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a Fundació Hospital Son Llàtzer es va inaugurar el desembre de
2001 com un hospital pioner en l’ús de les noves tecnologies. A
hores d’ara, el 95 % dels nostres processos estan informatitzats,
la qual cosa vol dir que som un hospital “sense papers”. No obs-

tant això, volíem crear una eina de comunicació de fàcil accés per a tothom, físi-
cament visible i a l’abast tant del personal de l’Hospital com dels pacients i els
seus acompanyants. Amb aquesta vocació neix Papers de Son Llàtzer, una publi-
cació de periodicitat trimestral i que es distribuirà arreu de l’Hospital.

Tot rememorant, amb el nom, una revista fundada els anys 70 per Camilo José
Cela a Mallorca, Papers de Son Llàtzer serà una revista sanitària adreçada al
personal del centre i també als usuaris de la nostra àrea de referència, que aglu-
tina una població de més de 260.000 habitants. Volem donar a conèixer el que
pensam i el que sentim i difondre els nostres valors i la nostra manera de fer les
coses.

Ens agradaria que el personal i els usuaris de l’Hospital us identificàssiu amb la
nostra cultura i amb la missió de l’organització i que compartíssiu amb nosaltres
el compromís de treballar per a la comunitat. A Son Llàtzer tenim una filosofia que
ens defineix i que volem transmetre amb la nostra tasca diària, però també a tra-
vés de la revista, on podeu trobar notícies i reportatges sanitaris però també
informacions amb un enfocament menys científic i més d’interès humà.

En definitiva, volem que Papers de Son Llàtzer sigui la nostra revista i també la
vostra i que sapigueu que qualsevol suggeriment sobre el seu contingut serà ben
rebut, perquè d’aquesta nova experiència volem aprendre tots junts.

Carles Ricci Voltas
Director gerent Hospital Son Llàtzer 
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els pacients i els usuaris de
l’Hospital que enviïn els
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Isidoro Gallardo:
“Internet em permet

mantenir el contacte amb
els meus amics”

es del gener, la major part dels
espais de Son Llàtzer són zona
Wi-Fi, la qual cosa permet als

pacients i a les persones usuàries de
l’Hospital connectar-se gratis amb el portà-
til a la xarxa pública d’Internet. Fins ara,
només els pacients podien accedir a
Internet, des de l’habitació, encara que ho
havien de sol·licitar prèviament al
Departament d’Informàtica.

La implantació de la xarxa pública per
accedir a Internet des de l’Hospital s’ha
efectuat per fases: inicialment es va habili-
tar la quarta planta, especialitzada en
oncologia i amb pacients d’estada llarga;
posteriorment es va estendre a l’Hospital
de Dia Oncohematològic, a la Unitat de
Diàlisi i a totes les plantes de l’Hospital; en
la darrera fase, les persones usuàries han
pogut connectar-se a la xarxa des de
Consultes Externes, Urgències, la Sala
d’actes i les cafeteries de l’Hospital.

Actualment, Son Llàtzer disposa de dues
xarxes separades, una de privada i una de
pública. La xarxa privada —utilitzada
només pel col·lectiu hospitalari— és tanca-
da i totes les dades que hi circulen estan
protegides. La xarxa pública és la que s’ha
posat a disposició de pacients i persones
usuàries, i poden accedir-hi gratis mitjan-
çant un dispositiu adient (ordinador portà-
til, telèfon mòbil, PDA).

Abans de crear aquesta xarxa, el pacient
podia connectar-se a Internet des de l’ha-
bitació on estava ingressat, però seguint
un protocol d’actuació: el personal d’infer-
meria de planta havia de fer la petició al
Departament d’Informàtica, que s’ocupava
de donar d’alta el punt de xarxa concret i
de configurar l’ordinador del pacient
sol·licitant. Aquest procés es podia allargar
entre tres i quatre dies a causa de les
nombroses peticions.

Amb aquesta iniciativa, que s’inclou en el
Pla d’humanització, l’Hospital Son Llàtzer

ofereix una millora en el servei de comuni-
cacions i augmenta la qualitat de l’atenció
als pacients i als seus familiars, que poden
fer més entretingut i lleuger el temps d’es-
pera o d’estada a l’Hospital.

D’aquesta manera, Son Llàtzer se suma a
la llista de centres sanitaris espanyols que
ofereixen connectar-se gratis a Internet als
pacients i als seus acompanyants, com
ara l’Hospital de Getafe, l’Hospital 12 de
Octubre i l’Hospital La Paz (ambdós a
Madrid), entre d’altres.

Tant la implantació de la xarxa Wi-Fi a tot
l’Hospital com la utilització de les pantalles
informatives són projectes impulsats pel
Departament d’Informàtica, format per
Maria Ponseti (qui n’és la responsable),
Freya Gargoulas, Joan Oliver i Víctor
Estrada, amb la col·laboració de l’empresa
Hewlett Packard.
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Els pacients 

i els seus 

acompanyants 

poden 

connectar-se 

amb el portàtil 

a la xarxa 

Son Llàtzer, zona

L’Hospital Son Llàtzer va instal·lar l’octu-
bre de 2007 sis pantalles informatives als
mòduls 1 i 2 de Consultes Externes per-
què les persones usuàries tenguin en tot
moment informació actualitzada sobre el
metge i la consulta que els pertoca.

De llavors ençà, s’ha perfeccionat l’aplica-
ció informàtica, que permet descarregar
de feina el Servei d’Infermeria: abans els
pacients sol·licitaven informació al perso-
nal d’infermeria dels diferents mòduls
quan tenien dubtes sobre la consulta i el
metge que els corresponia, la qual cosa el
destorbava de les tasques habituals; ara
aquesta informació apareix a la pantalla,
on també figura la franja horària en què el
metge està passant consulta.

Durant els moments en què les pantalles
no ofereixen informació hospitalària s’hi
emet publicitat sanitària institucional i avi-
sos per demanar silenci o que es descon-
necti el mòbil a l’àrea de Consultes
Externes.  

Pantalles 
informatives

S´ofereix

el número

de sala

on el metge

atén els

pacients

D N’Isidoro Gallardo té 20 anys i estudia disseny gràfic.
Malauradament, és un pacient hospitalitzat d’estada
llarga, però és una persona optimista i vital que, amb
la seva alegria, ha aconseguit robar el cor al perso-
nal d’infermeria de la planta on està ingressat.

Tot i que en altres estades hospitalàries n’Isidoro
havia cursat la sol·licitud per connectar-se a la xarxa,
ara ho pot fer directament sense la intervenció del
Departament d’Informàtica. “Amb la xarxa Wi-Fi el
senyal arriba molt millor i es pot navegar perfecta-
ment. Jo tenc un Mac i no hi ha cap problema de con-
figuració”, explica el jove dissenyador, que utilitza
Internet per estar connectat amb els amics i amb la
seva al·lota a través del xat i el correu electrònic
quan es troba en la situació de pacient aïllat.

“Encenc l’ordinador al matí i escolt música o llegesc
programes de disseny gràfic. A vegades també cerc
partitures i em dedic a tocar la guitarra”, diu n’Isidoro,
que llueix unes patilles de rocker dels de debò.



El Servei d’Urgències ha de ser un espai
on el pacient estigui relaxat, es pugui dis-
treure i estigui al més còmode possible
mentre espera el torn. Per això, en els
darrers temps l’espai ha estat remodelat,
s’hi han col·locat seients nous i s’hi han
instal·lat pantalles de televisió per entrete-
nir el temps d’espera.

