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ls Estats Units fa molts anys que les grans companyies organitzen convencions
i trobades entre el personal com una manera de detectar problemes en l’orga-
nització, preveure dificultats internes, aprendre a treballar en equip i millorar la
integració i la cooperació entre empleats i directius. En aquesta línia, el passat
mes de juny es va organitzar el I Fòrum de Reflexió de l’Hospital Son Llàtzer.

L’equip humà de Son Llàtzer no som només personal que treballa al centre sinó que som els res-
ponsables de la qualitat de l’assistència sanitària de la nostra població de referència. Per tant, les
aportacions de tothom són importants a l’hora de millorar el servei que donam a la ciutadania. 

És possible que una bona part del personal sigui escèptic i pensi que, d’aquestes fórmules, no se’n
treu res en clar; però com a mínim és important que s’escolti els professionals i que aquests també
hagin pogut escoltar els directius, tot plegat en un clima distès i en un escenari diferent a l’habitual.

Els diferents grups de treball varen fer força feina per establir línies estratègiques d’actuació de
l’Hospital, perfilar les actuacions que cal desenvolupar amb l’atenció primària, definir la missió, la
visió i els valors de l’organització i també analitzar els eventuals motius de descontent del personal
facultatiu i d’infermeria.

Aquesta tasca, que s’hauria pogut fet en la soledat d’un despatx, ha comptat amb la participació de
35 persones entre caps de servei i directors d’àrea. Les conclusions redactades pels diferents
grups, ens serviran a l’equip directiu per elaborar un document que utilitzarem com a guia a l’hora
de prendre decisions o posar en marxa nous projectes.

El I Fòrum de Reflexió de l’Hospital Son Llàtzer no serà un fet aïllat: continuarà en el temps i volem
que es constitueixi en una plataforma de diàleg i integració entre els professionals sanitaris i, per
què no, que en un futur sigui també un nucli d’idees i de gestació de projectes.

Quant als plans de futur, em complau recordar-vos que el mes d’octubre comencen les negocia-
cions dels contractes de gestió, un marc on es prenen la majoria de decisions que afecten la nos-
tra organització. En aquestes reunions hi participen els professionals implicats en la prestació de
serveis per patologies; per tant, aquest el moment d’acordar la coordinació i l’optimització de recur-
sos per millorar l’atenció als pacients.

També en el mes d’octubre començarem a treballar en el nostre Pla estratègic, que definirà les línies
d’actuació dels propers cinc anys. Per elaborar-lo comptarem amb les directrius establertes pel
Servei de Salut i la col·laboració de Félix Mata, subdirector de l’Oficina de Projectes d’aquest orga-
nisme. El Pla estratègic es fonamentarà en el quadre de comandament integral (balanced score-
card), per la qual cosa treballarem sobre l’aprenentatge i el coneixement, els nostres pacients i la
sostenibilitat i l’eficiència.
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Gastronomia i seguretat 

Segons José Manuel Aranda, cap de cuina
de Mediterránea de Catering, el fet de cui-
nar per a un hospital limita alguns aspectes
gastronòmics, com ara la presentació dels
plats o els sabors: “Els menús terapèutics
impliquen cuinar sense sal i amb pocs con-
diments. A més, quan el plat arriba a l’habi-
tació ha seguit un procés de trasllat, i això
fa que els aliments hagin patit l’efecte de la
condensació, la qual cosa pot fer, per
exemple, que les patates fregides resultin
blanes quan el pacient en destapa la palan-
gana. I hem de dir que això és inevitable”,
explica Aranda.

Treballar en un hospital també suposa un
control estricte sobre els productes alimen-
taris que duen els proveïdors, sobre les ins-
tal·lacions i sobre la gent que hi treballa.
Cada mes, un laboratori fa una analítica
d’una mostra d’aliments freds i calents i
també de les mans d’un manipulador, de
dues superfícies i de l’aigua. 

