la seva entrada en

vigor, está distant de la realitat, fet que pot fer evident qualsevol investigador

que hagi participat d'una manera directa o indirecta en un assaig clínic. Si be és

veritat que poc a poc s'avanqa cap a una veritable normalització, tot i que ni la

indústria en algunes ocasions, ni I 'estructura administrativa dels hospitals, ni la

organització interna de les institucions pírbliques (amb tresoreries centralitzades).

ho faciliten.
La indústria l)rmacéutica o sanitária ha estat sempre molt escrupolosa en el

compliment de la legislació vigent i ha tingut molta cura de I ' investigador prin-

cipal, vertader dipositari de la responsabilitat del treball. i deixa en mans d'aquest

la distribució de les despeses alienes al propi servei. que habitualment per desídia

o per impossibilitats estructurals o de cobrament, corren majoritáriament a cárrec
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de I'hospital en el que es realitza el assaig. Aixd es tradueix en feina extra per a
tots els serveis centrals, sovint no sols no remunerada, sinó fins i tot no valo-
rada ni pel investigador ni pel centre.

Per tot I'exposat queda clar que amb més f'acilitat de la desitjada es produeixen
conflictes d'interessos entre els investigadors i els serveis centrals dels hospitals
on es realitzen els assaig clínics. consultat el diccionari, un cottf l icte "és una
situació desgraciada i de difíci l sortida".

2.1 .2. Les beques

Les beques son finanqades privadament per la indústria sanitária o públicament
per les institucions, com el Ministerio de Educación y Ciencia (FIS, I+D), a
catalunya, la Generalitat (CIRIT). o les Institucions Europees. A diferencia cl'altres
paisos. en els quals els grans promotors de la recerca son les entitats d'estalvi.
associacions privades, fundacions etc. en el nostre país, sols en comptades ocasions,
es rebran ajuts econdmics d'altres organismes privats. com ura campanyes de
televisió, associacions o la mateixa indústria sanitária etc.

Tos els investigadors clínics busquen, en la recerca en primer l loc, el prestigi
professional i la promoció personal; en segon un benetlci per al pacient i, en
últim lloc, i molt menys important la rendibil i tat económica. per aquests morius
els prof'essionals sanitaris s'embarquen, com a mínim un cop l,any, en l largues
sol' l icituds de beques públiques. en las quals la remuneració obtinguda, está
dedicada exclusivament a aparells i material fungible.

En la majoria dels casos i a causa de la precarietat econdmica en la qual es
troba I 'administració, les aportacions solen ser molt inf'eriors a la despesa real
generada pel projecte, cosa que comportará que una part de les despeses siguin
assumides voluntária o involuntáriament pel centre hospitalari corresponent.

I en aquest punt també és el laboratori la ventafocs, i si no hi participa des
de bon comenEament, cosa poc habitual, acaba fent innombrables analít iques,
seroteques (conservació de sérum). plasmoteques (conservació de plasma) i,
últ imament, DNAteques (conservació de DNA) sense saber er motiu. el que
comporta, un augment del volum de treball i un augment encara mes difícil de
suportar en estructures: congeladors, progratna infbrmátic etc.

2. 1.3. Recerca autofinanqada

. 
L'últ im capítol está dedicat a la recerca autofinanqada. er que vol dir

habitualment sense finangament, o sigui ra recerca fiuit de les necessitats in-
vestigadores del personal de tots i cada un dels serveis del centre, per a
publicacions, aportacions a congressos, etc. que per clesgracia, no sempre arn-
ben a veure la Ilum.

El laboratori es cansa de realitzar parámetres extres (sense saber-ho.) no
sempre úti ls, en els quals no es tenen en compte (com s'ha dit en I 'apanar
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anterior) dacles tan importants com: controls de qualitat, o canvis de reactius i

de técnica realitzats al l larg del treball de recerca.
Precisament aquest podria ser el motiu de I 'alt nombre de publicaeions

contradictdries en algunes revistes de prestigi, que en cap cas, almenys fins

aquests moments. (com ja sha esmentat) exigeixen a I ' investigador dades sobre

les magnituds bioldgiques. l¿r técnica uti l i tzacla. els valors de normalitat i controls

de qualitat (intern o extern), sof-erts al l larg del temps en que s'ha desenvolupat

la recerca motiu de la publicació.
En cclnclusió: La manc¿t de recursos econdmics públics i els canvis en la

pol í t ica sani tár ia ,  obl igaran a var iar  les estratégies tant  de la  indústr ia

farmacéutica, com dels responsables hospitalaris, per tal d'aclarir i augmentar

els controls que es realitzen sobre els assaigs clúlics en una primera fase i esperem
que en totes les investigacions ben aviat.

Control, insistim, que es fa necessari per evitar resultats erronis degut a la

variabil itat de las dades obtingudes. contraclictdries en ocasions. que es fan

palpables en inflnitat de publicacions científ iques en les que no consta ni el

métode ni els reactius (tipus i/o marca) emprats.
Els prof'essionals del laboratori clínic nretge o farmacéutic. com altres

professionals sanitaris. encara senten dintre d'ells la crida romántica de la recerca
que els va emmirallar en la seva época de fhcultat. Perd la recerca no ho és de

rom)ntica. és dura i difíci l. molt especialment si el prot'essional desenvolupa la

seva act iv i ta t  pro l 'ess ional  en un hospi ta l  públ ic .  scnse presst lpost  ia l l lb  una

direcció que ha de donar resultats no sols de qualitat, sinó també de rendibil i tat,

tot sota la pressió assistencial del dia a dia.
L administració haur) de dotar a les institucions sanitir ies de eines suficients

per poder recuperar i revertir, en cas necessari, en el propi laboratori d'una

forma real la despesa generada, per la docéncia i la recerca: prdpia o dels serveis

clínics aliens, Tant pel que fa a recursos econt)tnics colr a recursos humans, que

a la fl són també recursos econdmics.

Queda clar que a pesar del voluntarisme dels prof'essionals sanitaris' res-

pecte a la clocéncia i a la recerca la seva gestió continuü sent una assignatura
pendent en el laboratori clínic.

EN RESUM:
En aquest últirn segle hirn evolucionat amb gran rapidesa les cidncies implicades

en el laboratori d'anirlisis. Han nascr¡t les diferents especialitats, s'han atonitzat

els laboratori i s'han tomat a tbndre en una sola estructura tuncional: el laboratori

clínic, que aglutina en ell a totes les especialitats d'analít ica clínica.

Els anál is is  c l ín iques han passat  de ser  una par t  complementár ia del

diagndstic, realitzada en mclltes ocasiclns pel rnateix clínic, com a confirmació

de les seves sospites, a ser la seva base d'aquest diagndstic.
En aquest moment, és impensable un diagndstic endocrinológic, sense una

an)lisi hormonal. no es pot croncebre el diagnt)stic i seguiment d'una infecció
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