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a missió principal de l’Hospital Son Llàtzer és prestar atenció sanitària als seus pacients i oferir-los un
servei excel·lent, per la qual cosa el personal mèdic i d’infermeria necessita invertir temps i diners per
ampliar la seva formació, tenint en compte que això ajuda a millorar la salut i la qualitat de vida de la
c i u t a d a n i a .

Entenem que la nostra responsabilitat social com a hospital suposa també proporcionar als facultatius i al per-
sonal d’infermeria les eines necessàries perquè puguin completar la seva formació amb programes específics
impulsats pel nostre centre. Per això, amb la col·laboració d’un grup d’empreses involucrades en la causa sani-
tària, enguany posarem en marxa el programa “Formar-se en salut”, l’objectiu del qual és facilitar estades a
prestigiosos centres espanyols i estrangers.

D’aquesta manera, els professionals participaran en un programa anual finançat amb la col·laboració de l’em-
presa privada, en el marc del qual podran presentar les seves propostes de formació tenint la certesa que l’am-
pliació dels seus coneixements és una necessitat reconeguda i impulsada per la Direcció de l’Hospital. Vo l e m
que aquest programa sigui també una iniciativa que permeti vincular els millors professionals al nostre centre i
alhora crear un jaciment de coneixements que circulin entre la comunitat mèdica i d’infermeria de Son Llàtzer.

Però l’activitat formativa de l’Hospital no acaba aquí: enguany també iniciarem un cicle de conferències en el
qual participaran personatges de rellevància internacional vinculats al món sanitari, de tal manera que cada tri-
mestre un conferenciant ens acostarà a un tema que ens interessi.

En un altre ordre de coses, us anuncii que durem a terme diverses activitats que serviran per cohesionar el per-
sonal hospitalari i donar-li vida. Per exemple, el mes de maig farem un gran acte festiu en què lliurarem els
guardons de la quarta edició dels Premis Son Llàtzer, que en aquesta convocatòria presentaran novetats: d’a-
cord amb l’aposta tecnològica de l’Hospital, hem substituït els premis de fotografia i de narrativa per un de vídeo
sanitari i un altre de relats a través d’SMS. A més, hem creat un guardó que premiarà la qualitat humana i pro-
fessional d’un treballador de l’Hospital, la candidatura del qual serà impulsada pels companys mateixos.

Aprofit l’avinentesa del recent canvi d’any per donar les gràcies a tot el personal de l’Hospital per la feina que
ha fet durant l’any 2009 i per encoratjar-lo a continuar en la mateixa línia d’entrega personal durant l’any 2010.
Molts d’anys i salut per a tothom.
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El Servei d’Urgències de l’Hospital Son
Llàtzer ha posat en marxa un pla de millo-
ra que inclou la instal·lació de dues panta-
lles informatives: la que està ubicada a la
sala de triatge indica el temps estimat que
ha d’esperar cada pacient perquè
Infermeria valori el seu estat de salut; l’al-
tra, situada a la sala general, notifica el
temps d’espera aproximat depenent del
grau de prioritat assignat a cada usuari
d’acord amb la gravetat del seu estat. Amb
aquestes pantalles també s’informa del
funcionament del Servei d’Urgències.

Una pantalla informativa ubicada a la sala
de triatge del Servei d’Urgències informa
els pacients sobre el temps aproximat que
han d’esperar per passar a la consulta de
triatge, on una infermera els prendrà les
constants vitals i els farà preguntes sobre
els símptomes que presenten per tal de
valorar-ne l’estat físic. El resultat d’aques-
ta exploració inicial és allò que determina
la prioritat de l’atenció, ja que els pacients
no són atesos segons l’ordre d’arribada al
Servei d’Urgències, sinó d’acord amb la
seva gravetat. Per això, en una altra pan-
talla —situada a la sala general— s’infor-
ma sobre els nivells de prioritat establerts i
els temps d’espera que els corresponen.
D’aquesta manera cada pacient pot calcu-
lar quant de temps ha d’esperar d’acord
amb el nivell de prioritat que Infermeria li
hagi assignat en el triatge.

Perquè els usuaris es familiaritzin amb el
funcionament del Servei d’Urgències, en
ambdues pantalles també se n’informa
sobre l’estructura, els horaris de visita i la
disponibilitat d’una oficina de mediació (al
costat d’Admissió), on un equip de treball
està a la seva disposició per a qualsevol
assumpte.

4

L’àrea d’urgències 
incorpora pantalles informatives

Es crea un punt de lectura de llibres 
donats pel personal de l’Hospital  

Pacients satisfets 
L’Hospital Son Llàtzer ha fet una enquesta sobre la percepció que els usuaris
tenen del Servei d’Urgències. En total, han contestat al qüestionari tres-cents
vuitanta-sis pacients adults de les zones de Palma, Sóller, Marratxí i d’altres
poblacions de l’àrea de referència del centre.

Pel que fa a les dades extretes, amb relació a l’opinió sobre el temps d’espe-
ra per ser atès per Infermeria a la consulta de triatge, un 93% ha considerat
que és acceptable, un 3,9% poc i un 0,8% molt. Quant al temps d’espera per
ser visitat per un facultatiu, un 7 % ha estimat que és poc, un 88% acceptable
i un 2% molt. Finalment, pel que fa al temps transcorregut des del moment en
què el pacient arriba al Servei d’Urgències fins que se’n va, la majoria dels
enquestats (67%) ha respost que ha estat de menys de dues hores, un 31%
ha afirmat que ha estat de dues a quatre hores i un 0,8% ha assegurat que ha
hagut d’esperar més de cinc hores. 

Amb relació als mediadors del Servei d’Urgències, han obtingut una valoració
molt positiva, ja que el 97% dels usuaris ha afirmat que alguna persona els ha
orientat sobre què han de fer en arribar-hi. A més, segons un 89% el tracte ha
estat bo, un 9% assegura que ha estat molt bo i només un 0,5% pensa que
ha estat dolent. 

Segons l’enquesta, el personal mèdic també és ben vist i ben valorat pels
usuaris: la informació que ha ofert el metge ha estat considerada bona pel
90% dels pacients i molt bona pel 8,3%; a més, ningú no ha dit que hagi estat
dolenta. A més a més, el 97% ha assegurat que les explicacions han estat cla-
res i que s’ha informat correctament la família.

Així mateix, l’enquesta ha valorat l’amabilitat i el respecte que els facultatius i
el personal d’infermeria han mostrat envers els usuaris: la majoria ha opinat
que ambdós col·lectius han estat amables i respectuosos. A tall de conclusió,
cal remarcar que el 98% dels usuaris afirma que tornaran a acudir al Servei
d’Urgències quan sigui necessari.

Aquesta millora funcional del Servei
d’Urgències també va acompanyada d’al-
tres mesures per fer més entretinguda
l’estada a les sales d’espera. Per exem-
ple, s’hi ha instal·lat un punt de lectura. Els
llibres de l’expositor són donacions fetes a
Son Llàtzer pel personal sanitari i no sani-
tari. Els usuaris poden agafar un llibre i
endur-se’l a casa per llegir-lo; quan l’han
acabat i el volen tornar, el poden cedir a
una altra persona o bé dur-lo a l’Hospital i
deixar-lo a la recepció dels vestíbuls de
Consultes Externes i d’Hospitalització o en
altres espais del centre, com ara les habi-
tacions o les sales d’espera.
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False friends (faux amis) are pairs of words that look or sound the same in two languages, but have different
meanings. One kind of false friends can occur when two speakers speak different varieties of the same langua-
ge. Speakers of British English and American English sometimes have this problem. George Bernard Shaw
commented: “England and United States are two countries divided by a common language”. But today we are
going to talk about  false friends between different languages, like ENGLISH and SPANISH.