Les obres de reforma del Servei
d’Urgències de l’Hospital Son Llàtzer han
representat separar el circuit d’adults del
de pediatria i redistribuir els espais de
Control de Seguretat, d’Admissió i
d’Atenció a l’Usuari. Aquesta remodelació
també ha anat acompanyada d’un progra-
ma d’atenció integral al pacient.

La primera fase de les obres ha suposat,
per una banda, l’ampliació del Control de
Seguretat, que ara està situat en un
emplaçament obert per tal de poder exer-
cir una vigilància més activa a la zona, i,
per una altra, la unificació espacial

d’Admissió d’Urgències i d’Atenció a
l’Usuari (mediadores), el personal de les
quals fa la seva funció de cara al públic.

Des d’Admissió, l’accés a Urgències es fa
ara per una sala específica de nova crea-
ció de recepció, acolliment i classificació
de pacients (triatge), on el pacient espera
durant un temps màxim de deu minuts fins
que la gravetat del cas és avaluada pel
personal d’infermeria. Una vegada esta-
blert el nivell de prioritat (prioritat I: atenció
immediata; prioritat II: atenció preferent;
prioritats III i IV: pacients estables), el
pacient passa a la sala d’espera d’urgèn-
cies d’adults. Aquesta sala, que abans era
un sol espai, ara es divideix en diferents
ambients i disposa de mobiliari còmode, a
més d’aparells de televisió. Si el pacient és
un infant, passa directament a la zona
d’espera pediàtrica, que ara queda sepa-
rada del circuit d’adults.

La redistribució de la Unitat, destinada a
millorar l’atenció al pacient, també ve
acompanyada d’un programa d’informació
sobre el funcionament del Servei. Quan el
pacient i els seus familiars arriben a la
Unitat, el personal d’Admissió els lliura un
tríptic amb què s’explica el funcionament
d’Urgències, el criteri utilitzat per fixar els
temps d’espera i els horaris de visita, i
també s’hi fan recomanacions o suggeri-
ments per si cal que quedin a la Unitat.

Juntament amb el fullet informatiu, el per-
sonal d’Admissió també lliura dos passis
d’entrada identificatius per als familiars
dels pacients. Aquesta targeta adhesiva,
que s’han de col·locar en un lloc visible, és
imprescindible per accedir a l’àrea restrin-
gida d’Urgències, sempre amb l’autoritza-
ció del personal mèdic. Hi ha un altre tipus
de passi específic perquè els familiars dels
pacients amb deteriorament cognitiu
puguin acompanyar-los en tot moment. 
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Redistribució d’espais, aparells de televisió i augment
de la seguretat del pacient, principals novetats del Servei 

Mediadores, els àngels de l´Hospital
Per a molts pacients que passen per
l’Hospital, les mediadores són uns
àngels, perquè a vegades el que necessi-
ten –a part de resoldre’ls els problemes
més immediats– és un somriure, sentir-se
escoltats i l’escalfor d’una mà amiga, i
això és també el que ofereixen n’Antonia,
na Martina, na Ritva i na Nicole.

L’arribada d’immigrants a Mallorca i la
nombrosa població estrangera flotant que
rep la nostra illa durant els mesos d’estiu
han fet que la figura de mediador sigui
cada vegada més sol·licitada.
Actualment, Son Llàtzer disposa de qua-
tre professionals que treballen per torns i
compleixen un horari de 9 a 21 hores de
dilluns a divendres i de 10 a 20 hores dis-
sabtes, diumenges i dies festius.

Les mediadores són professionals que
desenvolupen funcions informatives i
estableixen un pont de comunicació entre
el pacient o la seva família i el personal
mèdic. La seva funció és especialment
rellevant en el Servei d’Urgències, on, a
vegades, determinades situacions poden
generar malestar entre els familiars del
pacient. Aleshores és quan hi intervé una
de les mediadores, qui intenta detectar la
falta d’informació o l’estat d’angoixa del
pacient i/o dels acompanyants i facilitar-
los vies de diàleg. Així mateix, s’ocupen
d’informar els professionals sanitaris
sobre les demandes i els problemes prin-
cipals dels pacients o dels usuaris i també
de prestar servei de traducció en ale-
many, anglès, català, espanyol, finès,
francès i suec.

Al costat d’Admissió d’Urgències, les
mediadores –que treballen en estreta
col·laboració amb el personal mèdic i d’in-
fermeria d’aquest servei– disposen d’un
espai a manera de punt de trobada on els
pacients o els seus familiars poden for-
mular-los preguntes o plantejar-los les
seves necessitats, tot i que no hi són de
manera permanent ja que també s’ocu-
pen d’atendre les demandes de la resta
dels usuaris de l’Hospital.

EL MEU MAL ÉS MÉS URGENT

Sempre percebem el nostre mal com el més urgent, que no pot esperar,
que ha de ser atès immediatament. Miram de cua d’ull aquell pacient asse-
gut devora a qui atenen abans que a nosaltres, i el maleïm perquè hi haví-
em arribat abans. Per què passa això?

És molt senzill d’explicar: el Servei d’Urgències aplica un sistema de recep-
ció, acolliment i classificació de pacients (triatge) d’infermeria que permet
avaluar el grau de prioritat del patiment de cada pacient, la qual cosa el clas-
sifica segons els criteris d’atenció immediata, preferent o de pacient estable.
El personal especialitzat d’infermeria pren les constants vitals al pacient i li
fa preguntes sobre els seus símptomes per fer l’avaluació de l’estat físic.
Aquesta avaluació determina que una persona que pateix una grip sigui
atesa després que una persona que acaba d’arribar amb un braç trencat.

Per evitar temps d’espera innecessaris, en Bernadí Comas, cap del Servei
d’Urgències de l’Hospital Son Llàtzer, fa una crida a la nostra població de
referència perquè utilitzi els centres de salut o els PAC d’urgències per tal
no col·lapsar les urgències hospitalàries. Recordau que a nosaltres ens
correspon el PAC de l’Escola Graduada, a Palma, i  els següents centres
de salut de la part forana,
oberts les 24 hores:
Llucmajor, Santa Maria,
Marratxí - es Pont d’Inca,
es Trencadors - s’Arenal
de Llucmajor i Sóller.  
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El viaje tenía como objetivo fundamental
conocer in situ como vive, o más bien
sobrevive, el pueblo saharaui en ese exilio
obligado, insolidario y cruel en un desierto
duro y difícil como es del Sahara.
Habíamos conseguido reunir varias cajas
de material sanitario, que incluía tanto
cosas útiles como inútiles, circunstancia
muy común entre los que alguna vez
hemos desarrollado labores de cooperación
en países necesitados. Al anochecer de un
lunes de la primavera de 1996, llegamos al
centro de acogida de Tindouf, desde donde
fuimos distribuidos entre los campamentos
de las cuatro provincias saharauis hoy ocu-
padas a la fuerza por Marruecos.

A mi grupo le tocó instalarse en una jaima
(vivienda típica del desierto, similar a una
tienda de campaña) en el centro de Tidouf.
Cuando todavía nos estábamos acomodan-
do, aparecieron en la jaima dos mujeres
saharauis, que sabían que nos dedicába-
mos a la medicina. Una de ellas presentaba
un flemón dentario de un tamaño y consis-
tencia que ninguno de los presentes había-
mos visto nunca. Estaba febril y presentaba
afectación del estado general. Su acompa-
ñante, que hablaba algo de español, nos
planteó si podíamos ayudar a su amiga.
Como nuestro viaje no se había organizado
para ofrecer asistencia sanitaria directa,
tuvimos que improvisar.

