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a competència sana entre hospitals —aquella que serveix d’estímul per assolir nous reptes—
és bona i desitjable. Però encara és millor quan cada centre per separat ha assolit els seus
objectius i es fusiona per oferir un servei integral i personalitzat a la ciutadania per tal de millo-
rar encara més la qualitat assistencial.

Aquest ha estat el cas de la creació de l’Institut Oncològic Son Llàtzer-Manacor (ION), que ha començat a fun-
cionar durant el primer trimestre d’enguany i que és el fruit de la fusió dels serveis d’oncologia de l’Hospital Son
Llàtzer i de l’Hospital de Manacor. L’ION és, per tant, un bon exemple del resultat que s’obté d’eliminar duplici-
tats i sumar coneixements, la qual cosa també afavoreix la sostenibilitat del sistema sanitari.

Gràcies a aquesta aposta per la col·laboració entre hospitals, l’ION dóna servei a una població de 400.000 habi-
tants i agrupa els recursos humans i materials d’ambdós centres. Hi treballen una quarantena de professionals,
entre els quals dotze metges especialistes en oncologia mèdica, dos psicòlegs, quinze diplomats en infermeria
i tretze auxiliars d’infermeria.

Però la creació de l’ION és només un primer pas en la línia de col·laboració encetada entre centres: hi ha també
una via oberta perquè les àrees de ginecologia oncològica i d’obstetrícia de Son Llàtzer treballin braç a braç amb
els especialistes d’Eivissa. I, com a culminació d’un llarg procés de demanda dels professionals, l’Hospital Son
Llàtzer podrà oferir el servei d’hemodinàmica als seus pacients al llarg d’aquest any, cosa que serà possible per
la col·laboració amb la mateixa àrea de l’Hospital Universitari Son Espases.

La malaltia de les artèries coronàries és una de les causes de mort principals als països industrialitzats; de fet,
pot provocar una angina de pit, un infart i fins i tot la mort sobtada. Per això és tan important que Son Llàtzer
destini un espai a l’hemodinàmica cardíaca, que permet l’estudi anatòmic i funcional del cor amb la introducció
de catèters a través de les artèries de l’engonal o del braç. Cal dir que aquesta línia de col·laboració amb Son
Espases en matèria d’hemodinàmica és només el començament d’una sèrie d’activitats que es duran a terme
conjuntament amb aquest hospital.
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El programa “Formar-se en salut” ha con-
tribuït a posar en servei la consulta d’Aten-
ció Farmacèutica al Pacient Oncohemato-
lògic, que s’ocupa de dispensar els medi-
caments, fer el seguiment de la prescripció
facultativa, assessorar els pacients i acla-
rir-los qualsevol dubte que els pugui sorgir.

Mónica Cholvi, farmacèutica especialista en
farmàcia hospitalària, és la professional que
està al capdavant d’aquesta consulta i qui
va fer una estada al Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela,
on va poder conèixer les activitats assisten-
cials i clíniques que s’hi fan i les necessitats

de recursos humans i materials que es
requereixen per a l’atenció farmacèu-
tica dels pacients oncohematològics.

Abans que Son Llàtzer ampliàs l’octubre
de 2010 la consulta amb la prestació als
pacients oncohematològics, a aquests se’ls
dispensava la medicació oral a l’Hospital de
Dia, on també se’ls administrava per la via
intravenosa la quimioteràpia prescrita. Ara,
però, els pacients acudeixen a recollir el
tractament oral a la Consulta d’Atenció
Farmacèutica, situada al vestíbul de
Consultes Externes, on reben una atenció
més ràpida, personalitzada i propera.

Actualment hi ha una gran demanda social
per obtenir un diagnòstic prenatal de les car-
diopaties congènites, que afecten a nou de
cada mil nounats. No obstant el desenvolu-
pament de la cardiografia fetal, la taxa de
detecció d’aquesta patologia només se situa
al voltant del quinze per cent.

Precisament per millorar els coneixements
sobre l’ecocardiografia fetal, la pediatra
Patricia Aparicio es va acollir al programa
“Formar-se en salut” i va fer una estada a la
Unitat de Cardiologia del Royal Brompton
Hospital (Londres), centre de referència
internacional per al diagnòstic i el tracta-
ment de cardiopaties congènites i interven-
cionisme cardíac fetal.

Durant el segon trimestre de l’embaràs, el
Servei d’Obstetrícia de Son Llàtzer fa una
ecografia obstètrica a totes les gestants de
la seva àrea d’influència. Aquesta prova
consisteix en una exploració anatòmica

fetal bàsica, per la qual cosa la seva capa-
citat per diagnosticar una cardiopatia con-
gènita és limitada. Ara, però, l’Hospital Son
Llàtzer pot fer també ecocardiografies
fetals, de manera que es pot millorar
la taxa de diagnòstic prenatal i infor-
mar millor les famílies sobre el pro-
nòstic i el tractament. Cal assenyalar
que el cinquanta per cent de les cardio-
paties congènites es consideren greus i
requereixen cirurgia durant les primeres
setmanes de vida.
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Atenció Farmacèutica
per al pacient oncohematològic
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Tomás Ripoll, cap del Servei de
Cardiologia de l’Hospital Son Llàtzer, es
va acollir al programa “Formar-se en
salut”, amb el qual va ampliar la seva for-
mació amb una estada a la Unitat de
Malalties Cardiovasculars Hereditàries del
Heart Hospital, centre que pertany a la
University College London Hospitals.

Aquesta Unitat estudia totes les malal-
ties hereditàries i les arítmies del cor i

és el servei de referència a
Anglaterra per a aquest tipus
de patologies.

Per tant, com a fruit del programa
“Formar-se en salut”, a mitjans de
l’any 2010 Son Llàtzer va posar en
servei el programa de Cardiopaties
Familiars i Genètiques, el primer de

les Illes Balears.

Cal assenyalar la importància
de disposar d’aquest progra-

ma, ja que hi ha una prevalen-
ça alta de famílies afectades per

cardiopaties de base genètica, que ara es
poden beneficiar d’un cribratge familiar
sistemàtic i coordinat, la qual cosa permet
identificar les persones afectades que no
presenten símptomes però que poden
estar en la situació de risc de patir compli-
cacions greus, com ara la mort sobtada, i
a les quals es pot aplicar un seguiment i

un tractament preventiu per evitar compli-
cacions.

El programa de Cardiopaties Genètiques
de Son Llàtzer funciona també com a cen-
tre de referència a les Illes Balears per
estudiar la mort sobtada cardíaca en per-
sones joves de Mallorca i d’esportistes, i
compta amb la col·laboració de l’Institut
de Medicina Legal de Mallorca i de la
Secció de Genètica de Son Espases.

La Unitat participa també en un projecte
de recerca d’abast estatal com a centre
referent de la mort sobtada dels esportis-
tes. Fins ara s’han estudiat més de dues-
centes famílies i s’ha fet un cribratge a
més de vuit-centes persones.