1 If you have caught a cold and go to a Chemist and ask for something for your constipation you will

be given a laxative.
CONSTIPATED = ESTREÑIDO: “I am constipated”
CONSTIPADO = COLD: “I have catch a cold”

2 “The actual President of Spain is Zapatero”.” Sorry, I think you mean present”.
ACTUAL = REAL. “This is the actual case”.
ACTUAL = PRESENT: “The present President of Spain is Zapatero”.

3 The Doctor assisted the Congress on AIDS. The nurse attended the patient.
ASSIST  = ATENDER: “The nurse assisted the patient”.
ASISTIR = ATTEND: “The Doctor attended the Congress on AIDS”.

4 “Can you pass me the carpet please?” “It is under your feet. Don’t you mean the folder?”
CARPET = ALFOMBRA: “The carpet is under your feet”.
CARPETA = FOLDER: “Can you pass me the folder please?”

5 “You look very embarrassed.” “No, I am 8 months pregnant.”
EMBARRASSED = AVERGONZADA: “I am very embarrassed”.
EMBARAZADA = PREGNANT: “I am 8 months pregnant”.

6 “Was the operation an exit?”. “The operation went very well; it was a great success.”
EXIT = SALIDA:  “The exit is over there”.
ÉXITO = SUCCESS: “Was the operation a success?”

7 “You look very sane.” “I hope so! I hope I don’t need to visit the psychiatry department. I feel healthy.”
SANE = CUERDO, EN SU SANO JUICIO: “He is sane, he doesn’t need to go to the psychiatrist.
SANO = HEALTHY: “ I feel very healthy”

Here is a good web link : http://www.miguelmllop.com/glos/index.php?letter=a. 
If you have any suggestions for topics or any comments please contact me: mcfarland.jonathan@gmail.com.
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El Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son
Llàtzer disposa d’una màquina robòtica que
permet que els pacients amb incapacitat de
caminar a causa de problemes neurològics
i ortopèdics s’entrenin damunt una cinta
rodant facilitant-los el moviment funcional
guiat i l’estimulació sensorial, que són
aspectes molt importants en el seu procés
de rehabilitació. L’entrenament es desenvo-
lupa sota el control d’un fisioterapeuta i per
prescripció d’un metge especialista, el qual
selecciona els pacients que són aptes per
utilitzar el robot.

Aquesta màquina estava ubicada a la
Residència Joan Crespí i ha estat cedida a
l’Hospital Son Llàtzer per la Conselleria
d’Afers Socials i Promoció i Immigració. Es
compon d’un dispositiu mecànic de marxa
robotitzada i d’un modern sistema de des-
càrrega del pes corporal, combinats amb
una cinta rodant. Un conjunt de motors con-
trolats per ordinador i sincronitzats amb la
velocitat de la cinta rodant mou les cames
del pacient traçant trajectòries que imiten
els patrons fisiològics de la marxa. Una
pantalla i un ordinador permeten al terapeu-
ta adaptar els paràmetres d’entrenament a
les necessitats de cada pacient.

En la posada en funcionament d´aquest
aparell hi foren presents el conseller de
Salut i Consum, Vicenç Thomàs, i la conse-
llera d’Afers Socials i Promoció i Immigració,

Fina Santiago, a més de José Ortega, direc-
tor de l’Àrea de l’Aparell Locomotor de
l’Hospital Son Llàtzer, i Maria dels Àngels
F a r r e n y, cap del Servei de Rehabilitació.

Segons la Maria dels Àngels  Farreny, l’ús
d’aquest tipus d’entrenament automatitzat
aporta un conjunt d’avantatges amb relació
a la rehabilitació manual: “Les sessions de
rehabilitació poden ser més intensives, i l’ús
motiva el pacient que, per mitjà de la panta-
lla, pot constatar el seu rendiment. Ta m b é
optimitza la tasca dels fisioterapeutes”. 

Cal assenyalar que l’ús del robot no fa, en
cap cas, que els pacients amb lesions
medul·lars completes puguin tornar a cami-
nar de manera autònoma: aquest aparell és
una eina més, entre d’altres, que ajuda a la
rehabilitació de la marxa. No obstant això,
no tots els pacients poden beneficiar-se de
l’ús del robot. Atès que hi ha algunes con-
traindicacions per emprar-lo, el metge
especialista ha de determinar quins
pacients se’n poden beneficiar depenent de
les característiques de la malaltia.

La complexitat d’aquesta màquina reque-
reix una formació prèvia, que han rebut
quatre fisioterapeutes i tres metges espe-
cialistes a càrrec de l’empresa fabricant del
robot perquè el facin funcionar de manera
òptima i n’aconsegueixin el màxim rendi-
ment en benefici dels pacients.

6

Un robot ajuda a tractar els pacients
amb incapacitat de caminar

L’aparell 

optimitza 

la tasca dels 

fisioterapeutes
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aquesta patologia neurològica urgent. No
obstant això, per a casos particulars i per a
tractaments invasius, es mantenen els
protocols de derivació —actualitzats
recentment— amb l’Hospital Universitari
Son Dureta. 

Segons Anna Espino, cap del Servei de
Neurologia de l’Hospital Son Llàtzer,
encara que el tractament trombolític sigui
la intervenció més espectacular per trac-
tar un ictus, malauradament el nombre de
pacients que se’n poden beneficiar se
situa entre el 5% i el 10%, perquè els
pacients arriben tard o se’ls aplica algun
dels criteris d’exclusió. “En canvi, l’ingrés
en una unitat semiintensiva dedicada al
tractament de l’ictus agut és la mesura
que beneficia la majoria dels pacients”,
e x p l i c a .

Espino afirma que l´avaluació immediata
d’un ictus a càrrec d’un metge especialis-
ta en neurologia és molt beneficiosa per
als pacients, ja que permet millorar-ne el
diagnòstic topogràfic i etiològic i aplicar-hi
tractaments específics, i amb tot això
millorar-ne l’evolució. 

La Declaració de Helsinborg de 2006 va
establir que alguns dels objectius per a
l’any 2015 són garantir que tots els
pacients tenguin accés a una atenció neu-
rològica precoç, que puguin ingressar en
unitats d’ictus i que se’ls pugui oferir terà-
pies de reperfusió.

9

Fins ara a Son Llàtzer han estat atesos noranta-cinc pacients amb sospita d’ictus agut; d’aquests, només dotze han rebut
un altre diagnòstic i, dels altres vuitanta-tres, setze han rebut tractament trombolític (és a dir, el 19% dels ictus aguts).