Buscando en la cajas de material sanitario
que habíamos transportado, sólo encontra-
mos unos envases de Enoximetilpenicilina
(Penilevel®), un antibiótico que conocía-
mos pero que llevábamos muchos años sin
utilizar. En nuestra prepotencia de hombres

y mujeres del primer mundo, pensamos
que necesitábamos un antibiótico más
moderno y potente que aquella antigualla
de penicilina para tratar aquel proceso.
Pero era lo único que teníamos.

Le dimos dos grageas cada seis horas
más un diclofenaco cada ocho, y queda-
mos en volver a verla y estudiar su evolu-
ción transcurridas 24 horas. Lo que obser-
vamos al día siguiente era insólito: ningu-
no de los presentes podía creer lo que
tenía ante sus ojos. La inflamación casi
había desaparecido y la mujer se encon-
traba francamente bien. 

Aquellas bacterias saharauis estaban vír-
genes para un antibiótico que, en nuestra
querida y vieja Europa, no serviría ni para
una infección banal. Disponer de exceso
de medicamentos convierte su uso en una
moda pasajera: los consumimos a una
velocidad de vértigo, lo que acarrea, a la
larga,  problemas serios y consecuencias
negativas.

Aquella cura casi milagrosa hizo que, en
agradecimiento a nuestra intervención,
aquella mujer nos preparara, durante el
resto de nuestra estancia, el mejor té del
Sahara, lo cual, sumado a los amaneceres,
atardeceres y las noches estrelladas del
desierto, han dejado en mí un recuerdo
imborrable.  

Antonio Pareja-Bezares
Médico epidemiólogo HSLL

Dedico estas breves líneas a mi amigo
saharaui Bachir, “ El Canario” 

la
sanitat

alm
ón

Se cumplen ahora doce
años de un viaje a los 
campamentos del Pueblo
Saharaui en la zona de
Tindouf, en el 
desierto del Sahara. 
La expedición, organizada
por la Asociación de Amigas
y Amigos del Pueblo
Saharaui de Baleares, 
estaba integrada por 
personas de las cuatro
islas, algunas de ellas
del ámbito sanitario 

El mejor té del Sahara
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Carlos Garrido
periodista, escriptor i músic  

Com sap, amb vostè inauguram la sec-
ció “Entrevista” de Papers de Son
Llàtzer, amb la qual cosa la pregunta és
gairebé obligada. ¿Quina és la visió de
Carlos Garrido sobre la situació que viu
la sanitat a la nostra comunitat?

És difícil fer-ne un diagnòstic encertat,
sobretot perquè no som expert en la matè-
ria. Però com a usuari del sistema de salut,
em fa l’efecte que el món sanitari es troba a
les portes d’una gran renovació. El repte de
la sanitat d’avui és unificar el gran avanç o
creixement tecnològic amb la part humana,
que és el que realment importa i que no
s’ha d’oblidar. L’usuari demana una aproxi-
mació de la sanitat al món humà, a les
necessitats emocionals, a la relativització
d’una sèrie de principis que avui sembla
que es donen com a absoluts, com ara la
quantitat de vides; i no és tant la quantitat
com la qualitat. Crec que això es comença
a notar i serà la gran revolució, amb la difi-
cultat que suposa restaurar tota l’estructura
sanitària. Però aquestes són les demandes
de la població, en definitiva, dels usuaris i
de molts professionals sanitaris.

També és inevitable parlar de gestió
sanitària. ¿Vostè creu que s’aprofiten
bé els recursos econòmics?

No som expert en gestió sanitària, però el
que sí queda clar és que hi ha uns buits

absoluts en la realitat sanitària, per exem-
ple: l’assistència als familiars i als cuidadors
està totalment desprotegida, i és  el greu
problema de la gent gran. Els governs hau-
rien d’estar menys obsessionats per fer
inauguracions o crear infraestructures i des-
tinar més doblers a l’assistència social o a
la divulgació sociosanitària. I també trob
que, com a aprenentatge personal, tothom
hauria de passar en qualque moment per
un hospital i conèixer de primera mà la rea-
litat sanitària. És als hospitals on es conviu
amb la malaltia, el dolor i la mort, i això fa
que la gent es plantegi les coses importants
de la vida. Realment n’estic convençut i no
ho planteig com un càstig sinó com una
experiència personal positiva i enriquidora.

Fa devers deu anys va haver de fer front
a una mala experiència, probablement la
pitjor de la seva vida. Te lo contaré en un
viaje narra la història del procés de
malaltia de la seva filla Alba. ¿Com fa
front un pare a la pèrdua d’un fill?

No ho sé, això són circumstàncies com la
guerra; és a dir, fins que no la passes no
saps com hi actuaràs. Una de les coses que
sempre he intentat és que n’Alba no hagi
mort per segona vegada. Això sí que hauria
suposat convertir el seu record en una cosa
obscura, dolorosa, i m’hauria situat en un
nivell de dolor molt alt, propi d’un pare que
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Carlos Garrido és escriptor i periodista. Va néixer
a Barcelona l’any 1950. El 1976, cansat de l’agita-
ció de la capital catalana, es va traslladar a Palma,
on fixà la seva residència. Cinc anys més tard
començà a treballar a Diario de Mallorca i poste-
riorment va dirigir la revista Brisas, projecte comú
dels diaris Última Hora i Diari de Balears. L’any
1995 tornà a Barcelona per escriure Arqueoguía
de Cataluña y Baleares. Després, amb 50 anys i
una extensa carrera i una evident maduresa, tornà
a Mallorca, on continua treballant de periodista i
es dedica a la seva carrera musical amb el grup
Rock & Press. Garrido és autor del llibre Te lo con-
taré en un viaje, en el qual narra el procés de la
malaltia de la seva filla Alba.

perd un fill i que viu tot el procés d’una terri-
ble malaltia. En el meu cas, el que he inten-
tat ha estat ajudar-la fent que la força de la
vida sigui més potent fins i tot que la mort. I
d’això m’he adonat a mesura que he anat
rebent respostes al llibre.
N’Alba és per a mi, per descomptat, un
motiu d’alegria, d’orgull, i no d’amargura. Va
tenir un breu destí però crec que n’Alba va
viure, als seus 22 anys, molt més intensa-
ment i generosament que moltes persones
que viuen més anys. A més, el que és molt
important: es va completar totalment com a
persona. Quan li detectaren la malaltia era
només una nina de 21 anyets i quan va
morir era una persona madura.  El seu
recorregut, encara que breu, va ser intens,
de qualitat de vida, com parlàvem abans. 

Vostè ha dit: “En aquests temps de
voracitat per l’èxit, el poder i els diners,
he arribat a la conclusió que el més
important és la humanitat”. ¿Creu que
actualment vivim un moment de deshu-
manització de l’assistència sanitària?