Dels quaranta mil casos que es produei-
xen cada any a Espanya, entre quaranta i
cinquanta són joves esportistes, el noran-
ta per cent dels quals moren a causa
d’una arítmia cardíaca i molts presenten
una miocardiopatia. A hores d’ara, a
Mallorca s’han registrat vuit casos de mort
sobtada (tres futbolistes, tres atletes, un
ciclista i un nedador).

La col·laboració amb els forenses, els
patòlegs i els genetistes permetrà estudiar
com cal tots els casos que es produeixin
en el futur.

Primers resultats del programa
“Formar-se en salut”

Detecció de Cardiopaties Genètiques
El cribratge familiar permet identificar

les possibles persones afectades

Ecocardiografia fetal
per millorar la taxa de diagnòstic prenatal



Des de l’any 2009, el Servei d’Oftalmologia
de l’Hospital Son Llàtzer ha fet trenta opera-
cions de trasplantament de còrnia amb una
nova tècnica, que s’aplica de manera
ambulatòria i permet al pacient recuperar la
visió ràpidament —en un mes—, reduir el
percentatge d’estigmatisme induït per la
cirurgia mateixa i disminuir la taxa de
rebuig, que ara és pràcticament nul·la.

La còrnia és la primera capa de l’ull i és
transparent perquè s’hi pugui veure a tra-
vés. La pèrdua d’aquesta transparència,
produïda per diverses patologies, provoca
una visió borrosa, de més o menys intensi-
tat segons la malaltia. Una vegada perduda
la visió, l’única manera de recuperar-la és
amb un trasplantament de còrnia.

Fins ara, la tècnica convencional consistia a
fer un trasplantament de la còrnia completa.
Amb aquesta tècnica, la recuperació visual
pot durar més de sis mesos. A més, els
punts de sutura provoquen un grau d’estig-
matisme molt alt i es produeix un gran per-
centatge de rebuig de la còrnia, que l’orga-
nisme interpreta com un element estrany.

Però ara aquest nou procediment permet
trasplantar només la capa de la còrnia que
ha perdut la transparència. Això es coneix
com “queratoplàstia” o “trasplantament
lamel·lar”. Amb aquesta tècnica —que el
Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Son
Llàtzer utilitza des de 2009— la rehabilitació

visual es produeix al cap d’un mes. A més,
es redueix el grau d’estigmatisme i gairebé
no es registren casos de rebuig. La inter-
venció quirúrgica es fa de manera ambula-
tòria —és a dir, el pacient torna a casa el
mateix dia— i s’hi utilitza anestèsia local .

La queratoplàstia o trasplantament lamel·lar
pot ser de la capa anterior o de la posterior,
més profunda. En el primer cas (en anglès,
deep anterior lamellar keratoplasty), es fa
quan es produeix una èctasi cornial (la còr-
nia es deforma i perd la forma esfèrica) o un
leucoma, provocat per una úlcera cornial,
generalment infecciosa. En el segon, es
trasplanta l’endoteli de la còrnia (una fina
capa de 50 micres de gruix) amb la tècnica
DMEK (descemet membrane endothelial
keratoplasty), quan el pacient presenta una
patologia de la capa profunda de l’ull, com
ara distròfia de Fuchs.

La tècnica DMEK fou descrita per primera
vegada pel metge holandès Gerrit Melles,
del Netherlands Institute for Innovative
Ocular Surgery, que el mes de març va par-
ticipar en una jornada a l’Hospital Son
Llàtzer per debatre el futur del trasplanta-
ment lamel·lar de còrnia. Cal destacar que
Son Llàtzer fou el primer centre de l’estat
que va fer trasplantaments lamel·lars de
còrnies i que a hores d’ara és l’únic hospital
públic de les Illes Balears que aplica aquest
nou procediment.
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Transplantaments de còrnia
que permeten recuperar la visió en un mes

La intervenció
es fa de
manera
ambulatòria i
s’hi utilitza
anestèsia local

L’objectiu del programa “Formar-
se en salut” és formar personal

especialitzat en determinades tèc-
niques o avenços científics que
després es poden aplicar a l’àmbit

hospitalari.

Els professionals que s’han acollit al
programa han hagut de presentar
les seves propostes a la Comissió

Clínica, que és l’òrgan que ha seleccionat
els projectes.

Cal recordar que aquest programa comp-
ta amb el suport econòmic del Consell
d’Empreses Amigues de Son Llàtzer, for-
mat per les companyies Camper, Viajes
Iberia i Banca March, la nord-americana
General Electric i la neozelandesa Orion
Health. Aquestes empreses donen suport
habitualment a projectes solidaris d’àm-
bits diversos, i aquesta vegada han volgut
involucrar-se en la causa sanitària del seu
entorn social més proper. Així doncs, en
aquest cas adrecen les seves polítiques

de filantropia empresarial a la sanitat
pública, amb la finalitat de millorar la qua-
litat de vida i el benestar de la ciutadania.

L’any 2010, el programa va disposar d’un
finançament de 80.000€, una part del
qual s’ha destinat a cobrir les despeses
dels desplaçaments —viatges i estades a
centres espanyols i estrangers—, les die-
tes i també el cost que per a l’Hospital
representa contractar substituts dels pro-
fessionals que es beneficien del progra-
ma de formació.

Atès que l’Hospital Son Llàtzer vol que les
empreses que participen en el programa
es vinculin d’una manera estable a la
causa sanitària i tenint en compte que les
accions de filantropia s’han de divulgar
entre la ciutadania, des del gener de 2010
s’han instal·lat dos panells als vestíbuls
d’Hospitalització i de Consultes Externes
en els quals figuren els noms de les com-
panyies col·laboradores i s’explica la fina-
litat del programa “Formar-se en salut”.

226

Programa
finançat pel

Consell
d’Empreses
Amigues de
Son Llàtzer

Què és el programa
“Formar-se en salut”?



El primer trimestre d’enguany ha començat
a funcionar l’Institut Oncològic Son Llàtzer-
Manacor (ION), fruit de la fusió dels serveis
d’oncologia de l’Hospital Son Llàtzer i de
l’Hospital de Manacor. Aquest organisme
neix de la necessitat de millorar l’eficiència
amb la col·laboració entre els centres tot
aprofitant les sinergies que s´hi produeixen,
i també oferir a la ciutadania una atenció
integral, personalitzada i de qualitat.

El nou Institut Oncològic agrupa els recur-
sos humans i materials de l’Hospital Son
Llàtzer i de l’Hospital de Manacor. Hi treba-
llen quaranta professionals, dotze dels
quals són metges especialistes en oncolo-
gia, dos són psicòlegs, quinze són diplo-
mats en infermeria i tretze són auxiliars d’in-
fermeria. Així mateix, disposa de tres coor-
dinadors d’assaigs clínics que col·laboren
en la tasca de recerca clínica.