Pel que fa a la procedència de les alertes per sospita d’ictus, s’ha constatat el següent: cinquanta-cinc pacients provenien
d’Urgències, trenta-cinc del 061 (aquest servei només trasllada a Son Llàtzer els pacients amb un ictus de menys de tres
hores d’evolució) i cinc foren intrahospitalaris. 
La bona coordinació entre serveis, en un temps porta-agulla de 60 minuts per a les trombòlisis, suposa aconseguir un dels
millors indicadors de qualitat assistencial en el tractament de l’ictus agut.

Noranta-cinc pacients amb sospita d’ictus agut

Símptomes d’alarma
■ Paràlisi, pèrdua de sensibilitat o encartonament en un costat

del cos o de la cara.
■ Pèrdua parcial o total de la visió en un ull o en tots dos.
■ Dificultat per parlar o comprendre.
■ Pèrdua de força, inestabilitat, desequilibri o incapacitat per

caminar.
■ Mal de cap molt intens o sobtat, no habitual.

Què s’ha de fer?  
Contactar ràpidament amb el telèfon d’urgències 061.

El malalt ha de ser traslladat immediatament a un hospital per
avaluar-ne l’estat i iniciar el tractament neurològic.

La supervivència i la futura capacitat funcional del pacient
depenen de la rapidesa amb què es comenci el tractament:

com abans s’iniciï, menys greu serà la lesió cerebral.

?
ictus

Son Llàtzer millora
el sistema d’atenció dels ictus aguts 

Dos llits destinats a aquesta patologia a l´UCI

L’ictus és un dels problemes principals de
salut pública. A l’estat espanyol és la pri-
mera causa de mort de les dones i la
segona dels homes, i també l’agent princi-
pal d’invalidesa de les persones adultes.
Es tracta d’un trastorn brusc de la circula-
ció cerebral que altera la funció d’una
zona del cervell.

En el 85 % dels casos, l’ictus es produeix
per l’obstrucció d’una artèria provocada
per una placa d’ateroma o per un coàgul
que s’ha desprès del cor. Pel que fa al
15% restant, la causa n’és la ruptura
d’una artèria, cosa que provoca una
hemorràgia cerebral. Les circumstàncies
que poden provocar l’obstrucció o la rup-
tura arterial són un conjunt de factors de
risc que han de ser controlats, com ara la
pressió arterial alta, les malalties cardía-
ques (fibril·lació auricular, valvulopaties,
etc.), la diabetis, el colesterol alt, l’obesitat
i una dieta inadequada, el sedentarisme,
el tabac i el consum excessiu d’alcohol. 

L’Hospital Son Llàtzer disposa de dos llits
destinats a casos d’ictus a la Unitat de
Cures Intermèdies de l´UCI. Aquests llits
funcionen com les unitats d’ictus d’altres
hospitals, amb la coresponsabilitat d’in-

tensivistes i neuròlegs. Són ocupats per
pacients amb ictus —especialment els
que han rebut tractament trombolític i els
hemodinàmicament inestables— la mitja-
na de temps d’estada dels quals és de 48
a 72 hores. No es poden beneficiar d’a-
questes places els pacients que estan en
coma ni els que pateixen alguna demèn-
cia greu o altres malalties concurrents
greus. Simultàniament a la dotació d’a-
quests llits, s’han implantat les guàrdies
localitzades de neurologia per tal d’aten-
dre els pacients de manera urgent.

Per un altre costat, es disposa de dos llits
més d’ictus a la planta 4B, que es reser-
ven per a malalts amb menys requeri-
ments de monitoratge, com ara els que
duen més hores d’evolució, els que patei-
xen un ictus amb seqüeles més lleus o
transitòries i els que no han rebut tracta-
ment trombolític.

D’aquesta manera, Son Llàtzer s’ha incor-
porat a la xarxa assistencial del codi ictus
de les Illes Balears, cosa que ha estat pos-
sible gràcies a la coordinació protocol·lit-
zada entre els serveis d’UCI, Urgències,
Neurologia i Radiologia, i la tasca del per-
sonal d’infermeria format per atendre

És la

primera

causa de mort

de les

dones i

la segona

dels homes
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E l 4 de gener es va presentar a l’Hospital
Son Llàtzer una campanya publicitària de la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears (FBSTIB) per promoure les dona-
cions entre els pacients, els familiars i els
professionals sanitaris. Sota l’eslògan
general “Tens sang a les venes? Dóna sang
ja”, fou presentada pel conseller de Salut i
Consum, Vicenç Thomàs; pel director
gerent de la FBSTIB, Josep Muncunill, i per
la directora d’Infermeria de l’Hospital Son
L l à t z e r, María Cano. Aquesta campanya vol
conscienciar la ciutadania sobre la impor-
tància de les donacions i de les transfusions
en un entorn on cada dia es necessiten
dues-centes persones solidàries. 

Per primera vegada la FBSTIB ha implicat
en una campanya els professionals de la
sanitat, que informaran directament els
pacients ingressats a l’Hospital i el seu
entorn familiar sobre la necessitat de
donar sang. A Son Llàtzer, ho faran espe-
cialment als serveis d’Admissió, Anestèsia,
Cirurgia, Traumatologia i Hematologia, que
tindran el suport d’uns fullets editats per la
FBSTIB que distribuiran arreu de les ins-
tal·lacions hospitalàries. Així mateix, a les
parets de l’Hospital es mostren uns panells
publicitaris que contenen missatges dife-
rents segons on estan ubicats: als passa-
dissos de les sales d’operacions es pot lle-

gir “En intervencions quirúrgiques es
poden necessitar fins a 20 donacions”; a
Urgències, en canvi, la frase diu “Per a un
accident de trànsit es necessiten fins a 30
donacions de sang”.

Per proveir els centres hospitalaris de les
Illes Balears i tenir cobertes les reserves
de sang per a les intervencions quirúrgi-
ques, els tractaments oncològics, els
accidents i altres emergències diàries
dels hospitals calen dues-centes dona-
cions de sang cada dia. La sang no es pot
fabricar i només es pot donar; per aques-
ta raó, els donants són vitals. Tota perso-
na sana entre divuit i setanta anys i amb
un pes de més de cinquanta quilos pot
donar sang.

Les campanyes de donació varen comen-
çar a Son Llàtzer l’abril de 2006 amb la
intenció d’apropar la població a la donació
de sang i l’any 2008 es posaren en marxa
les sortides setmanals; durant l’any 2009
se’n varen fer 52, a les quals varen assis-
tir 602 persones, 383 de les quals donaren
sang. La FBSTIB facilita la donació de
sang a l’Hospital Son Llàtzer mitjançant un
punt fix de donació a la sala d’extraccions
cada dimecres de 10.30 a 15.00. De fet, el
36 % de les persones que hi donen sang
ho fa per primera vegada.

Cada 

dimecres 

es pot 

donar sang 

a la sala 

d’extraccions

de Son Llàtzer

Estaba esperando el autobús que nos lle-
varía de vuelta a Pokhara después de un
agradable t r e k i n g por las laderas del
Himalaya. Me acompañaba nuestro joven
guía, al que conocí paseando por el merca-
do: como muchos jóvenes nepaleses que
han conseguido aprender ingés, la única
manera de practicarlo y ganar algo de dine-
ro es ofrecerse a acompañar los turistas
para conocer su maravilloso país. 