Almenys fa l’efecte que tot tira cap a la des-
humanització. Per exemple, aquesta socie-
tat imperativament econòmica, de gestors
incompetents, on la mort i la malaltia no són
acceptades com a realitats i on sembla que
les xifres juguen papers importantíssims.
En canvi, hi ha conscienciació entre gran
part dels professionals sanitaris, que es
diferencien de tots aquests conceptes, i
això és molt bo. Cada vegada més hi ha

major conscienciació de la necessitat d’hu-
manitzar les cures als malalts i als seus
familiars, sobretot en el sector de la infer-
meria. Es tracta moltes vegades de donar
als malalts, però no té res a veure amb
coses materials. És molt important que els
professionals sanitaris sàpiguen donar als
malalts. Ja se sap que és molt difícil reno-
var tot un model sanitari com el que hi ha
hagut fins ara, però gràcies a la voluntat de
molts professionals cada dia es millora la
qualitat assistencial i ens apropa al màxim
al concepte d’humanització sanitària.

Per acabar, ens agradaria que ens
donàs un consell per al nostre petit pro-
jecte periodístic.

Sobretot obrir al màxim el ventall de possi-
bilitats i considerar que el món sanitari
forma part també del món en general.
Sembla que es té la sensació que els hos-
pitals són espais tancats on la gent ve a
patir o a morir. Potser m’agradaria que la
gent pogués acostar-se als hospitals; és
difícil definir de quina manera, però no ho
sé... per fer activitats diferents a treure’s
sang o operar-se. Així les persones enten-
drien que els hospitals no són màquines de
dolor i desapareixeria aquest mite. Esper
que aquest projecte serveixi per canviar en
certa manera la imatge estereotipada que
avui es té dels hospitals, o almenys per
apropar la gent a l’Hospital Son Llàtzer.

Rafa Martínez. Infermer URPA/REA

L´assistència

als familiars i

als cuidadors

està totalment

desprotegida 

Als hospitals

la gent

es planteja

les coses

realment

importants

de la vida

“És imprescindible la generositat
dels professionals sanitaris”
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El passat mes de gener, un equip multidis-
ciplinari de l’Hospital Son Llàtzer va dur a
terme per primera vegada a Espanya una
operació de vesícula biliar a través d’orifi-
cis naturals (NOTES, sigla en anglès de
natural orifice transluminal endoscopic sur-
gery). Aquesta tècnica innovadora, que
fusiona la cirurgia mínimament invasiva i
l’endoscòpia intervencionista, s’ha aplicat
amb èxit a setze pacients de Son Llàtzer
afectades de litiasi biliar.

L’ús d’aquesta tècnica suposa beneficis
importants per als pacients, com ara
menys incisions abdominals, reducció del
traumatisme a l’abdomen, menys dolor
postoperatori i avantatges de tipus estètic,
entre d’altres. En la primera operació feta
a Espanya –a una dona de 35 anys afec-
tada de còlics hepàtics de repetició– es va
utilitzar la nova modalitat d’endoscòpia a
través d’orificis naturals, associada a la
minilaparoscòpia.

L’Hospital Son Llàtzer tracta cada any una
mitjana de 400 casos de patologia biliar, el
75% dels quals són dones. En el futur,
aproximadament el 20% d’aquestes
pacients podran ser operades amb aques-
ta tècnica, tot i que és necessari continuar
desenvolupant el procediment quirúrgic. A
més, el personal mèdic especialista haurà
d’avaluar si les pacients amb aquesta
patologia poden ser operades utilitzant la
nova tècnica, atès que se n’han d’excloure
lles que presentin contraindicacions.

Tot i que aquesta tècnica només es pot
aplicar actualment a les dones (cirurgia
transvaginal), s’obre una nova via per
emprendre les intervencions de la cavitat
abdominal a través d’altres orificis natu-
rals, i s’exploren nous camins en el pro-
grés mèdic i tecnològic. En el futur es
podrá utilitzar aquesta tècnica per fer inter-
vencions a través de l’estómac, del còlon i, 
fins i tot, de la bufeta urinària.

12
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Un equip multidisciplinari, pioner a
Espanya en una operació de vesícula

a través d´orificis naturals

Notícia en els
principals diaris
En tractar-se d’un hospital públic
de Mallorca, poques vegades la
seva activitat assistencial té reper-
cussió més enllà dels mitjans de
comunicació locals. Aquesta vega-
da, però, l’operació amb NOTES
ha aparegut publicada als diaris El
Mundo, El País, ABC i El Periódico
de Catalunya, i també als periòdics
principals de l’àmbit sanitari, com
ara Diario Médico o Gaceta
Médica. També s’han fet ressò de
la notícia mitja dotzena de diaris
electrònics i recentment el suple-
ment setmanal del diari El País.

En molts casos, la informació apa-
reix juntament amb una notícia
referida a l’Hospital Clínic de
Barcelona, que una setmana des-
prés de la intervenció feta a l’hos-
pital mallorquí va donar a conèixer
que havia fet una operació d’ex-
tracció de vesícula biliar a través
de la boca.

La cirurgia a través d’orificis naturals NOTES es va començar a practicar
l’any 2004 de manera experimental en animals. No obstant això, l’abril de
2007 un hospital d’Estrasburg i un altre de Nova York varen fer un pas
més cap a la cirurgia totalment no invasiva amb sengles intervencions de
vesícula biliar en éssers humans. 

Ara, combinant ambdues tècniques (la minilaparoscòpia i l’accés a través
dels orificis naturals), un equip multidisciplinari de l’Hospital Son Llàtzer
format per Josep Noguera, cap del Servei de Cirurgia; Carles Dolz, cap
del Servei de l’Aparell Digestiu, i Ángel Martín, cap del Servei de
Ginecologia, ja ha fet deu intervencions de colecistectomia transvaginal.
Aquesta operació consisteix a fer una petita incisió a la vagina per poder
introduir-hi un videogastroscopi (que fa les funcions de càmera) i altres
eines d’ajuda en l’operació. Aleshores, l’equip de cirurgia treballa amb ins-
truments introduïts per dues petites incisions abdominals (3 a 5 mil·líme-
tres), amb els quals extirpa la vesícula biliar.  En els setze casos en què
l’equip de Son Llàtzer ha operat, les pacients no presentaren complica-
cions postoperatòries i reberen l’alta al cap de 24 hores. 

Jornada nacional 
Per tal de mostrar la nova tècnica de
NOTES, el passat dia 1 de febrer,
l’Hospital Son Llàtzer va ser la seu de la I
Jornada Nacional de Cirurgia Endoscòpica
Transluminal Transvaginal, en la qual par-
ticiparen més de 70 metges d´hospitals
nacionals. 

Durant la jornada es va intervenir quirúrgi-
cament una malalta amb colelitiasi, opera-
ció que va ser retransmesa en directe i que
es va poder veure des del Saló d’actes de
l’Hospital com una manera de donar a
conèixer, a la pràctica, la modalitat d’inter-
venció anomenada NOTES, i facilitar així
la difusió de la seva aplicació clínica.  
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Son Llàtzer, seu del
I Curs d´Expert Universitari en
Tecnologies a l´Área Quirúrgica
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La consellera de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Marina Geli, acompanyada pel
seu homòleg balear, Vicenç Thomàs, i pel
gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears, Josep Pomar, va visitar l’Hospital
Son Llàtzer per conèixer el funcionament
de la història clínica electrònica. La conse-
llera i el seu equip varen tenir una reunió
de treball i després feren un recorregut per
Urgències, el Servei Digestiu (integració
de la imatge a la història clínica) i les sales
de part.