L’ION atén una població de 400.000 habi-
tants, i la seva cartera de serveis inclou
assistència dels pacients hospitalitzats, dels
que estan en tractament mèdic oncològic i
també d’aquells dels quals es fa un segui-
ment ambulatori. Així mateix, ofereix assis-
tència psicooncològica, una consulta espe-
cialitzada d’infermeria oncològica i una con-
sulta de consell genètic i càncer hereditari.

Francesc Marí, gerent de l’Hospital de Ma-
nacor, apunta que és necessari traspassar
les barreres hospitalàries i orientar els recur-
sos a l’atenció dels usuaris, eliminant dupli-
citats i sumant coneixements. Per la seva
part, Luis Alegre, gerent de l’Hospital Son
Llàtzer, explica la importància de potenciar
el coneixement a través de la col·laboració

entre hospitals, la qual cosa afavoreix la
sostenibilitat del sistema sanitari.

L’oncòloga Catalina Vadell, directora de
l’ION, explica que els usuaris són el centre
de les seves actuacions i que l’assistència
està enfocada a atendre les seves necessi-
tats biològiques, socials i emocionals. “Ens
ocupam també d’establir mecanismes per
coordinar els diferents nivells assistencials
pels quals passen els pacients i facilitar-los
les cures entre aquests”, hi afegeix.

A més de la tasca assistencial, l’ION desen-
volupa activitats de formació d´especialis-
tes, disposa d’una unitat de recerca clínica i
forma part de la Unitat d’Oncologia
Traslacional de l’Institut Universitari d’Inves-
tigació en Ciències de la Salut, juntament
amb membres del Servei d’Anatomia Pato-
lògica i biòlegs del Departament de Biologia
de la Universitat de les Illes Balears.

gestió

Neix l’Institut Oncològic
Son Llàtzer-Manacor

És el resultat
de la fusió
dels serveis
d’oncologia
de l’Hospital
Son Llàtzer
i de l’Hospital
de Manacor

El càncer a Mallorca
A Mallorca es produeixen anualment, de mitjana, uns 2.600 casos
de càncer, uns 1.600 dels quals corresponen a homes i al voltant de
1.000, a dones. Actualment, el percentatge del risc de patir càncer
abans dels 75 anys és del 38% en els homes i del 21% en les
dones. Els tipus de càncer més freqüents són el de mama i el de
còlon en les dones i el de pulmó i el de pròstata en els homes.

Pel que fa a les previsions d’atenció de l’ION i atesa la seva pobla-
ció de referència, enguany es diagnosticaran uns 1.400 casos nous
de càncer, dels quals al voltant del 70% necessitaran ser atesos a
l’Institut Oncològic Son Llàtzer-Manacor. Està previst fer unes 1.000
primeres visites i 15.000 segones i successives cada any.
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This is our sixth lesson about false friends or false cognates.
False friends in a medical context can lead to very real problems as both languages (ENGLISH and SPANISH)
use words, expressions and grammatical constructions that seem similar, but in fact have different meanings.

1 “SUPPORT” DOES NOT MEAN “SOPORTAR”
“The single mother supports two little children”.
“The patient could not stand the pain”.
TO SUPPORT (ENGLISH) = MANTENER (SPANISH)
SOPORTAR (SPANISH) = TO STAND (ENGLISH)

2 “TOPIC” DOES NOT ALWAYS MEAN “TÓPICO”
“They used a topical treatment with antibiotics”.
“It is a cliché that all spaniards are bullfighters”.
TOPIC (ENGLISH) = SUPERFICIAL (SPANISH) (Topical anesthetic – anestésico tópico)
TÓPICO/MANIDO (SPANISH) = CLICHÉ (ENGLISH)

3 “DAIRY” DOES NOT MEAN “¨DIARIO”
“Dairy products are very good for you”.
“I buy the daily newspaper ”.
DAIRY (ENGLISH) = LÁCTEO (SPANISH)
DIARIO (SPANISH) = DAILY or NEWSPAPER (ENGLISH)

4 “EXPLICATE” DOES NOT MEAN “EXPLICAR”
“Our findings do not explain the reasons for the study failure”.
“We explicated the language in the book to the students”.
TO EXPLICATE (ENGLISH) = ANALIZAR CON DETALLE (SPANISH)
EXPLICAR (SPANISH) = EXPLAIN (ENGLISH)

5 “QUIET” DOES NOT MEAN “QUIETO”
“The Doctor told the patient to remain quiet while he listened to his breathing”.
“Please stand still while we make the X-ray”.
QUIET (ENGLISH) = SILENCIOSO (SPANISH)
QUIETO (SPANISH) = STILL (ENGLISH)

6 “NOTICES” DOES NOT MEAN “NOTICIAS”
“There is a public notice reminding you that bathing is forbidden here”.
“That is very good news for once!”.
NOTICE (ENGLISH) = AVISO (SPANISH)
NOTICIA (SPANISH) = NEWS (ENGLISH)

If you have any suggestions or any comments please contact me: mcfarland.jonathan@gmail.com.

9118810

Les set d’un fred i humit matí a les terres
altes de Guatemala. Anam per una pista de
terra enfangada. Una família indígena cami-
na aviat xipollejant descalça entre els bas-
siots, obrint-se pas entre la boira cap al cen-
tre de salut de Lancetillo, a tres hores de
camí del seu llogaret. El pare camina davant
amb un bebè malalt en braços, embolicat en
una tela multicolor; darrere hi van tres fills,
un d’ells amb un terrible i deformat llavi lepo-
rí. Una mica més enrere caminen la mare i
les tres nines, la més petita a l’esquena de
la mare a la manera maia.

És la imatge que resumeix la mala situació
de la sanitat a Guatemala, especialment a
la regió del Quiché, a on ens hem desplaçat
durant tres setmanes un equip de dues
comares i tres ginecòlegs per treballar en
un projecte de l’ONG Voluntaris de Mallorca
finançat pel Govern de les Illes Balears.
Entre els participants hi havia Yolanda
González, comare, i Miquel Juan, ginecò-
leg, tots dos de l’Hospital Son Llàtzer.

L’objectiu del projecte de cooperació és un
estudi sobre la situació de la salut reproduc-
tiva de la dona en una de les àrees més
pobres del Quiché, la regió de Joyabaj i Zo-
na Reyna. La immensa majoria de la pobla-
ció d’aquests llocs és indígena, parla llen-
gües maies, té un índex de natalitat molt alt
(una mitjana de sis fills per dona), l’índex de
pobresa supera el 70% i les taxes de mor-
talitat materna i infantil són 40 i 15 vegades
superiors a l’espanyola, respectivament.