Aquel día habíamos trepado a unas alde-
as formadas por casitas de piedra y techo
de pizarra donde unos parientes de nues-
tro guía nos prepararon una deliciosa ver-
dura con arroz de la nueva cosecha. El
espectáculo de los Anapurnas, que domi-
nan el horizonte, nos había acompañado
todo el dia, haciendo más fácil la ascen-
sión. Estába cansado y, quizás por eso,
tardé en descubrir a aquel  hombre acurru-
cado bajo el banco de la parada del auto-
bús. 

Habría pensado que estaba dormido o
borracho si no me hubiera chocado la extra-
ña y antinatural postura de sus caderas.
Luego me fijé en los ojos: su expresión de
dolor y desesperación no se me olvidará
nunca. Unos vecinos se acercaron enton-
ces a traerle un cuenco de arroz y contaron
a nuestro guía su triste historia: hacía más
de un mes que un camión lo había atrope-
llado, dejándolo tirado en la carretera. Él
era un simple porteador, y no tenía dinero
para ir al hospital, así que, desde entonces,
permanecía bajo el improvisado techo de
aquella parada de autobús, que era lo único
que lo protegía del frio de la noche y de los
rayos del sol. Los vecinos se turnaban para
traerle comida o agua cada dia.

Me acerqué a reconocerlo. No hace falta
ser traumatólogo para diagnosticar una
luxación de cadera: a raíz del atropello, el
hueso de la cadera se había salido de la
pelvis produciendo unos dolorosísimos
desgarros musculares que explicaban su
expresión de desesperación. Ya había
pasado mucho tiempo para intentar reducir
la lesión: la única solución era llevarlo al
hospital para operarlo.

Un grupo de vecinos se había ido arremo-
linando cuando nuestro guía les dijo que yo
era traumatólogo. Uno de ellos, vestido
casi con la misma miseria que el resto,
pero con una expresión de autoridad que lo
delataba, se presentó diciendo que era el
alcalde. Él nos ayudó a conseguir un vehí-
culo y nos acompañó al hospital, a casi una
hora de camino. 

Los médicos de aquel pequeño hospital
estaban especializados en algo muy impor-
t a n t e : hacer milagros con sus escasos
medios. Un viejo aparato de rayos confirmó
mi primer diagnóstico, además de otras
lesiones menores. Dos días después asistí
a la intervención, en la que hubo que susti-
tuir la cadera, ya necrosada después de
tantos días sin riego, por una sencilla pró-
tesis de cadera que le servirá para poder
volver a ponerse de pie pero que difícil-
mente le permitirá ganarse la vida como
p o r t e a d o r. Costear su intervención costó
un poco más que nuestro lujoso hotel, en el
que tardé mucho en dormirme aquella
noche. 

José Ortega Klein
Médico traumatólogo

La mirada del dolor  

1 0

Campanya publicitària 
per promoure les donacions 
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Per què ens costa tant aprendre anglès?
Crec que, en general, hi falta constància.
Tot i el que afirmen els anuncis de la televi-
sió, no es pot aprendre un idioma en tres
mesos; com tot, requereix temps i esforç.
Per aprendre anglès s’ha de fer una immer-
sió en l’idioma: llegir llibres i diaris, mirar la
televisió, escoltar la ràdio i conversar.  Però
també hi ha un problema educatiu: fins fa
poc els idiomes no tenien una presència
important a l’ensenyament, ja que es consi-
derava que no eren necessaris. Segons els
experts, és molt important que l’anglès s’es-
tudiï a les escoles entre els tres i els quatre
anys, l’edat en què és més fàcil aprendre un
idioma. Com més gran es fa un, més difícil
és. A més, països com ara Portugal o
Suècia ens duen avantatge, perquè les
pel·lícules no es doblen sinó que es veuen
en la versió original, i això fa que la gent
acostumi l’orella als idiomes. Jo anim
tothom a aprendre anglès, perquè avui ni
tan sols la manca de temps té per què ser
un problema. Jo faig classes a través
d’Skype, un aplicació informàtica que per-
met veure l’alumne i parlar-hi, i viceversa.
També es poden fer classes per videocon-
ferència o per telèfon. 

Què és la Medical Humanities
Association Mallorca? 
Vàrem fundar la Medical Humanities
Association Mallorca (MHAM) el passat
novembre al Museu de Ciències Naturals
de Sóller. Un dels objectius és abordar la

relació entre les humanitats i la ciència, i
sobretot la biomèdica. També volem
fomentar l’ús de l’anglès entre els profes-
sionals perquè puguin desenvolupar amb
més facilitat la seva tasca científica. A l’ac-
te de constitució varen acudir metges,
infermeres i altres professionals sanitaris
d’hospitals i de centres de l’atenció primà-
ria de Mallorca. La pròxima reunió de la
MHAM serà a finals del febrer i estarà
oberta a tots els professionals que tenguin
interès en la medicina o en les humanitats,
i amenitzada per un quintet format per
músics de l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears. Si qualcú en vol més infor-
mació, pot posar-se en contacte amb mi
per correu electrònic a l’adreça
mcfarland.jonathan@gmail.com.

Per què heu volgut crear aquest vincle
entre la ciència i les humanitats?
El que ha de fer un bon metge és unir les
ciències aplicades amb la medicina huma-
nista. En els darrers anys s’han produït
molts avanços científics, i la medicina té la
tendència a especialitzar-se cada vegada
més, però oblidant els aspectes més
humanistes. Les facultats de medicina del
Regne Unit i dels Estats Units  integren en
els seus plans d’estudi assignatures con
l’antropologia, l’ètica, la literatura o l’art;
així l’alumnat aprèn a estudiar la medicina
des d’una perspectiva més global. A partir
d’aquesta filosofia, la MHAM vol organitzar
reunions i conferències cada tres o quatre
mesos i, si és possible, fer-les en anglès.

“Que els

metges

dominin

l’anglès

farà que

l’Hospital

tengui

encara més

projecció

internacional” 
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“És molt

necessari

sembrar

la llavor

de l’anglès,

perquè

és l’idioma

de la sanitat”

“Ofereixo suport lingüístic als metges que
fan les sessions clíniques en anglès”

Nascut a Liverpool, la ciutat de The Beatles, Jonathan McFarland viu a Mallorca
des de fa catorze anys, set dels quals els ha passat ensenyant anglès mèdic.

Això no és una casualitat, ja que ve d’una família de metges, la seva àvia pertany
a la primera promoció de dones que es va llicenciar a la Facultat de Medicina de

Liverpool. Ell es reconeix com l’ovella negra, perquè mai no va pensar dedicar-
se a la professió. Des de fa poc s’ha integrat en el teixit formatiu de Son Llàtzer

d’una manera innovadora: “Oferesc suport lingüístic als metges que fan les ses-
sions clíniques en anglès”, explica. 