Abans, Vicenç Thomàs i Marina Geli
havien signat un protocol de cooperació
entre ambdues administracions que abas-
ta cinc àmbits: assistencial, formació de
professionals, investigació, atenció als
usuaris i les seves famílies i organitzatiu.

Del 18 de gener a finals de juny, les
instal·lacions de l’Hospital Son Llàtzer
acullen el I Curs d’Expert Universitari en
Tecnologies a l’Àrea Quirúrgica, organitzat
per l’Institut Universitari d’Investigació en
Ciències de la Salut (IUNICS) i la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes
Balears. L’objectiu d’aquest curs de pos-
tgrau és millorar els coneixements en els
aspectes bàsics i pràctics de les tècniques
quirúrgiques més avançades.

El curs serà dirigit per Antoni Gamundí,
professor de la Universitat de les Illes
Balears, i Josep Noguera, cap del Servei
de Cirurgia de l’Hospital Son Llàtzer. Les
classes s’imparteixen cada divendres a
l’aula II del centre sanitari i a la sala d’o-
peracions experimental, atès que es
combinen classes teòriques i pràctiques.
Aquest curs permet adquirir habilitats en
les tècniques quirúrgiques, que poden
tenir aplicació tant en el món de la sanitat
com en el de l’experimentació.

L’àrea quirúrgica presenta una activitat
canviant, en què les atencions al pacient
constitueixen el factor decisiu en la super-
vivència postoperatòria. La gran complexi-
tat d’aquesta feina comporta una qualifica-
ció professional alta, la qual es pretén des-
envolupar mitjançant aquesta acció forma-
tiva, en què es conjuguen les tècniques
instrumentals més avançades amb una
fonamentació teòrica actualitzada.

La sala d’operacions experimental, on es
desenvoluparan les pràctiques del curs, és
el resultat d’un acord subscrit l’any 2006
entre l’Hospital Son Llàtzer i la Universitat
de les Illes Balears mitjançant el qual el
centre sanitari es configurà com a seu de
l’IUNICS. Aquesta sala d’operacions és
una unitat hospitalària dedicada a la inves-
tigació desvinculada de l’assistència sani-
tària. Les pràctiques s’hi fan amb models
experimentals, animals i simuladors, i
abasten tots els nivells educatius: llicen-
ciatura, postgrau i formació continuada.

Visita de la consellera de Salut
de la Generalitat de Cataluyna

formació
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La seguretat dels pacients, una qüestió prioritària
El passat 23 de gener fou creada la Comissió de Seguretat Clínica, la constitució de
la qual fou presidida pel gerent de l’Hospital, Carles Ricci, que va reafirmar la seva
voluntat d’establir la seguritat clínica dels pacients com una de les línies de treball
bàsiques de l’Hospital.

Aquesta Comissió neix de la necessitat de promoure, planificar i coordinar totes les
accions que sobre seguretat clínica s’organitzin a l’Hospital. Per millorar la seguretat
dels nostres pacients, necessitam treballar en un entorn segur, amb sistemes i circuïts que prevenguin els errors i amb
alertes que facilitin i simplifiquin el seguiment dels pacients. També cal aprendre de les complicacions, registrar-les,
analitzar-les i discutir-les en sessions clíniques, on entre tots es puguin proposar mesures d’alerta i prevenció.

Un dels objectius principals d’aquesta Comissió és elaborar un pla de seguretat clínica  que assenyali les línies de tre-
ball principals per prevenir les complicacions i disminuir-les al mínim. Arran de la constitució de la Comissió, s’ha creat
a la intranet una carpeta amb aquest nom que permet accedir als documents i a les actes de la Comissió.

L’Hospital Son Llàtzer ha constituït el
Comitè de Bioètica, un organisme consultiu
interdisciplinari que té com a objectiu
assessorar sobre els conflictes ètics que es
produeixin en la pràctica assistencial. La
posada en marxa del Comitè ha comptat
amb el suport de Begoña Román i Maestre,
membre de l’Institut Borja Moll de Bioètica.

El Comitè de Bioètica té les funcions –entre
d’altres– d’emetre informes, fer estudis,
col·laborar en l’elaboració i l’harmonització
de protocols i oferir orientacions d’actuació
al personal sanitari. La finalitat del Comitè
és, en definitiva, ajudar els professionals
sanitaris a prendre decisions en situacions
complexes en què pot haver-hi conflictes de
valors, i també millorar la qualitat de l’assis-
tència i protegir els drets dels usuaris.

En la seva tasca d’òrgan consultor, les reco-
manacions del Comitè de Bioètica són
només suggeriments qualificats; és a dir:

els seus informes no són vinculants en cap
cas. És la persona que fa la consulta qui
decideix en darrera instància si ha de seguir
o no les directrius emanades del Comitè.

D’acord amb la normativa vigent, el Comitè
de Bioètica es pot renovar cada quatre anys
i s’ha de reunir en sessió plenària una vega-
da al mes. Les subcomissions, amb la fun-
ció de tractar temes específics, solen reu-
nir-se amb major freqüència.

La necessitat de plantejar-se la dimensió
moral dels avanços científics i tecnològics i
el propòsit de millorar la salut pública són
els motius pels quals s’han creat els comi-
tès ètics arreu del món. Els primers comitès
d’ètica es varen constituir els anys 60 als
Estats Units. A Europa es crearen més tard
i la seva acreditació no es produí fins als
darrers anys. Pel que fa a les institucions
sanitàries espanyoles, els comitès d’ètica
s’han generalitzat a partir dels anys 90.

L´Institut Borja Moll dóna suport
a la creació del Comitè de Bioètica
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Diversos metges de l’Hospital Son Llàtzer
han guanyat quatre dels catorze premis que
cada any atorga la Reial Acadèmia de
Medicina de les Illes Balears (RAMIB), amb
treballs relacionats amb la traumatologia, la
urologia, la reumatologia i l’epidemiologia.

José María Rapariz, cap del Servei de
Traumatologia, ha estat guardonat amb el
Premi RAMIB pel treball titulat “El compor-
tament morfològic de les cèl·lules òssies”,
que estudia el comportament de les distin-
tes cèl·lules òssies quan se sembren en el
laboratori sobre empelts ossis. D’aquesta
manera s’ha pogut comprovar, amb estudis
de microscòpia i d’immunohistoquímica,
que les cèl·lules òssies són capaces de
romandre viables i fins i tot multiplicar-se
quan són sembrades sobre l’os desminera-
litzat. Els resultats de l’experiment han
demostrat que, mitjançant tècniques d’en-
ginyeria tissular, és possible fabricar al labo-
ratori ossos amb propietats mecàniques i
biològiques similars a les ossos humans.

El metge especialista en urologia Guillermo
Conde ha guanyat el Premi Dr. Ramón
Rotger Moner amb un treball inèdit que
obre una nova línia de recerca: les seves
utilitats seran predir amb més exactitud l’e-
volució dels tumors renals i ajudar a deter-
minar quins pacients s’han de sotmetre a
tractaments després de la cirurgia (que a
hores d’ara és l’única via d’intervenció amb

possibilitats curatives). Cal esmentar que el
carcinoma renal és una de les neoplàsies
urològiques amb més transcendència, a
causa de l’alta mortalitat i del notable incre-
ment del nombre de casos durant les darre-
res dècades, ja que representen el 3 % dels
càncers que afecten els adults. 