L’any 2007 es varen servir més de 120.740.
Tot i que és difícil cuinar per a tanta gent,
una de les habilitats del cap de cuina és
adaptar les receptes tradicionals i les de
nova cuina a les exigències dietètiques de
l’Hospital. Un exemple n’és la famosa sopa
freda de síndria i tomàtiga, obra del cuiner
català Ferran Adrià, que és una de les
receptes que s’inclou en el menú d’estiu.

5

es del mes de gener, l’Hospital
Son Llàtzer ha posat en marxa
un nou sistema per triar el menú.

Cada dia, a primera hora del matí, una die-
tista recorre totes les habitacions de
l’Hospital i demana als pacients que triïn el
menú que se’ls servirà l’endemà. La tria
queda registrada en una PDA, des de la
qual es traspassa la informació al sistema
informàtic que llista els menús diaris.

Els pacients a qui s’assigna un menú basal
(dieta normal) poden triar entre tres tipus
de menús diferents, els diabètics entre dos
(A o B) i els pacients que tenen assignada
una dieta blana poden triar entre dos pri-
mers plats i dos segons. La tria dels
menús s’aplica a l’esmorzar, al berenar del
matí, al dinar, al berenar de l’horabaixa i al
sopar.

Els infants hospitalitzats també poden triar
entre dos menús diferents, tot i que, en
casos excepcionals, quan l’infant no menja
de cap de les maneres, hi ha una carta
amb opcions atractives per als més

menuts, on hi ha hamburgueses i pizzes.

En opinió de Marta Zaforteza, cap de la
Unitat d’Hoteleria de l’Hospital Son Llàtzer,
el sistema electrònic de tria de menús
evita emprar paper, facilita el procés de tria
i permet el contacte directe entre els
pacients i la cuina, la qual cosa ajuda a
solucionar eventuals dubtes, que són ate-
sos al moment gràcies a la comunicació
directa entre els usuaris i la dietista.

Abans de posar en marxa aquest nou sis-
tema, el document per triar el menú s’ad-
juntava a la palangana del menjar del
pacient, qui a vegades no pensava a
emplenar el full o, per causes diverses,
aquest s’acabava perdent. Aquests incon-
venients queden ara resolts i, a més, la
dietista pot copsar directament l’opinió
dels pacients amb relació al menjar, que
s’elabora a la cuina de l’Hospital, ubicada
a la planta 0.

“El contacte directe entre els pacients i les
dietistes de l’Hospital és molt important,
perquè d’aquesta manera tan personalit-
zada tenim una capacitat de reacció més
ràpida. A vegades ens toca explicar al
pacient que no podem donar-li el mateix
menjar que al company d’habitació, per-
què se li ha prescrit una dieta blana o una
per a diabètics”, explica Míriam
Mendinueta, una de les dues dietistes
diplomades que, juntament amb Maria
Antònia Mas, cada dia fa la ronda hospita-
lària durant un mínim de quatre hores.
Ambdues pertanyen a Mediterránea de
Catering, l’empresa que gestiona la cuina
de Son Llàtzer des de l’any 2001.

Cada tres o sis mesos, l’Hospital fa
enquestes de satisfacció que s’han d’em-
plenar en paper, però ben aviat el sistema
per avaluar la qualitat del menjar es farà
de manera electrònica: és a dir, la dietista
ho demanarà directament als pacients.
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Menú electrònic 
Cada dia els pacients trien 

el que volen menjar l’endemà
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Ingredients
10 racions

3 quilos de síndria
1 quilo de tomàtigues
1 manat d’alfabeguera
50 cl d’oli d’oliva
sal y pebre bo
Cirerols (tomàtigues cherry)

Certificat de qualitat

Mediterránea de Catering va rebre l’any 2005 el
certificat del tipus Multisite en UNE-EN-ISO/2000 i
1400/2004, basat en un sistema únic desenvolupat
pel Departament de Qualitat i Medi Ambient. Va
obtenir aquest certificat a través d’una entitat inde-
pendent, que va avaluar la conformitat del servei
d’acord amb els requisits establerts per les normes
ISO. Aquest certificat es concedeix després d’haver
implantat sistemes de gestió que assegurin que es
compleix la legislació i la reglamentació aplicable
en matèria ambiental i de seguretat alimentària.