Com va sorgir la idea de fer les ses-
sions clíniques en anglès?
Feia uns anys que ho desenvolupava a
Son Dureta, i juntament amb la Gerència
de Son Llàtzer vaig pensar que seria una
bona idea fer-ho aquí. I, en efecte, fa qua-
tre mesos que els neuròlegs reben les
seves sessions clíniques en anglès i
aquest mes de gener s’hi incorporen els
serveis d’Oncologia i de Cirurgia. Que jo
sàpiga, aquesta manera de donar suport
lingüístic en anglès als metges no s’ofereix
a cap altre hospital espanyol. El sistema
que seguim és el següent: ajud un dels
metges a preparar el seu cas uns dies
abans de la presentació, després en fa
l’exposició i els seus companys, com és
habitual, li fan preguntes i hi aporten el seu
punt de vista. Vaig prenent nota de les
errades que es cometen i al final de la ses-
sió faig la meva intervenció sobre aspec-
tes gramaticals, de sintaxi, de pronúncia i
de vocabulari. I ells també em poden plan-
tejar dubtes o preguntes.

Quin nivell d’anglès té el personal
s a n i t a r i ?
Qui ha estudiat als Estats Units o al
Regne Unit, evidentment, molt bo. La
resta, en general, pot llegir bastant bé,

perquè sovint s’informa mitjançant revis-
tes científiques en anglès. Molts també
poden fer presentacions verbals sense
gaire dificultat, però el problema més
aviat sorgeix quan han de respondre les
preguntes que els fan. Crec que és molt
necessari sembrar la llavor de l’anglès,
perquè és l’idioma de la sanitat. En posa-
ré un exemple: avui dia, algunes revistes
mèdiques escrites en espanyol també
publiquen els seus articles en anglès; gai-
rebé és com si editassin dues revistes. A
més, el fet que els metges sàpiguen
anglès fa que el seu hospital tengui més
presència a l’estranger. Pens que Son
L l à t z e r, un hospital pioner en noves tec-
nologies, tindrà encara més projecció
internacional si els seus metges dominen
l ’ a n g l è s .

És difícil dominar l’anglès sanitari? 
No es pot parlar d’anglès sanitari i termi-
nologia mèdica en general: és diferent
segons cada especialitat. De vegades, un
acrònim té significats distints segons
l’àmbit d’una especialitat o el d’una altra.
En aquest sentit, després d’haver treba-
llat només amb metges d’una especialitat
és important ajuntar-los amb els d’altres
serveis perquè intercanviïn vocabulari.

Jonathan McFarland
professor d’anglès 

a l’Hospital Son Llàtzer
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encara que pot disminuir-ne l’interès per
l’acte sexual, poden mantenir el desig de
proximitat i contacte físic (demostracions
d’afecte, mirades, carícies, etc.) amb la
parella, la qual cosa pot afavorir el benes-
tar emocional als pacients i proporcionar-
los comoditat i seguretat. Per un altre cos-
tat, les persones sanes poden tenir temor
de fer mal a la parella o de demanar-li
qualque cosa inadequada. Per tant, és
molt important que hi hagi comunicació:
s’aconsella al pacient i a la seva parella
que expressin obertament els sentiments i
les preocupacions i que, si cal, acudeixin
a qualcú de confiança o bé al personal
s a n i t a r i .

El fullet esmenta alguns tipus de disfunció
sexual que poden patir els pacients oncohe-
matològics i aprofita per desmuntar moltes
creences errònies sobre la pràctica sexual
d’aquests pacients. Per exemple, deixa clar
que la malaltia oncològica o hematològica
no es contagia per la via sexual o que
durant la malaltia no cal mantenir l’abstinèn-
cia sexual. Alhora, també dóna consells
específics per a la pràctica sexual dels
pacients, com ara l’adopció de les postures
més adients, l’ús de mètodes anticoncep-
tius o la creació del clima més apropiat per
mantenir relacions més satisfactòries.

Tècniques de reproducció assistida

A hores d’ara —com explica la guia— hi ha tècniques de reproducció
assistida que es posen a l’abast no solament dels pacients oncohe-
matològics, sinó de la població en general. Una d’aquestes tècniques
és la inducció a l’ovulació. El procediment consisteix a administrar
uns fàrmacs (tractament hormonal) que propicien la maduració i l’alli-
berament d’òvuls. El tractament necessita controls —com ara analíti-
ques i ecografies— per ajustar la dosi subministrada i triar el moment
adequat per fer la inseminació o la fecundació in vitro.

També es pot utilitzar la inseminació artificial: es tracta d’introduir el
semen —preparat abans al laboratori— dins l’úter durant les hores
properes a l’ovulació. La inseminació es pot fer amb el semen de la
parella o amb el d’un donant. La legislació espanyola actual permet a
les dones sense parella masculina accedir a les tècniques de repro-
ducció assistida amb el semen d’un donant anònim.

Per una altra banda, la fecundació in vitro consisteix a fecundar els
òvuls fora de l’organisme femení. L’objectiu és aconseguir al labora-
tori un embrió a partir d’un òvul ensems amb els espermatozoides.
Quan s’ha obtingut, es diposita a l’úter perquè continuï desenvolu-
pant-s’hi de manera natural.

Una altra tècnica de reproducció assistida és la congelació del
semen dins nitrogen líquid, que està a -196ºC. A l’hora de fer-lo ser-
v i r, s’ha de descongelar i tractar per tal d’aïllar els espermatozoides
m ò b i l s .

15

S’informa

sobre les

alternatives

per

preservar

la fertilitat

d’homes

i de dones
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L’equip d’infermeria de la Unitat
d’Oncologia i Hematologia ha editat dues
publicacions adreçades als pacients als
quals s’ha diagnosticat una malaltia oncolò-
gica o hematològica per assessorar-los i
orientar-los sobre aspectes de reproducció i
sexualitat. Es tracta d’una guia sobre la
reproducció i un fullet informatiu sobre la
pràctica sexual.

Cristina Muntaner i Yolanda Moral, dues de
les infermeres autores de la guia i del fullet,
expliquen que la iniciativa respon a la
necessitat d’informació dels pacients als
quals a vegades els costa verbalitzar. A i x í
doncs, la intenció és entregar-los aquest
material abans de començar el tractament,
quan facin la primera visita a la consulta
d’infermeria d’oncologia. Aquesta docu-
mentació també es pot donar als pacients
ingressats a la Unitat d’Oncologia i
Hematologia per als quals ho recomani el
personal mèdic o el d’infermeria. 

En la guia s’informa els pacients que si el
tractament que han de rebre implica qual-
que risc d’infertilitat és convenient que en
parlin amb el metge. Alguns tractaments
contra el càncer, encara que no tots (qui-
mioteràpia, radioteràpia pelviana, cirurgia
pelviana...), poden afectar les funcions ovà-
rica o testicular, cosa que genera infertilitat
temporal o permanent. Per tant, convé que
el pacient i la seva parella analitzin com
més aviat millor les possibilitats reproducti-
ves i que el metge els expliqui els procedi-
ments més adients d’acord amb les seves
circumstàncies personals.

La guia també esmenta —a títol informa-
tiu— les alternatives per preservar la fertili-
tat abans del tractament oncohematològic,
encara que adverteix que són els oncòlegs,
els hematòlegs i els ginecòlegs qui han d’a-
consellar el millor procediment. En el cas
dels homes, l’alternativa per preservar la
fertilitat abans de tractar la malaltia és con-
gelar el semen o el teixit testicular. Pel que
fa a les dones, es pot optar per congelar els
embrions, els òvuls o el teixit ovàric o bé per
l’ovariopèxia o la transposició ovàrica.
Algunes d’aquestes tècniques estan encara
en la fase de recerca, segons indica la guia.