El Premi Médicos Rosselló ha estat per a
un estudi d’Antonio Juan, metge especia-
lista en reumatologia, i d’Aitziber
Etxagibel, resident de medicina de família
i immunòloga, en col·laboració amb el
Servei d’Immunologia de Son Dureta. El
treball ha mostrat la utilitat dels anticossos
antipèptids citrulinats com a eina diagnòs-
tica de l’artritis reumàtica, una malaltia
autoimmune d’origen desconegut que es
caracteritza per una inflamació crònica de
les articulacions i que a Espanya afecta el
0’5% de la població.

El Premi Oxidoc ha estat per a un treball
d’Antoni Pareja, cap de la Unitat
d’Epidemiologia i Control d’Infeccions, que
ha analitzat el comportament temporal
entre 2003 i 2006 de dos microorganismes
multiresistents, l’MRSA i el BGN-BLETA. El
treball conclou que tot i l’alta incidència de
micoorganismes, no s’ha produït cap epidè-
mia intrahospitalària gràcies al fet que la
vigilància, la prevenció i el control de les
infeccions nosocomials s’apliquen de
manera sistemàtica i rigorosa.

Quatre metges de l´Hospital guardonats
per la Reial Acadèmia de Medicina 

D´esquerra a dreta,
José M. Rapariz,
Antonio Pareja,
Antonio Juan i
Guillermo Conde.

El protocol informàtic multidisciplinari que
està en funcionament a l’Hospital Son
Llàtzer per lluitar contra les morts per sèp-
sia ha estat triat com una de les millors
idees de 2007 de l’àmbit de la sanitat dins
la categoria “Gestió” dels premis que atorga
Diario Médico. Es tracta del primer projecte
d’aquestes característiques desenvolupat a
Espanya que permet agilitar el diagnòstic i
el tractament de la sèpsia amb l’objectiu de
reduir la mortalitat per aquesta causa.

Estudis epidemiològics recents reflecteixen
que la sèpsia presenta més incidència i una
mortalitat més alta que altres processos,
com ara l’infart agut, la insuficiència cardía-
ca, la bronquitis crònica, la sida o alguns
tipus de tumors. La sèpsia és la resposta de
l’organisme de cada persona davant una
infecció; clínicament es pot manifestar amb
un simple refredat o, en els pitjors casos, en
la fallada dels òrgans vitals i, consegüent-
ment, la mort. 

Des del gener de 2006, un equip multidisci-
plinari —format per metges intensivistes,
d’urgències, internistes, ginecòlegs, aneste-
siòlegs i cirurgians— treballa en el Projecte
Informatitzat de Maneig Integral de la
Sèpsia (PIMIS), la finalitat del qual és iden-
tificar al més aviat possible un pacient amb
sèpsia greu i establir-ne el diagnòstic i el
tractament terapèutic. Una vegada detectat
el pacient amb sèpsia, s’obre el protocol

automatitzat i se l’inclou en una base de
dades única, a la qual tenen accés tant el
personal mèdic com el d’infermeria.

Des que es va posar en marxa el PIMIS,
l’Hospital Son Llàtzer ha inclòs en el proto-
col més de 750 pacients; es calcula que
cada dia s’hi introdueixen dos pacients de
sèpsia. L’activació del protocol d’actuació
en els casos de sèpsia i l’aproximació a la
malaltia d’una manera multidisciplinària i
homogènia fan possible reduir el nombre
d’estades hospitalàries, les despeses per
pacient i l’índex de mortalitat.

L’equip multidisciplinari autor del PIMIS
està format per Marcio Borgues (UCI) com
a coordinador; Neus Esteve (anestèsia);
Rafael Morales (cirurgia); Bernadí Comas
(urgències); Antoni Bassa (medicina inter-
na), Rodolfo Moreno (ginecologia) i Vicente
Vall (infermeria). L’equip mèdic involucrat
en el PIMIS ha constituït també un grup de
seguiment de la sèpsia per informar els
diferents serveis hospitalaris sobre aquesta
patologia; és a dir, s’ocupa d’explicar com
identificar els pacients, com aplicar-los el
tractament terapèutic i com incloure’ls en la
base de dades.

El premi de Diario Médico va ser entregat a
l’Hospital Son Llàtzer en una cerimònia que
va tenir lloc el 26 de novembre de 2007 al
Teatre Nacional de Catalunya.
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El protocol informàtic de la sèpsia
guaya un premi de Diario Médico

Des que es va
posar en marxa

el projecte,
s’han inclòs

en el protocol
més de

750 pacients



PERSONAL MÈDIC
1 cap del Servei
9 facultatius

PERSONAL D’INFERMERIA
1 coordinador d’infermeria
34 DUI
23 TCAI

NOMBRE DE BOXES
14 (4 d’aïllament)

ACTIVITAT DE 2007
Pacients ingressats: 700
Marcapassos implantats: 30
Estada mitjana: 6,5 dies

Son Dureta. A més, els malalts quirúrgics
complexos que atén la Unitat de Vigilància
Intensiva són els que pateixen problemes
abdominals greus, i s’han de derivar els
pacients de neurocirurgia i cirurgia cardía-
ca, toràcica, maxil·lofacial i vascular.

Així i tot, cal destacar el projecte de maneig
multidisciplinari integral de la sèpsia, pel
qual la UCI ha rebut el reconeixement de
Diario Médico en els seus premis de 2007.
Aquest projecte ha consistit en l’elaboració
d’un protocol informatitzat de detecció pre-
coç de la sèpsia basat en les recomana-
cions de la Surviving Sepsis Campaign,
atès que la sèpsia greu és la causa princi-
pal de mortalitat en l’àmbit hospitalari.

Rafa Martínez. Infermer URPA/REA
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La Unitat de Cures intensives (UCI) de
l’Hospital Son Llàtzer ja ha complert el sisè
any de funcionament. Aquest servei està
dotat d’una infraestructura material i
humana especialitzada que permet oferir
atenció continuada durant les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any.

La UCI està ubicada a l’ala dreta de la
planta tercera, annexa a l’Àrea Quirúrgica
i a la Unitat d’Hospitalització H3A. L’equip
de professionals mèdics especialistes en
teràpia intensiva vetla per la seguretat dels
pacients al costat del personal d’inferme-
ria, professionals igualment especialitzats
en el tracte de malalts crítics.

Respecte de la infraestructura, la UCI de
l’Hospital Son Llàtzer posa al servei de la
població un total de catorze boxes, dotats
amb moderns sistemes de vigilància i
destinats al monitoratge continu dels
pacients. L’interior de la Unitat es divideix
en dues àrees diferenciades clarament
per un espai central des d’on els profes-
sionals sanitaris poden observar i contro-
lar a través dels monitors l’estat de salut
dels pacients.

La UCI de Son Llàtzer  te una sala d’ope-
racions per implantar marcapassos defini-
tius urgents (MPC), intervenció que duen a
terme els mateixos professionals de la
Unitat. L’any 2007 s’hi varen implantar
trenta marcapassos urgents. 

Respecte del nombre total de pacients
ingressats a la UCI, el servei ha passat
d’acollir cinc-cents ingressos durant l’any
2000 a tancar l’any passat amb un total de
set-cents pacients atesos. Del nombre
total dels ingressos que atén la Unitat, el
62% es deu a alguna patologia mèdica, el
27% és d’origen coronari, el 9% correspon
a motius quirúrgics i la resta es deu a
altres tipus de patologies.