El 90% de les dones donen a llum a casa
seva ateses per comares tradicionals, fami-
liars o amics, en molt males condicions
higièniques i sense material adequat. El
temps d’accés a l’hospital és en alguns
casos de sis hores amb cotxe, a causa de
les grans distàncies. A més, la falta de for-

mació de les comares per detectar els
casos de risc alt i la tradicional desconfian-
ça dels indígenes per acudir a l’hospital són
les causes principals del fet que massa
dones morin durant el part per hemorràgia,
infecció o altres patologies.

Durant la nostra estada a Quiché ens dedi-
càrem també a visitar més de cinc-centes
dones a la consulta, col·laboràrem amb per-
sonal dels hospitals de Joyabaj i Uspantán
fent-hi cesàries i intervencions ginecològi-
ques, impartírem sis tallers pràctics a tres-
centes cinquanta comares per a l’assistèn-
cia dels embarassos, dels parts i dels nou-
nats, oferírem seminaris de formació a met-
ges sobre ecografies obstetricoginecològi-
ques i tallers d’educació sexual i anticon-
ceptiva per als adolescents de la regió. Cal
destacar que a Guatemala el 20% dels
embarassos es presenta en al·lotes d’11 a
18 anys i que només el 10% de la població
segueix algun tipus de planificació familiar.

De les nombroses anècdotes satisfactòries
que visquérem en destaca la d’una adoles-
cent de quinze anys que va arribar al servei
d’urgències de l’hospital comarcal perquè
tenia molta tremolor i havia perdut els sen-
tits. L’al·lota estava inadvertidament emba-
rassada de vuit mesos i presentava una
eclàmpsia, una de les patologies més greus
de la gestació i amb un alt índex de morta-
litat. Li vàrem fer urgentment una cesària, i
avui la mare i el bebè estan bé.

Un dels projectes de Voluntaris de Mallorca
és actuar a les regions més desafavorides
del Quiché, com ara Zona Reyna. S’hi con-
tinuarà amb la tasca de formació de coma-
res perquè s’integrin progressivament als
centres de salut i es dotarà aquests amb
material bàsic per a l’atenció dels embaras-
sos i dels parts en condicions més bones.

Miquel Juan, ginecòleg

Les dones del Quiché

Només el 10%
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segons les estadístiques, les dones
espanyoles ocupen el tercer lloc del món
pel que fa a l’esperança de vida; jo ho
atribuesc al fet que parlen molt, i això és
molt sa. Quan es codifiquen els senti-
ments i es narren perden intensitat, va
molt bé. Avui em feis parlar molt; per tant,
m’allargau la vida. Gràcies.
El que passa avui dia és que tenim menys
capacitat per actuar davant la incertesa.
Cal dir que ser optimista és molt impor-
tant per lluitar contra això. A Espanya i a
Europa, en general, està mal vist ser opti-
mista, perquè s’associa a la ignorància i a
la ingenuïtat. En canvi, als Estats Units es
glorifica; si vas a una entrevista de treball
i dius que ets pessimista, no t’hi seleccio-
nen. L’optimisme té a veure amb com es
veu el passat, el present i el futur. Una
persona és optimista quan mira el futur
amb esperança, però quan succeeix un
fet desgraciat el nivell d’esperança dismi-
nueix.

Quin paper desenvolupa la religió en la
superació de l’adversitat?
Sembla que les persones creients que
pateixen una malaltia greu ho viuen millor
que les que no ho són. Hi ha sociòlegs
que pensen que la religió és una forma
cultural d’expressar l’optimisme. La reli-
gió pot donar esperança de justícia, tot i
que també hi ha persones —una mino-
ria— que dubten del poder de la religió
davant l’adversitat.

Vàreu viure molt de prop l’atemptat de
l’11 de setembre de 2001. Com està la
salut mental de les persones afectades
deu anys després d’aquest fet tan des-
graciat?
No s’ha oblidat, però les persones que
encara n’estan afectades són una mino-
ria. Aquest fet no ha interferit en la capa-
citat de relació de les persones, ni en la
seva creativitat ni en la seva feina.
Estar trist durant un temps és normal; el
que seria estrany és no estar trist davant
aquest tipus de situacions. I la ràbia
també és normal. Hi ha hagut situacions
de guerres mundials que han afectat
molta gent, però en general els humans
ho podem superar tot.

Com poden superar els japonesos la
tragèdia actual
Al moment del xoc hi segueix el procés de
negació; finalment, no queda cap més
remei que assimilar la tragèdia. La ment
humana té recursos. La comparació, per
exemple, funciona: pots pensar que el
veïnat ha perdut dos fills i que tu no n’has
perdut cap. A més, passat el temps, els
humans tenim tendència a recordar les
coses positives. Si us demanàs que fés-
siu una llista de les coses més importants
que us han passat a la vida, ¿pensau que
hi hauria més coses positives o negati-
ves? Segurament n’hi hauria moltes més
de bones. Els humans tenim tendència a
recordar les coses positives.
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“Els humans
tenim
tendència a
recordar
les coses
positives”
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“Quan es
codifiquen

els sentiments
i es narren,

perden
intensitat”

“A Espanya i a Europa, en general,
ser optimista està mal vist”
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El prestigiós psiquiatre Luis Rojas Marcos va participar el passat 14 d’abril en el programa
“Diàlegs Son Llàtzer” amb una conferència titulada “¿Cómo superar la adversidad?”, que

va comptar amb la col·laboració de Fundación Abbott. Unes hores abans, tot i el cansa-
ment del periple de Nova York a Palma, va comparèixer en una roda de premsa davant els

mitjans de comunicació convocats per l’Hospital. Durant una hora, l’actual professor de
psiquiatria de la Universitat de Nova York va desgranar les claus per tenir una vida més

feliç superant les desgràcies que tota persona pateix al llarg de la vida.

Com se supera l’adversitat?
Des de fa més de vint anys la medicina, la
psicologia i la sociologia han arribat a la
conclusió que no basta curar malalties,
sinó que també és important estudiar
científicament les facultats que fan que
l’ésser humà superi els moments difícils
de la vida. En els anys 50, metges i psi-
còlegs subvencionats per la Universitat
de Califòrnia varen fer un estudi entre
diferents grups d’infants nascuts l’any
1955. Al cap del temps, quan arribaren a
l’adolescència, es va constatar que entre
els que havien patit situacions de pobre-
sa o violència, per exemple, hi havia un
grup que ho havia superat. I a partir d’a-
quí es va començar a estudiar què fa que
els éssers humans superin l’adversitat. I
entre aquestes facultats hi ha la capacitat
d’adaptació, les connexions afectives,
l’optimisme, les funcions executives… és
a dir, analitzar el problema i situar el cen-
tre de control dins nosaltres mateixos.
S’ha de dir que les persones també tenen
la capacitat de resiliència, un terme adap-
tat de l’anglès que fa referència a una
mescla de resistència i flexibilitat, la qual
cosa fa que es pugui superar l’adversitat,
fins i tot en els casos de persones que
han viscut en entorns adversos —com
ara un orfenat—, que hagin estat víctimes
de maltractaments físics o psíquics o que
hagin patit l’abandonament.