La publicació es completa amb informació
sobre algunes tècniques de reproducció
assistida actuals, com ara la inducció a l’o-
vulació, la inseminació artificial, la fecunda-
ció in vitro i la congelació del semen.

A més de Muntaner i Moral, han participat
en l’elaboració de la guia Mónica Faciola,
Juan Marcos Martínez, Josefa Carrizosa i
Carmen Anguita, que han comptat amb la
col·laboració de l’equip mèdic del Servei
d’Oncologia i de la Unitat de Reproducció
de l’Hospital Son Llàtzer. Aquest mateix
grup de professionals ha editat també un
fullet en forma de tríptic sobre sexualitat
destinat als pacients oncohematològics, ja
que aquesta matèria ha estat tradicional-
ment poc tractada, tot i que preocupa els
pacients atès l’impacte emocional que la
malaltia els ocasiona.

La sexualitat pot continuar essent una
necessitat per a les persones malaltes:

Guia 
sobre la reproducció 

i la sexualitat 
en pacients 

oncohematològics
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les estacions de treball perquè els metges
radiòlegs puguin elaborar l’informe. Tant els
metges de l’Hospital com els facultatius de
l’atenció primària poden consultar les imat-
ges radiològiques i l’informe dels pacients.

La plantilla de aquest Servei està constituï-
da per dinou metges radiòlegs, quaranta-un
tècnics, onze infermeres, vuit auxiliars i deu
zeladors. Mentre que els radiòlegs s’ocu-
pen d’informar les imatges, els tècnics
especialistes en radiologia són els encarre-
gats de dur a terme el procés d’adquisició
d’imatges. Per la seva part, el personal d’in-
fermeria s’ocupa de les cures dels pacients
i de controlar les pautes establertes pels
metges abans de les exploracions.

17

Per obtenir les imatges es fan servir diferents tèc-
niques radiològiques, com ara els ultrasons, els
camps magnètics i els raigs X, aquests darrers
per a les radiografies simples i convencionals
amb contrast, les mamografies, les tomografies
computades (TC) i les fluoroscòpies (estudis vas-
culars). Si es manegen de manera adequada, els
raigs X no són perjudicials: els professionals de
l’especialitat estan preparats per obtenir els
millors resultats per a un diagnòstic correcte fent
ús de la quantitat mínima de radiació, que no
resta dins el cos després de l’examen.

Els ultrasons —com és el cas de les ecografies—
es conceben com un sistema per veure dins el
cos humà mitjançant ones de so d’alta freqüèn-
cia. Es fan servir no solament per controlar l’em-
baràs, sinó també per estudiar els òrgans de l’ab-
domen i, entre d’altres, també els pits, les articu-
lacions i els músculs, tot i que en general s’em-
pren per estudiar els òrgans que no contenen
aire.

En les ressonàncies magnètiques es maneja un
fort camp magnètic per produir imatges molt deta-
llades dels teixits i dels òrgans del cos humà. A i x í
és possible detectar anormalitats que, amb altres
tècniques d’imatge, poden resultar enfosquides
pels ossos o que no es visualitzen amb els raigs
X. El radiòleg decideix en cada moment i segons
el tipus de símptoma o la malaltia quina és la tèc-
nica més adient per encertar el diagnòstic.

El control 

de qualitat 

dels aparells

assegura 

la integritat 

dels pacients i

dels usuaris 

del Servei

La radiologia és la branca de la medicina
que utilitza una gran varietat de tècniques
d’imatge per assolir el diagnòstic i, per tant,
el tractament adequat de les malalties. Els
metges radiòlegs desenvolupen un paper
molt important en la cura de la salut, ja que
incorporen els coneixements necessaris
per a la interpretació de les imatges de les
diverses tècniques radiològiques i les del
tractament mínimament invasiu.

El Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital
Son Llàtzer està altament especialitzat i
ofereix les solucions més adequades a les
necessitats dels pacients i dels metges
especialistes i de capçalera, tant en el diag-
nòstic mitjançant la imatge com en els trac-
taments terapèutics guiats per les tècniques
d ’ i m a t g e .

Independentment de la tècnica radiològica
utilitzada en cada cas, és important assegu-
rar-se que la que es triï sigui la més indica-
da per a cada procés assistencial. Segons
la Dra. Carmen Martínez, cap del Servei de
Radiodiagnòstic, l’objectiu és ser capaços
d’obtenir un diagnòstic precís i fiable. A a i x ò
també hi contribueix un rigorós control de
qualitat dels aparells que s’empren, que
assegura la integritat dels pacients.

Mantenir i refrescar els coneixements de
radiologia és també un dels objectius dels
professionals que integren aquest Servei;

per això assisteixen als cursos més avan-
çats que s’organitzen sobre l’especialitat.

El Servei de Radiodiagnòstic està organit-
zat segons els òrgans i els sistemes del cos
humà d’acord amb els processos assisten-
cials. Per això, la participació en la
protocol·lització dels processos redunda
directament en l’eficiència de les tècniques
que s’emprin. Les àrees en què treballa el
Servei són les següents: radiologia toràci-
ca, radiologia abdominal i genitourinària,
radiologia de la mama i de la dona, neuro-
radiologia (cap, coll i columna), radiologia
vascular i intervencionista i radiologia mus-
c u l o e s q u e l è t i c a .

Els metges radiòlegs participen en els comi-
tès multidisciplinaris de tumors de
l’Hospital, la qual cosa fa que coneguin tot
el procés clínic dels pacients a fi d’assesso-
rar en el diagnòstic i contribuir a millorar el
t r a c t a m e n t .

El Servei de Radiodiagnòstic està equipat
amb la tecnologia més avançada i treballa
amb la gestió informatitzada de l’arxiu d’i-
matges digitals mitjançant els sistemes
R I S / PACS (sistema d’informació radiològica
/ sistema de comunicació i arxiu d’imatges),
que estan integrats entre si i alhora en la
història clínica electrònica.

Les peticions arriben al RIS per via telemà-
tica i les imatges s’envien posteriorment a

16

Radiodiagnòstic, 
la interpretació de la imatge mitjançant 

diferents tècniques radiològiques
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Jacint Planas i Sanmartí,
mestre de periodistes

Quan tenia divuit anys, Sinto Planas va
escriure la seva primera gasetilla, sobre
boxa, al diari B a l e a r e s i en complir-ne sei-
xanta-vuit es va acomiadar del periodisme
amb un article a Diario de Mallorca. Són cin-
quanta anys de carrera d’un dels grans
mestres del periodisme a les Illes Balears,
pels seus textos impecables en la forma i
per la seva prosa àgil i sempre ocurrent. Va
ser l’inventor d’una secció al diari Ú l t i m a
H o r a que es deia “Gente”, en la qual durant
una bona temporada va contar anècdotes
sobre les divertides confusions i els malen-
tesos que es creaven quan un catalanopar-
lant parlava en castellà traduint literalment
d’un idioma a l’altre.

Encara que jubilat, Jacint  Planas no ha dei-
xat de ser periodista: quan li vàrem dema-
nar entrevistar-lo com un dels pacients
il·lustres de l’Hospital, amb l’agudesa men-
tal que sempre l’ha caracteritzat va dir “ja
tenc el titular: «Son Llàtzer és el somni
d’Obama». Per què ho dic, això? Doncs,
perquè estic més ben atès que qualsevol
americà i perquè tenc tot allò que qualsevol
americà voldria tenir, és a dir, un bon servei
sanitari públic i gratuït. És un luxe”, explica. 