L’índex global de mortalitat dels pacients
ingressats a la UCI de Son Llàtzer és del
16 %, el menor entre els hospitals que par-
ticipen en el benchmarking d’unitats de
cures intensives d´Iasist.

Tot i això, la UCI encara té certes limita-
cions assistencials, ja que de moment no
s’hi fa hemodinàmica i per això els pacients
han de ser derivats a l’Hospital Universitari
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La Unitat de Cures Intesives (UCI)
disposa de 14 boxes dotats

amb moderns sistemes de vigilància

Disposa
d´una sala

d´operacions
per implantar
marcapassos

definitius
urgents

uci

Pedro Ibáñez, cap del Servei de la UCI
“Disposem d’una alta informatització
i una base de dades molt potent”

Què és una UCI?
En la Unitat de Cures Intensives s’hi troben ingressats els pacients
amb patologies mèdiques i quirúrgiques que necessiten una vigilància
continuada i cures especials. Cada pacient està ingressat en un box
dotat d’un modern equip de vigilància i atès per un equip assistencial
format per metges intensivistes i l’equip d’infermeria.

Quins són els aspectes diferencials de la UCI de Son Llàtzer amb
relació a altres unitats de cures intensives?
El que ens pot diferenciar d’altres serveis és l’alta informatització del
sistema assistencial, amb bases de dades molt potents que ens per-

meten mesurar a posteriori els resultats i comparar i millorar els que no siguin correctes. A més, la nostra UCI par-
ticipa en processos assistencials greus, com ara el protocol de la sèpsia, la implantació de marcapassos, els plans
de desfibril·lació o la detecció precoç de malalts greus fora de la UCI.

També cal destacar l’ampli horari de visites, que vol fomentar el contacte del pacient amb la seva família.
És cert: tot i que hi ha uns horaris de visita establerts (a les 8.30, a les 13.00 i a les 20.00), intentam ser flexibles
i allargar el temps que els familiars passen amb el pacient si les circumstàncies ho permeten. Tampoc no som
rígids quant al nombre de persones que deixam passar a cada moment, ja que hi ha situacions de limitació tera-
pèutica que les persones viuen amb angoixa. Cada dia, inclosos els festius, la persona de referència designada
per al pacient rep informació mèdica sobre l’estat de salut del pacient ingressat.

Quins són els reptes de futur als quals ha de fer front la UCI?
Un dels reptes principals és posar en marxa la Unitat de Cures Intermèdies per poder atendre adequadament els
ictus en col·laboració amb Neurologia i els malalts respiratoris amb necessitat de ventilació no invasiva en
col·laboració amb Pneumologia.
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Contra todo pronóstico, llevaba mes y
medio ingresado y la enfermedad –los
médicos dijeron que no duraría más allá de
una semana- parecía haberse congelado.
Los estragos en su físico eran evidentes: el
rostro reducido a lo esencial y un cuerpo de
carne huída, así que debía ser su ánimo el
responsable de aquella tenacidad por afe-
rrarse a la vida.

La soledad, al principio, fue lo peor. La sole-
dad de unas interminables noches en las
que odiaba su identidad yacente, la humilla-
ción de unas necesidades a la vista de ter-
ceros y, sobre todo, la libertad perdida para
siempre. La esposa permanecía con él
durante el día, pero cada tarde, cuando se
iba, el silencio tiraba del hombre hacia
abajo. Quería terminar de una vez, con
cada madrugada y, sin embargo, todo
empezó a cambiar tras la llamada. Su
amante de muchos años, la Otra, accedió a
acompañar su duermevela tras garantizarle
que no iban a encontrarse siquiera en el
pasillo. Su mujer dejaba el hospital a las
ocho en punto y, media hora después, la
querida tomaba el relevo nocturno.

Desde entonces y de ser preguntadas,
ambas podrían atestiguar que el enfermo
cambió su meta: de dejar este mundo a
quedarse con ellas, una tras otra, una y otra
vez, el mayor tiempo posible. La suya dejó
de ser una vejez con el final vacío. Cedió la
autocompasión frente al amor que le
demostraban. Mañana volverían, por tur-
nos, así que dejó de querer el olvido; prefe-

ría recordarlas, acariciarles la mano, el
muslo cuando tomaban asiento a su lado, y
podrían ser esos rescoldos de antiguas
voluptuosidades los que disminuyeron la
demanda de calmantes.

Era la calma sin desesperanza lo que las
dos mujeres le procuraban por separado
hasta el día en que, por una inoportuna
cabezada en el sillón de su mujer legal, a
las ocho y media se encontraron los tres. La
discusión entre ellas se agrió al extremo de
que la enfermera acudió a terciar, y determi-
nó que abandonaran el cuarto y pasaran a
una sala contigua para dirimir sus diferen-
cias. Nuestro hombre, abrumado, no des-
pegó los labios y así seguía cuando entró la
auxiliar para retirar los platos.

A la mañana siguiente, muy temprano, se
presentó la esposa, acompañada de un
abogado, para determinar las últimas
voluntades del paciente en lo que hacía a
una cuantiosa herencia. Por la tarde, a la
hora de costumbre, compareció la amante
junto a sus dos hijos y un notario. Por
cuestión, también, del legado. El día des-
pués, nuestro enfermo murió. Lo encontra-
ron ya frío, por lo que el óbito debió ocurrir
de madrugada y con la recobrada soledad
por compañera.

Dr. J. Gustavo Catalán
Cap del Servei d’Oncologia

Compañeras te doy...
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històries sense clínica

En Jim Bird és un home gran,  amb uns ulls
que li guspiregen quan parla de la seva pin-
tura, de la qual diu que és la seva obsessió.
Malauradament, la malaltia l’ha acompa-
nyat en bona part del seu viatge vital. Des
de la seva Anglaterra natal (Bloxwich) va
venir a Mallorca, concretament en es
Capdellà, perquè el clima convenia als pro-
blemes respiratoris de la seva filla, i fa uns
anys que la seva esposa Dorothy va morir
de leucèmia.

“Em preocupa la salut en la mesura que no
puc treballar, però no em fa por la mort: és
inevitable. Tem més la vida, que és com un
laberint, pur atzar que s’ha de transitar amb
molt de sentit de l’humor, perquè si no és
així, et cau damunt el cap i te l’esclafa”, diu
en Jim Bird, un pintor de prestigi internacio-
nal (ha exposat ha galeries de Chicago,
Nova York, Califòrnia, Londres, Tòquio,
Palma, etc.) i a qui les pèrdues familiars
l’han fet un home més generós encara. 

Des de la placidesa de la seva casa de ses
Alqueries, presideix la Fundació Dorothy i
Jim Bird, que col·labora econòmicament
amb altres institucions —-amb la Fundació
Mateu Orfila, per exemple— per ajudar en
la recerca científica.

La pintura, una obsessió

Pel que transmet el seu tarannà, sembla
que l’artista no té una concepció materia-
lista de la vida: “No concedesc a la meva
obra un valor en metàl·lic, la qual cosa fa
que em senti molt satisfet de poder ajudar
l’altra gent i contribuir a millorar la seva
qualitat de vida”, explica en Bird. Hi afe-
geix que pintar sempre li ha resultat molt
fàcil: “Som ràpid en el procés, en les tècni-
ques, i aquest aparent avantatge també ha
estat el meu enemic en alguns casos”,
puntualitza.