Com influeix la nostra personalitat a
l’hora de superar l’adversitat?
En una situació d’emergència, les perso-
nes que es deixen anar i dipositen en
mans de la sort el que els passarà tenen
menys probabilitats de viure que les que
creuen que està en les seves mans fer
alguna cosa, que es fan responsables de
la pròpia supervivència. No obstant això,
també cal dir que el nombre suportable
de desgràcies té un límit i que, com més
patiment, més es debilita el sistema
immunitari. Normalment, una persona
pateix dues gran desgràcies a la vida,
com poden ser la mort d’un ésser molt
estimat o una malaltia greu.
A l’hora de superar les adversitats també
és important l’herència genètica —és a
dir, si els membres de la família són opti-
mistes—, tot i que no és determinant:
l’entorn també hi influeix.

Sembla, però, que avui dia la gent és
menys resistent a les desgràcies?
No crec que sigui així. S’ha d’analitzar el
problema de manera global. L’esperança
de vida s’ha duplicat, cada vegada tenim
més recursos naturals i artificials per
estar bé, ha millorat l’alimentació…
Abans, una dona havia de tenir vuit fills
perquè tres sobrevisquessin… Ara tenim
una educació millor, etcètera. Crec que
alguna cosa estam fent bé. Per cert:

Luis Rojas Marcos,
professor de psiquiatria de la

Universitat de Nova York i escriptor
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el de l’alta, i la informació sobre els medica-
ments, a requeriment tant dels pacients com
dels professionals sanitaris que formen part
de l’equip assistencial.

Tota aquesta activitat es duu a terme grà-
cies a un equip multidisciplinari de deu far-
macèutics especialistes en farmàcia hospi-
talària, una coordinadora d’infermeria, tres
diplomats universitaris en infermeria, tretze
auxiliars d’infermeria, un TAI en farmàcia,
set zeladors i tres auxiliars administratives.

Els facultatius del Servei col·laboren amb
els equips mèdics de l’Hospital duent a
terme activitats de farmàcia clínica a diver-
sos serveis, com ara Oncologia, Hematolo-
gia, Medicina Interna i Urgències i partici-
pen en les sessions clíniques dels serveis
mèdics de manera activa. També s’incorpo-
ren a la dinàmica de les unitats de gestió clí-
nica, com el cas de la Unitat de Sèpsia, que
compta amb un facultatiu a temps parcial.
També està implicat en la selecció i l’ava-
luació dels nous medicaments que se
sol·liciten per ser introduïts en la guia far-
macoterapèutica de l’Hospital, i lidera la
Comissió de Farmàcia i Terapèutica.

El Servei va rebre del Ministeri de Sanitat
l’acreditació docent per a la formació d’es-
pecialistes en farmàcia hospitalària l’any
2005. Des de 2003, però, imparteix progra-
mes docents de formació de TAI en farmà-
cia i des de 2008 fa pràctiques tutelades
d’estudiants de la llicenciatura de farmàcia.

Els components de l’equip de Farmàcia
reben formació continuada d’acord amb les

competències requerides per a cadascun
en els llocs de treball assignats, i també fan
treballs d’investigació en les diferents àrees
funcionals del Servei.

El Servei de Farmàcia té adaptada la seva
cartera de serveis a les necessitats dels
serveis assistencials i dels pacients, i té
com a repte aconseguir la continuïtat dels
tractaments i fomentar el compliment tera-
pèutic i l’educació dels pacients. El fet que
els pacients convisquin amb diferents
nivells assistencials fa imprescindible el
coneixement dels tractaments farmacolò-
gics a què estan sotmesos. El Servei de
Farmàcia participa en aquest continu assis-
tencial gràcies a la informació de la història
clínica de cada pacient sobre antecedents
clínics, dades analítiques i dades de tracta-
ments en atenció primària (recepta electrò-
nica) i en l’àmbit hospitalari. Hi conviuen
diferents vies de dispensació de medica-
ments —farmàcia comunitària i farmàcia
hospitalària— que requereixen coordinació
a fi d’analitzar les possibles interaccions i
fer el seguiment terapèutic.

Des del Servei de Farmàcia, des de la
Unitat d’Atenció Farmacèutica als Pacients
Externs i des del Servei d’Urgències i
d’Atenció Primària es treballa en l’anome-
nada “conciliació terapèutica” a fi de coordi-
nar els diferents tractaments i incidir en una
millor comprensió del tractament per part
dels pacients per facilitar-n’hi l’adherència i
en la transmissió de la informació a tots els
agents de salut implicats, inclosos els
pacients mateixos.

El Servei
participa
en la selecció
i l´avaluació
dels nous
medicaments

Proporciona
atenció

farmacèutica
a tots els
pacients

del sector

El Servei de Farmàcia de Son Llàtzer té
com a missió contribuir al procés assisten-
cial promovent l’ús racional dels medica-
ments basant-se en l’evidència científica i
considerant els criteris de seguretat, eficà-
cia i eficiència. L’equip de farmacèutics
comparteix la responsabilitat amb la resta
de l’equip assistencial pel que fa al resultat
de la teràpia farmacològica dels pacients.

L’atenció farmacèutica integral i integrada
es fonamenta en el fet que els pacients són
l’eix de la pràctica assistencial en un conti-
nu assistencial amb la participació dels dife-
rents nivells assistencials coordinats i inte-
grats adequadament, i també es basa en la
necessitat de crear serveis eficients que
procurin una qualitat millor amb el cost
menor i minimitzar el risc de cometre errors.

El Servei de Farmàcia proporciona atenció
farmacèutica a tots els pacients del sector,
cosa que inclou els pacients hospitalitzats i
els pacients ambulants, és a dir, els que se
sotmeten a una intervenció quirúrgica o a
l’administració de medicaments que no
requereixen hospitalització, sinó que es fan
de manera ambulatòria a l’Hospital de Dia,
a Cirurgia Major Ambulatòria, als gabinets
d’exploracions funcionals, etc. Així mateix,
presta servei als pacients externs que

requereixen medicaments regulats pel Ser-
vei de Salut i que només poden ser dispen-
sats pels serveis de farmàcia hospitalàri, i
també als pacients crítics, que romanen a
les unitats d’urgències i cures intensives, i
als pacients de l’atenció primària, supervi-
sats pels equips d’atenció primària.

Farmàcia és també un servei de suport clí-
nic per als diferents serveis mèdics de
l’Hospital, les unitats d’infermeria i les àrees
de gestió, ja que els proveeix d’informació
tècnica sobre la prescripció, la dispensació,
l’administració i el consum dels medica-
ments de què disposa el centre.