Ha hagut d’utilitzar els serveis sanitaris a
causa d’un infart cerebral i d’altres episodis,
alguns de greus. Afirma que se n’ha sortit
gràcies al seu metge de capçalera i als
especialistes de Son Llàtzer, on també acu-
deix a rehabilitació. “Estic molt agraït i con-
tent amb tothom. Sempre dic que m’atenen
amb perfecció humana”, comenta.

Planas i Sanmartí conta l’anècdota d’un dia
en què l’ambulància va anar a cercar-lo a
casa, igual que amb altres pacients, i una
senyora va protestar perquè el transport
havia arribat una mica tard. Ell, molest, la va
increpar dient-li que hauria de donar gràcies
pel servei que li oferien, que era un luxe que
no tenen altres països. Amb aquesta lliçó
de tolerància i sentit comú, la senyora va
callar i qui sap si també va reflexionar sobre
el que havia passat.

Ja retirat, Jacint Planas escriu de tant en
tant algun article en català, cosa que no va
poder fer durant els anys en què va exercir
la professió, perquè obligatòriament ho
havia de fer en castellà. Ara es dedica
també a l’escriptura creativa, però aclareix
que no publica. “Si me n’entren tempta-
cions, vaig a una llibreria i, quan veig que hi
ha tants llibres, em dic: «un altre no»”.
Assegura que sempre s’ha guanyat la vida
amb allò que li agradava i que ha estat feliç
fent el que feia, tot i alguns disgustos i mal-
grat la dictadura i Fraga Iribarne, que “no
ens ho va posar gens fàcil”.

En fer una ullada a l’estat del periodisme a
l’actualitat, opina que s’ha avançat en tec-
nologia i s’ha baixat en l’aspecte deontolò-
gic. Quant als periodistes que treballen en
els mitjans de comunicació considera que hi
ha massa diferència entre els millors i els
pitjors, però no vol donar-ne noms. Tot i
això, confessa que llegeix amb fruïció
Carles Sentís, veteraníssim periodista que
encara publica a La Va n g u a r d i a .

“L´Hospital 

Son Llàtzer

és el

somni

d´Obama”
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Retratos psicológicos de M i l l e n n i u m
He terminado de leer los tres volúmenes de aventuras de un personaje difícil-
mente olvidable: Lisbeth Salander. Se trata de Millennium, compuesto por las
n o v e l a s Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con

una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Más de dos
mil páginas que, como yo, ha leído de un tirón más de un millón de personas solamente en España en los últi-
mos dos años. Un auténtico bombazo editorial que todo el mundo explica pero nadie había predicho.

Su autor, Stieg Larsson, murió prematuramente sin conocer su éxito. Las claves de un superventas son siempre
materia de controversia. Sin duda, la trama debe ser interesante y hasta adictiva, y debe estar escrito con clari-
dad narrativa. Esto no implica que carezca de valor literario. La trilogía Millennium lo tiene, o al menos así lo con-
sidera Vargas Llosa. De todas formas, hay otro factor muy relevante: el retrato psicológico de los personajes, que
es lo único sobre lo que me atrevo a opinar. Por muy extraños o inusuales que se describan, deben ser coheren-
tes y creíbles para que los lectores nos podamos identificar y proyectar, en mayor o menor medida, en cada uno
de ellos.

La protagonista, implacable vengadora, es una heroína poco usual y quizá por eso resulta tan atractiva. En lugar
del habitual varón seductor experto en artes marciales, se trata de una mujer menuda pero tremendamente pode-
rosa gracias a su inteligencia, frialdad y dominio de Internet. Hay un psiquiatra entre los protagonistas, el Dr. Peter
Teleborian. Por supuesto, es sádico, tramposo y corrupto, como corresponde al tratamiento habitual que el cine
y la literatura dan a la profesión. El autor era un periodista experto en investigar asuntos sucios de la policía y de
la política, y no es el único paralelismo entre su vida y su obra. 

Los derechos multimillonarios que ha generado se los disputan ahora sus herederos, con denuncias y acusacio-
nes cruzadas de todo tipo, incluyendo la de robar material informático, que es uno de los temas más recurrentes
de la trilogía. Qué trágico y qué curioso.

Mauro García, médico psiquiatra

Los ciegos al color 
¿Se imaginan un mundo sin color, donde todo se ve en blanco, negro y gris en diferentes matices y texturas? Esto es
la acromatopsia, una enfermedad que impide distinguir los colores y que afecta a un gran porcentaje de la población
de dos islas pequeñas, perdidas en medio del Pacífico, al confluir en ellas los factores de herencia y aislamiento. 

La isla de los ciegos al color no es un libro de ficción, sino una crónica del viajes por unas islas que han
sido visitadas por Darwin, invadidas sucesivamente por españoles, holandeses, japoneses y norteame-
ricanos y que nos parecen lejanas y exóticas. Su autor, Oliver Sacks, visita estas islas de la Micronesia
(Pingelap y Pohnpei) para investigar la influencia que la enfermedad tiene sobre la vida cotidiana y los
problemas y las limitaciones de las personas que la padecen, y para descubrir un mundo de texturas y
matices que no pueden experimentar los que tienen una visión n o r m a l.

De un segundo viaje, esta vez a la isla de Guam, Sacks relata la lucha médica por descubrir los oríge-
nes de una extraña enfermedad neurodegenerativa y endémica. La enfermedad, denominada “lytico-
bodig” por los nativos, se presenta en dos formas: como una parálisis progresiva que convierte en esta-
tuas humanas a quienes la padecen (lytico) o como enfermedad de Parkinson acompañada de demen-
cia ( b o d i g). Aunque probablemente la causa sea una compleja interacción entre genética y ambiente,
durante muchos años se relacionó la enfermedad con un envenenamiento producido por las semillas de
la cica —una planta  parecida a la palmera—, de alto potencial tóxico y de las que los nativos de Guam
obtienen el fadang, una harina de sabor fuerte y picante, ingrediente fundamental de su alimentación.

En resumen, el libro es mucho más que una simple descripción de las enfermedades y de sus repercusiones perso-
nales y sociales: Sacks nos introduce en la geología, en la botánica y en la historia de unas islas que, desde siempre,
han representado un gran estímulo en la imaginación de artistas, en la vida de navegantes y aventureros y en la his-
toria de los descubrimientos científicos.

María Vega, farmacéutica
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-Doctora: ¿no tendré que quedarme
aquí, verdad?

- Tranquilo. Dentro de un rato podrás irte a
casa. Te lo prometo.

La esposa lo miró con ternura; un senti-
miento que, sin pretenderlo, había sus-

tituido al amor a lo largo de esos
años en que, forzosamente, debió

convertirse en cuidadora de
alguien que ya no era el mismo

con quien se casó. El infarto cerebral lo
había vuelto un niño y, como tal, inerme y

dependiente. Lo aseaba por la mañana
mientras él, ausente y sonriendo, jugaba
con el perro, su único amigo y también
única compañía cuando ella lo dejaba en
casa, tras el desayuno, para irse a trabajar.