Als seus 70 anys, en Jim Bird ha estat hos-
pitalitzat a Son Llàtzer un grapat de vega-
des –per una operació de genoll i nombro-
ses pneumònies–, i es mostra rotund quan
afirma que la sanitat pública és fantàstica,
molt millor i més ràpida que la britànica,
tant que fa que molts anglesos vénguin a
Mallorca perquè els intervenguin quirúrgi-
cament. “A l’Hospital sempre m’han tractat
molt bé: les infermeres són molt simpàti-
ques i alguns metges ja són amics meus.
M’he sentit sempre molt bé: som el pacient
anglès”, diu tot rient de l’acudit, que ens
duu a pensar en l’oscaritzada pel·lícula bri-
tànica del mateix nom.
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Jim Bird, el pintor anglès
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Comer poco de muchos alimentos
Es mejor comer poco de diferentes alimentos, que mucho de uno
solo. Una de las maneras de seguir esta recomendación es utilizar
el “Método del Plato”.  

Para la comida y la cena, se recomienda dividir el plato en cuatro
partes, dos de las cuales se reservan para verduras, una para pro-

teínas ( carne roja, carne de aves, huevos,…) y la última porción para
las féculas ( pasta, arroz, patatas…) Es aconsejable consumir cada día

tres piezas de fruta, además de leche y agua. 
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El Hospital Son Llàtzer  dispone de una
Consulta de enfermería, integrada en el
Servicio de Endocrinología, destinada a la
educación alimentaria. Los pacientes que
acuden a ella, siempre derivados por el
médico especialista en Endocrinología del
propio hospital, siguen una terapia grupal
que les permite perder un 10 por ciento de
su peso y luego mantenerlo.

“Pretendemos que el paciente se situé en
un peso razonable, no en el ideal, ya que
entendemos que este concepto obedece a
criterios estéticos. Queremos que el
paciente esté metabólicamente sano”,
explica María Puga, responsable de la
Consulta de enfermería de Endocrinología
de Son Llàtzer, quien añade que la mayo-
ría de personas que pasan por la consulta
son pacientes con obesidad mórbida que,
después de seguir un programa de pérdi-
da de peso, se someten a una intervención
de cirugía bariátrica.  

María Puga explica que, en primer lugar, el
paciente es diagnosticado por el endocrino
y que después se le indican una serie de
pautas alimentarias y se establece un pro-

grama de seguimiento. El estado de salud
de las personas depende, en gran medida,
de sus hábitos alimentarios. Aprender a
comer de manera saludable y equilibrada
es la primera medida preventiva para evi-
tar la obesidad.

Comer sano y una actividad física adecua-
da es fundamental para disminuir peso. El
paciente debe comer menos para perder
peso, pero si no gasta la energía que tiene
almacenada en forma de grasa el proceso
de adelgazamiento es insuficiente. “La
actividad física moderada, de baja intensi-
dad, pero mantenida en el tiempo, es la
realmente eficaz para la pérdida ponderal.
Es fundamental incorporar la actividad físi-
ca como parte de la rutina diaria”, asegura
María Puga. 

A la Consulta de enfermería, que atiende a
pacientes a partir de los 14 años,  acude
un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres, debido a que las primeras sufren
más transformaciones metabólicas y hor-
monales a lo largo de su vida, como son el
embarazoo la menopausia, que inciden en
una mayor ganancia ponderal.
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La Consulta de Endocrinología
asesora a los pacientes

sobre pautas de vida saludables

L’Hospital Son Llàtzer ha activitat en la intranet una secció d´ofertes per al personal amb
la subscripció de convenis amb diverses empreses mitjançant els quals el personal pot
gaudir d’importants descomptes en viatges, estades d’hotels, restaurants, productes
informàtics i propostes bancàries avantatjoses. 

Si voleu rebre informació per correu electrònic cada vegada que es publiqui una novetat
a la secció “Ofertes especials per al personal”, just us heu d’inscriure a la llista de distri-
bució. Trobareu el bàner d’inscripció al costat dret del menú de la intranet, dins “Ofertes
especials per al personal”. Per accedir a aquest apartat heu d’anar al tercer bloc del
menú principal de la intranet.

col .lectius
Subscripció de convenis amb empreses
per obtenir avantatges per al personal

Halcón Viajes ofereix descomptes (fins al 12%) en paquets de vacances i avantat-
ges en bitllets de transport aeri amb la targeta gratüita Visa Halcón Viajes.
Trobareu el formulari de sol·licitud de la targeta a la Unitat de Comunicació
de l’Hospital.  A més, Halcón Viajes sortejarà entre les persones titulars
diversos viatges amb estades de cap de setmana.

Recentment s’ha incorporat a la nostra secció d’ofertes l’empresa Hotelopia, inte-
grada en el Grupo TUI Travel Plc, un operador turístic d’abast mundial. A través
de la pàgina web d’Hotelopia, el personal de l’Hospital pot reservar a preus molts
interessants estades a hotels de més de 1.000 destinacions d’arreu el món.

En el sector de restaurants, hi destaquen les ofertes de Nimo’s i de l’empresa ale-
manya Schlemmen & Sparen. El grup Nimo’s ofereix al personal de Son Llàtzer
la targeta Nimo’s Qualitas Club, que permet gaudir d’un descompte del 5% en
els dinars i un màxim del 20% en els sopars (excepte diumenges i festius). Per
l’altra banda, la targeta culinària del grup alemany dóna dret a consumir amb
preus especials en la trentena de restaurants inclosos en la promoció.  

El personal de l’Hospital es pot beneficiar també dels productes informàtics de la boti-
ga virtual de Hewlett Packard, on cada mes es troben ofertes d’ordinadors portàtils i
de sobretaula, càmeres digitals, impressores i material informàtic divers
amb un descompte d’aproximadament el 15 %, i també una zona de boti-
ga de fàbrica (outlet) amb una reducció de fins al 40 % sobre els preus de
venda al públic. Per poder comprar els productes de Hewlett Packard és
necessari identificar-se amb l’adreça electrònica. 

El Grupo Banco Popular, en el qual està integrat el Banco de Crédito
Balear, permet al personal de Son Llàtzer acollir-se a ofertes avantatjoses
en matèria de crèdits, domiciliació de nòmines i altres serveis bancaris.
Podeu trobar les ofertes a la intranet de l’Hospital.

La Banca March, que té una oficina al vestíbul d’Hospitalització, també ha
llançat propostes sobre productes i serveis que representen beneficis con-
crets per al personal.
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HP-HCIS és el Sistema d´Informació Sanitària Integral d´HP, que gestiona la informació clínica i
organitzativa dels pacients, i els proporciona una millor qualitat assistencial.
l Proporciona informació integrada del pacient més accesible, clara i ordenada a través de la

. història clínica electrònica.
l Fa possible la continuïtat assistencial: tots els professionals que participen en l´assistència

. disposen de la informació del pacient, des de qualsevol centre i qualsevol especialista.
l S´integra amb altres sistemes clínics existents (Laboratori, Farmàcia, Diagnòstic per Imatge).

Amb més de 20 anys a la Sanitat, HP manté el seu compromís d´oferir a les organizacions
sanitàries les solucions i els serveis d´una empresa líder en tecnologies de la informació i les
comunicacions, perquè el sector sanitari respongui amb èxit a la demanda social de qualitat i
d´eficiència dels serveis de salut.

Tecnologia per millorar els resultats de negoci

Per a més informació: www.hp.es/servicios - 91 631 13 33 - informacion@hshis.com
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