Entre les activitats que desenvolupa el
Servei de Farmàcia hi ha els diferents ves-
sants de l’atenció farmacèutica, que
inclouen la validació farmacèutica de totes
les prescripcions mèdiques en tots els
àmbits assistencials; la intervenció farma-
cèutica en els casos en què es requereixi; la
dispensació de medicaments en els dife-
rents processos assistencials; l’elaboració
de medicaments amb posologies individua-
litzades per a determinades patologies
(medicaments oncohematològics, nutricions
parenterals, fórmules magistrals, col·liris
estèrils, etc.); la conciliació dels tractaments
dels pacients en el moment de l’ingrés i en
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Jaime Alberto Nicolau, coordinador d’inferme-
ria de la planta 4B, ho tenia amagat. Ni fami-
liars ni amics no ho sabien. Només la seva
dona. Es va comprar un ordinador i els hora-
baixes que podia, amb el seu fill trotant per la
sala i les veus i els sorolls de fons de la sèrie
infantil Bob Esponja, es va posar a escriure, i
ho va fer durant onze mesos. El resultat d’a-
quella dèria és Cosmopolitan, una novel·la
que narra dues històries paral·leles que aca-
baran ajuntant els seus protagonistes.

Fa tretze anys, Jaime Alberto treballava de nit
a Creu Roja, i en les estones en què no hi
havia feina s’entretenia esborrallant papers
amb les històries que se li acudien. Un dia va
aconseguir escriure cinquanta pàgines d’una
història que, per circumstàncies de la vida, va
deixar abandonada dins un calaix.

I aquestes pàgines foren l’embrió del que avui
és Cosmopolitan, un títol del qual el lector no
en sabrà el significat fins a la pàgina 200.
Jaime Alberto és un lector voraç. Li agraden
Pérez Reverte, Lorenzo Silva, Paul Auster,
José Saramago… Tant li és novel·la com
assaig: “M’agrada tot, però he de confessar
que mai no he aconseguit acabar Ulisses, de
James Joyce”.

I de tant llegir li va entrar la gola d’escriure.
“Sempre deia ‘la trama d’aquest llibre està bé,

però no m’agrada el final’. O ‘està ben resolt,
encara que no m’agrada el nucli central’.
Doncs per això he escrit el llibre que m’agra-
daria llegir”, explica Jaime Alberto sobre la
seva primera incursió en el món editorial.

Cosmopolitan, publicada per Editorial Club
Universitario, se centra en dos moments his-
tòrics diferents —la Guerra Civil espanyola i
els anys 90—, que són viscuts per dos perso-
natges, en Hans a Madrid i en Joan a Palma,
la peripècia vital dels quals acabarà trobant-
se. Les intrigues i les conspiracions acompa-
nyaran en Hans en una època determinant
per al futur del segle XX. Per la seva part, en
Joan, un jove mallorquí a punt d’acabar la
carrera universitària, es veurà involucrat en
un crim que haurà de resoldre.

L’autor explica que per ambientar el Madrid
del començament de la Guerra Civil es va ins-
pirar en les informacions que es publicaren en
el diari ABC. “Per Internet, he accedit a l’he-
meroteca del rotatiu i m’he llegit les notícies
d’aquell temps, algunes de les quals queden
reflectides en el llibre”, aclareix.

Després d’aquesta primera experiència com a
escriptor, Jaime Alberto diu que té al cap una
altra novel·la, encara que falta donar-hi con-
tingut i estructurar-la. “El segon llibre serà
encara més novel·la negra”, assegura.

pe
rf
ils Jaime Alberto,

infermer i autor de Cosmopolitan
“He escrit el llibre que m’agradaria llegir”
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Quiet, la història d’en Llullu
Quiet, de Màrius Serra, és un llibre que explica la vida dels set primers anys
del seu fill petit Lluís (Llullu, com li diu el seu pare). Conta la seva experièn-
cia com a pare d’un nin amb paràlisi cerebral i com és el dia a dia d’una
família amb un fill amb necessitats especials.

El relat no segueix un ordre cronològic, sinó que està format per diferents
escenes concretes. N’hi ha de precioses, de brutals, de desesperació, a
vegades de ràbia, a vegades de vergonya, que t’apropen a una realitat dra-
màtica, encara que l’autor sempre dóna en les diferents situacions un punt
de felicitat i de positivitat.

S’hi narren viatges de les vacances amb tota la família a Roma, Hawaii, el
Canadà o Eurodisney, i també moltes nits passades a les habitacions dels
hospitals i peregrinacions per les consultes de diferents especialistes, sem-
pre buscant algú que els doni una explicació de la malaltia d’en Llullu i algu-
na mena d’esperança.

Al final del llibre l’autor aconsegueix, gràcies a la fotografia, un efecte òptic
amb què es veu en Llullu corrent i unes frases finals dites pel mateix Llullu:
“Com que no em recordo de res, tampoc no me’n puc oblidar. M’estimen i
no ho oblido. Mai no cauré en l’oblit”. Recoman a tothom llegir aquest llibre
perquè no deixarà ningú indiferent.

Carme Vidal, pediatra

Burlando a la Parca
Burlando a la Parca —o, lo que es lo mismo, burlando a la muerte— es
la primera novela de Josh Bazell, doctor en medicina por la Universidad
de Columbia y licenciado en filología inglesa. Al leer esta obra se puede
apreciar, por los detalles médicos a los que hace referencia, que quien la
escribe es un galeno. Es una mezcla de novela negra y comedia, que
alguien ha descrito como una combinación de las series televisivas
House y Los Soprano.

Peter Brown es un médico interno residente en un hospital de Manhattan,
pero también es un antiguo asesino a sueldo de la mafia que consigue estudiar medicina al
entrar en un programa de protección de testigos del FBI. Así pasa de ser un profesional de “ter-
minar con vidas” —eso sí, todos aquellos a quien mataba “se lo merecían”— a ser un especia-
lista en intentar “salvar vidas”. Aunque el protagonista ahora es médico, no ha perdido las agre-
sivas formas de actuar propias de un mafioso.

Es un libro fácil de leer, con mucha acción, en el que se van combinando los capítulos cuyos
hechos transcurren en el hospital —en que se cuenta de forma poco real la “dura” vida de un
residente— con los que narran el pasado en la mafia de Pietro Brnwa (su nombre real). Hay
que decir que el autor utiliza un lenguaje duro, frecuentemente con palabras malsonantes.
Personalmente, esta novela no me ha gustado mucho, pero seguramente habrá gente que lo
pasará bien leyéndola.

Araceli Muñoz, neumóloga
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la temperatura ambiental i prevenir possibles
caigudes. Cal vigilar l’estat de la pell, sobretot
els punts de suport com ara els talons, els col-
zes, el sacre… Es recomana eixugar bé la
pell i hidratar-la amb crema o llet d’ametlles;
en cas que s’hi observin alteracions, se n’ha
d´informar el centre de salut al més aviat pos-
sible. Així mateix, cal mantenir una higiene
correcta de la boca i vigilar especialment l’es-
tat dels peus dels pacients diabètics.