-¿Cuándo volverás?

Las mismas rutinas día tras día, año tras
año. Las mismas palabras e iguales tru-
cos para hacerle comer o tomar las
pastillas. Una hilera de caramelitos de

colores sobre la mesa para que él, uno tras
otro, acabase por llegar al vaso que las
contenía y entonces sí: las ingería compla-
cido mientras la miraba como hacía el perro
con él, los ojos muy abiertos, anhelantes.

-¿Cuándo volverás? 

Toda la mañana en el sofá, las manos
entrelazadas, la mirada ausente.

Así lo encontraría a cada regreso.
Al abrir la puerta, el perro acudía pre-

suroso y la llevaba a él,  ajeno a todo y
por lo general apacible hasta que una

nueva crisis los conducía, de nuevo, al
hospital. El empeoramieno se anunciaba
por un ligero temblor de manos; perdía su

interés por el perrito y las lágrimas acompa-
ñaban la sempiterna pregunta.

-¿Cuándo volverás?

Ella no sabía si aquella tristeza que velaba
sus ojos era equiparable a la suya o era
manifestación del deterioro cerebral.
Tampoco la médica supo decirle si la sole-
dad habría menguado de dejar el trabajo
para estar con él. Sin embargo, tampoco

las cosas habrían cambiado.
Necesitaban el dinero y sabía, oscu-

ramente, que precisaba evadirse
para recobrar las fuerzas. Pensaba en

eso mientras aguardaban para ser atendi-
dos en el Servicio de Urgencias de
Psiquiatría. En eso y en su única hija, falle-
cida hace unos años, poco antes de que él
se transformara en lo que era ahora,
alguien que dudaba fuera capaz de recono-
cerla aunque preguntase una y otra vez,
mientras se dirigía al lavabo de la planta:

-¿Cuándo volverás?   

En esta ocasión lo ingresaron. Pidió permi-
so en el trabajo y no se separó de su lado.
Decoró las paredes de la habitación con
fotos de sus nietos y, como no estaba per-
mitido tener un perro, entre la rutina de los
caramelos de colores y los medicamentos
en la mesa —algunos más, por la agita-
c i ó n—volvió en pocos días a la apatía y a la
sonrisa sin otra esperanza que el regreso
de la esposa, aunque a saber si era cons-
ciente de que se ausentaba; unos minutos
de vez en cuando, mientras permanecieron
en el hospital, y después, en casa, todas las
mañanas. Como siempre.

-¿Cuándo volverás?

Aquel mediodía se retrasó y, al abrir la puer-
ta, el perro parecía más agitado. El salonci-
to estaba en orden, pero el sofá, vacío. Miró
en derredor y se cercioró de que no estaba
en el cuarto de baño aunque hubiera sido la
primera vez que no se orinaba encima. No
aparecía y la inquietud de mujer aumentó al
observar que los caramelos de colores
estaban esparcidos en el suelo; pero no:
más bien dispuestos en línea hacia la puer-
ta y, desde allí, hacia abajo. Como un hilo
de Ariadna. Uno cada dos o tres peldaños
hasta el sótano. Tantos caramelos que
debió haberlos ahorrado durante días para
poder marcar el camino. El perro no la
siguió mientras bajaba;  tal vez sabía de
antemano lo que iba a encontrar.

Y allí estaba. En un rincón. Sentado. Los
ojos abiertos, anhelantes. Y la sonrisa.
Nada distinto a lo habitual excepto que ya
no respiraba y tenía entre sus manos la foto
de su boda.  A la postre, tal vez los infartos
cerebrales respeten la nostalgia. Por prime-
ra vez en muchos años, él no preguntó si
volvería. Pero ella lo oyó.   

Pilar Mut
Médico oncólogo

històries sense clínica
¿Cuándo volverás? 
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Embolic de
síl.labes
Amb cada tipus de lletra es poden
formar parelles de paraules relacio-
nades amb la grip A. 

Ajuntau les síl·labes de cadascuna.

Solució

L’afició gastronòmica li ve de lluny: en tor-
nar de l’escola, el primer que feia era anar
corrents a la cuina a veure què estava cui-
nant sa mare i, si feia falta, ajudar-la. “En
aquell temps, es feia cuina de supervivèn-
cia. La meva mare, que era d’un poble de
Terol, em va ensenyar a fer un cuinat de
ciurons amb mondongo, una pilota feta de
pa, all i julivert que es lligava amb ou i es
posava dins el brou”, rememora.

Més tard, la seva mestra va ser Simone
Ortega, amb el seu famós llibre de les
1.080 receptes. A partir d’aquí, la seva
carrera de cuiner no professional es va
encimbellar. Ara, quan li és possible acut a
cursos o seminaris per aprendre noves
tècniques i descobrir sabors. 

A casa seva sempre procuren tenir menjar
fet per quan arriben de la feina. “L’hora del
dinar és sagrada: la meva dona i jo no dei-
xam que els fills mirin la televisió i els
demanam que apaguin el mòbil. Ha de ser
un moment per parlar i compartir”, explica.

Martínez diu que enyora quan feia guàrdies,
perquè en sortir de l’Hospital de bon matí
anava a comprar al mercat, hi feia la xerra-
da amb els placers i després es posava a
cuinar amb tranquil·litat i cura. Precisament
gràcies al seu carnisser, que li va recoma-
nar d’utilitzar una sonda, va aprendre a fer
la carn al forn en el punt de cocció exacte. 

“Nodrir-se bé és molt important perquè...
¿què es podia esperar d’un paio com Bush,
a qui només li agradaven les hamburgue-
ses? Idò desastres! Mirau tot el que va fer
malament”, diu mig en broma Mariano
Martínez, que en el temps que ha durat l’en-
trevista ens ha donat dues receptes, una de
llampuga fumada. Explica que la primera
vegada que va tastar aquest peix fumat el
va trobar exquisit i no va aturar fins que no
va aconseguir saber com es feia. A casa el
prepara cremant serradís, tot i que deixa
l’ambient una mica empastifat de fum. 

Assegura que a casa cuinen tant ell com la
seva dona, però que cadascú té la seva
especialitat. La seva esposa, com a bona
valenciana, domina l’art de la paella.
Mariano diu que mai no ha aconseguit l’a-
provat de la seva dona amb aquest plat; per
tant, fa fideuades. També és un mestre amb
les tapes. En definitiva, li agrada estar entre
fogons, perquè s’hi troba en la seva salsa.

Mariano Martínez, traumatòleg
Un metge en els fogons 

“L’hora

del dinar

és sagrada,

un moment

per parlar

i compartir”
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Una mica cansant dels congressos de pròtesis, Mariano Martínez, traumatòleg de
l’Hospital Son Llàtzer, un dia se’n va apuntar a un de cuina. Allà es va trobar amb
grans cuiners espanyols i estrangers (francesos, japonesos...) i amb els catalans
Ferran Adrià i Carme Ruscalleda, ambdós amb tres estrelles de la Guia Michelin. Va
assistir a tallers i va aprendre a cuinar amb ostres, algues, cervesa... i també els
secrets de la cuina manxega. Aquesta passejada entre fogons li va permetre com-
plir la il·lusió de la seva vida: canviar un congrés de medicina per un de cuina. 
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