També és fonamental controlar les deposi-
cions diàries de les persones majors —la
quantitat i l’aspecte—, ja que en cas d’estre-
nyiment s’ha d’augmentar la ingestió de
líquids, seguir una dieta rica en fibra i, si és
possible, fer algun tipus d’activitat física. Si fa
falta utilitzar laxants, és millor consultar-ho
amb la infermera o el metge del centre de
salut. En cas d’incontinència urinària, es
poden utilitzar bolquers o compreses, però
sempre evitant una exposició prolongada a la
humitat per prevenir alteracions de la pell.

Aconseguir la màxima seguretat de les perso-
nes majors a casa és molt important per evi-
tar les caigudes. Han d’emprar un calçat ade-
quat i, si els fan falta, dispositius com ara bas-
tons o caminadors. Si estan agitades o des-
orientades, no convé deixar-les totes soles.
Cal afegir que el treballador social del centre
de salut és el millor suport per gestionar ajuts
i recursos.

Per aconseguir el benestar de les persones
majors, l’exercici físic és imprescindible, tant
l’actiu com el passiu. Si estan allitats o asse-
guts en una butaca, convé canviar-los de pos-
tura cada tres o quatre hores. Tenint en comp-
te que les persones gran solen dormir mala-
ment o els costa agafar el son, és important
mantenir horaris regulars per anar a jeure i lle-
var-se, i també fer activitats rutinàries com ara
prendre una infusió o un tassó de llet. S’han
d’evitar les begudes excitants i els sopars
molt abundants. Si necessiten medicació per
dormir, sempre s’ha de consultar el metge.
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L’edat d’una persona no té una relació directa
amb la fragilitat que presenta, però sí que n’és
un factor de risc. Per això es consideren frà-
gils les persones de més de vuitanta anys
amb algunes d’aquestes característiques:
viure soles, haver perdut recentment la pare-
lla, patir una malaltia crònica, caure sovint,
prendre molta medicació, haver estat hospita-
litzades durant el darrer any, patir depressió o
demència senil i tenir poc suport social o difi-
cultats econòmiques.

Atès que les unitats de medicina interna acu-
llen moltes persones amb aquestes caracte-
rístiques, l’equip d’infermeria ha elaborat un
pla de cures adreçat especialment a les per-
sones majors i fràgils. Quan un pacient
ingressa a l’Hospital, el primer que es fa és
una valoració per saber si entra dins la cate-
goria de persona major fràgil; si és així, se’n
registren les dades en el programa informàtic
i se li estableix un pla de cures individualitzat.

L’objectiu d’aquest procediment —a càrrec
del personal d’infermeria i auxiliar d’inferme-
ria— és proporcionar als pacients i als seus
familiars el suport necessari per aconseguir el
grau màxim d’independència en les cures del
malalt. Per tal que el pla de cures sigui inte-
gral, en l’elaboració també hi col·laboren acti-
vament facultatius, treballadors socials, fisio-
terapeutes i altres professionals sanitaris.

De les persones majors fràgils no només se’n
té una cura específica quan estan ingressa-

des a l’Hospital. Quan en surten, se’ls propor-
ciona una alta de continuïtat de les cures en
la qual se’ls donen indicacions específiques
relacionades amb les seves necessitats bàsi-
ques que han estat alterades. També se’ls
dóna una cita programada amb la infermera
de referència del seu centre de salut.

Per tenir cura de les persones majors fràgils
cal vigilar i controlar un conjunt de paràme-
tres: l’alimentació, la neteja i les cures de la
pell, les deposicions diàries, la higiene, la
seguretat, la mobilitat, i el son i el descans.

Pel que fa a l’alimentació, és fonamental man-
tenir una dieta equilibrada, variada i adaptada
a l’estat de salut de cada persona. Cal evitar
consumir greixos i sucre i es recomana fer
cinc o sis menjades poc abundants al llarg del
dia. Si la persona té poca gana, s’han de pre-
parar plats únics però molt nutritius. I si té difi-
cultats per engolir, es poden afegir líquids als
menjars més espessos. També s’ha de procu-
rar beure cada dia entre un litre i un litre i mig
d’aigua i infusions. És molt important que les
persones grans no es puguin ofegar amb el
menjar, per la qual cosa si estan allitades és
necessari que s’incorporin per menjar i que
esperin devers mitja hora abans de tornar a
jeure.

Quant a la higiene, cal tenir en compte el grau
de mobilització i de dependència de cada
pacient a l’hora d’endreçar-lo cada dia, bé al
llit mateix o al bany. També s’ha de controlar

El treballador
social del
centre de salut
és el millor
suport per
gestionar ajuts
i recursos

Un pla de cures
adreçat especialment

a les persones majors
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ia Cuidar la persona cuidadora

Per poder cuidar una altra persona, el primer de tot és cuidar-se un mateix:

� La persona cuidadora necessita temps lliure per a ella mateixa i també poder descansar a bastament.

� És important que no se senti culpable i no es carregui amb tot el pes de les cures: ha de demanar ajuda
a la resta de la família.

� A l’hora de tenir cura d’un pacient immobilitzat, ha d’evitar les males postures i, sobretot, carregar l’esquena.

� Si necessita ajuda, pot acudir als serveis sociosanitaris o contactar amb el treballador social del seu centre de salut.

Per
aconseguir el
benestar de
les persones

majors,
l’exercici
físic és

imprescindible
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Amb motiu de la celebració del desè ani-
versari de l’Hospital, el passat 19 de març
la Coral Son Llàtzer va oferir un concert als
infants ingressats a la planta de Pediatria;
hi assistiren una quinzena d’infants i
alguns dels seus pares.

La Coral va interpretar un repertori especí-
fic per a infants, com ara Bajo el mar (de la
pel·lícula La sirenita), La bella y la bestia,
Chim, chim, cher-ee (de Mary Poppins) i
La abeja Maya. A petició del públic, la
Coral va fer un bis de La bella y la bestia.
Durant l’actuació, els infants varen dur
posades unes antenes de l’abella Maya
que els havien regalat els components de
la coral hospitalària.
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Primeras excursions de Son Llàtzer:
l’Avenc de Son Pou i el Fumat de Formentor

Coral Son Llàtzer
Concert per als infants hospitalitzats

Un grup de treballadors de Son Llàtzer va fer
el 26 de març la primera excursió dins les acti-
vitats organitzades amb motiu de la celebra-
ció del desè aniversari de l’Hospital. La desti-
nació va ser el Salt des Freu.

Els excursionistes es varen traslladar a la vall
d’Orient, on varen aparcar els cotxes. D’allà
es varen dirigir cap al torrent de Coanegra.
Seguint el corrent de l’aigua varen arribar al
Salt des Freu, on varen veure com altres
excursionistes baixaven pel torrent. Després
ja tocava berenar, gaudir de l’entorn i fer-hi
fotos. Després del descans, una breu pujada
seguida d’una bona davallada, de camí cap a
l’Avenc de Son Pou. En acabada l’excursió,
els marxaires varen aprofitar l’estalvi de l’en-
trada per prendre un cafè a la plaça d’Alaró.

El grup excursionista de Son Llàtzer va fer
també una segona excursió, el dia 30 d’abril,
al Fumat de Formentor.

Catalina Xamena, fins ara infermera del Bloc Quirúrgic, és la sego-
na professional sanitària que es jubila a l’Hospital Son Llàtzer. El
passat dia 20 d’abril va rebre un homenatge per part de les seves
companyes d’infermeria i un obsequi de la Gerència de l’Hospital
en reconeixement dels seus molts anys de feina. A partir d’ara,
Catalina Xamena explica que no es quedarà mans plegades, sinó
que es dedicarà a realitzar tasques solidèries en diverses ONG.

El passat mes de març, l’Hospital Son
Llàtzer va acollir la campanya de sensibilit-
zació de la diabetis impulsada per Novartis
i avalada per la Societat Espanyola de Dia-
betis i la Federació de Diabètics Espanyols.
Aquest campanya va consistir en la
instal·lació de la recreació gegant d’un pàn-
crees al vestíbul d’Hospitalització, dos
tallers de cuina impartits per Santi Taura i
Koldo Royo i la projecció d’un documental.

Durant quatre setmanes, els usuaris de Son
Llàtzer varen poder visitar una exposició
interactiva en la qual pogueren endinsar-se
en una recreació de grans dimensions d’un
pàncrees, per aprendre com funciona
aquest òrgan i també per ampliar els seus
coneixements sobre la diabetis i saber com
prevenir-la. A les Illes Balears, la prevalen-
ça de la diabetis és aproximadament del
12% i la gran majoria dels casos (al voltant

del 90%) són de diabetis del tipus 2.
L’obesitat i el sedentarisme estan augmen-
tant el nombre de casos de diabetis, fet que
la situa com la tercera causa de mort entre
les dones i la setena entre els homes.

La campanya també va constar de dos
tallers de cuina sota el títol “Come saluda-
blemente”, que foren impartits pels cuiners
Santi Taura i Koldo Royo i per María Puga,
infermera educadora en diabetis de Son
Llàtzer. El taller de Santi Taura acompanyat
de María Puga va anar adreçat als pacients
diabètics i el de Koldo Royo, a estudiants
d’educació secundària. En el marc de la
campanya també es va projectar el docu-
mental titulat El sueño americano, dirigit per
Ander Duque, en el qual es reflecteix el dia
a dia de dues persones amb diabetis del
tipus 2. Hi varen assistir alumnes d’instituts
d’educació secundària de Palma.

El desembre de 2011, l’Hospital Son Llàtzer complirà deu anys de vida. Per
celebrar-ho s’han programat diverses activitats que es desenvolupen
durant tot l’any i que han estat ideades per comissions integrades per per-
sonal del centre.

Son Llàtzer
celebra
el desè

aniversari
amb un ampli

programa
d’activitats
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Campanya de sensibilització
de la diabetis del tipus 2
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Solució

passatem
psperBartomeu

Riera

Traslladau les peces del trencaclos-
ques dins la graella, utilitzant com a
pistes les lletres que ja hi estan
col·locades.

En acabat hi podreu llegir un pen-
sament de Joseph L. Goldstein,
premi Nobel de fisiologia i medici-
na de 1985.
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El hombre entreabrió los ojos y la tenue
luz del amanecer le dejó vislumbrar la
habitación del hospital donde se encon-
traba. No había sido una pesadilla lo de la
noche anterior, pensó. Se incorporó de la
cama y, descolgándose por un lado,
apoyó sus desnudos pies en el suelo.
Estaba helado; un escalofrío le subió por
el espinazo y le hizo estremecerse.

Miró hacia el gran
ventanal de la
habitación. Apenas

se podía ver nada claro. Los árboles y los
edificios a lo lejos comenzaban a cobrar
forma. El cielo seguía lóbrego y amena-
zante. Se giró hacia la cama de al lado.
Allí no había nadie, tan solo un montón
de sábanas revueltas sobre el colchón: el
tipo de la cama de al lado ya no estaba.
Con la mirada fija en esa cama inerte,
rememoró lo de la noche anterior. Era un
sueño, una pesadilla, se decía a sí mismo
durante la madrugada. Recordaba vaga-
mente el inicio de todo, no porque fuera
una persona carente de sentimientos;
todo lo contrario, el problema es que le
pilló en un sueño profundo y cuando des-
pertó se encontró con la cara del tipo de
la cama de al lado, afilada, cérea, casi sin
vida, dando bocanadas, como si intentara
que algo de aire le entrara en ese cuerpo.
Los ojos del tipo de la cama de al lado se
posaron en los del hombre. Era una mira-
da de desesperación, de auxilio, de “haga

algo por mí”... De inmediato, el hombre
apretó el timbre y gritó.
Lo que ocurrió después fue una locura.
Entró una enfermera corriendo, empezó a
actuar con una celeridad y una precisión
que al hombre le parecieron sorprenden-
tes. Era una enfermera menuda, enérgica
y precisa. Comenzó a hacerle cosas al
tipo de la cama de al lado: meterle tubos
por la boca, pincharle en las venas, darle

oxígeno y no sabía qué más cosas, a
la vez que daba órdenes dirigiendo al
resto de sus compañeras. La habita-

ción se llenó de gente… médicos,
enfermeras y auxiliares, todos actuando
al unísono, como si fuera una coreografía
mil veces ensayada, como si fuera una
escena de una película de acción. El
hombre no recordaba mucho más de lo
que le hicieron al tipo de la cama de al
lado, pero la imagen marcial y rigurosa de
la enfermera se le quedó grabada en lo
más profundo.
Se levantó de la cama y se acercó al ven-
tanal. El amanecer se acercaba con cau-
tela. La puerta de la habitación se abrió y
entró la misma enfermera de la madruga-
da anterior.
—¿Dónde está mi compañero? ¿Se ha
muerto? —preguntó el hombre con apuro.
—¡No, qué va! —dijo, sonriendo con dul-
zura—. Ahora está en la UCI.
Le sorprendió el cambio de la enfermera.
Ahora parecía dulce, sensible y encanta-
dora, en contraposición a la imagen de
máquina de precisión que se había lleva-
do el hombre de madrugada. La enferme-
ra le dejó un vaso con medicación y salió
satisfecha de la habitación. El hombre
contempló de nuevo el amanecer, dibujó
una sonrisa en su cara y se dijo a sí
mismo: “Curioso trabajo, el de esta
mujer”. Volvió a su cama. El suelo ya no
estaba tan frío.

Jaime Alberto Nicolau
Infermer

Coordinador de la planta 4B

històries sense clínica
El tipo de la cama de al lado
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