L’Hospital Son Llàtzer i Mediterránea de Catering
varen acordar l’obtenció del certificat amb l’objectiu
de recopilar informació objectiva que permetés
millorar o corregir els punts dèbils dels processos
de gestió fins a assolir nivells cada vegada més alts
de qualitat al servei de l’alimentació.

Elaboració

De la part més vermella de la síndria se’n fan tros-
sos i se’n reserva un poc per fer-ne bolles. Després
es trossegen les tomàtigues i, tot plegat, es tritura
amb la batedora. Tot seguit es passa pel passapuré i
es refreda en el frigorífic.

Es baten amb la batedora l’oli, un poc de sal i pebre bo
i les fulles d’alfabeguera. Amb tot això es fa un oli aro-
màtic que s’afegeix a la sopa de síndria i tomàtiga.

Per decorar s’hi posen unes bolles de síndria i uns
quants cirerols, que prèviament s’han hagut d’escaldar
per pelar-los.

Sopa freda de síndria i tomàtiga
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El Servei d’Oncologia, elegit com a centre d’excel·lència
investigadora en càncer de mama

El Servei d’Oncologia de l’Hospital Son Llàtzer ha estat distingit com a centre
d’excel·lència per SOLTI, grup espanyol d’estudi, tractament i altres estratègies
experimentals en tumors sòlids, amb seu a Barcelona. Després d’avaluar l’ac-
tivitat i el rendiment dels centres associats durant l’any passat, Son Llàtzer ha
estat seleccionat juntament amb altres quatre hospitals espanyols.

A més del reconeixement públic a l’eficiència, el Servei d’Oncologia de Son
Llàtzer té dret durant aquest any a un vot addicional a l’Assemblea General; a
més a més, SOLTI li facilitarà un coordinador clínic —a càrrec del seu pressu-
post— per als assajos del grup que es desenvolupin en els propers dotze
mesos a l’Hospital Son Llàtzer.

En l’actualitat, el Servei d’Oncologia de Son Llàtzer participa en nou assajos
clínics d’àmbit internacional sobre el càncer de mama i també comparteix amb
la Universitat de les Illes Balears estudis d’investigació traslacional. Gustavo
Catalán, cap d’aquest Servei, assenyala que el fet que SOLTI posi a disposició
de l’Hospital un altre coordinador d’assaigs permetrà consolidar les activitats
d’un servei amb vocació docent i investigadora.

La incidència del càncer de mama a les Illes Balears és de 82 casos per cada
100.000 dones per any, aproximadament. Pel que fa a l’Hospital Son Llàtzer, el
Servei d’Oncologia atén al voltant de 130 nous casos cada any, la qual cosa
suposa un nombre prou alt, que respon en part als programes de detecció pre-
coç a través del cribratge que es fa entre la població femenina. Cal destacar
que, com a conseqüència del diagnòstic precoç i de les diferents estratègies
terapèutiques —que combinen la cirurgia amb la irradiació i el tractament de
quimioteràpia i/o hormonal— han augmentat les taxes de curació en el conjunt
de malaltes de càncer a les Illes Balears.
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Segons Gustavo Catalán, cap del Servei
d’Oncologia, el seguiment d’aquest circuït
protocol·litzat permet que la pacient pugui
ser visitada a la consulta en un màxim de
set dies, que l’estudi d’extensió es faci en
deu dies i que el període de temps que
transcorre entre el diagnòstic i la intervenció
quirúrgica sigui de només tres setmanes.
Cal recordar que Son Llàtzer atén cada any
entre 120 i 150 casos de dones amb càncer
de mama en la primera consulta. 

Per una altra banda, la introducció dels
casos de patologia mamària maligna en
una base de dades tenint en compte més
de vuitanta variables permet analitzar els
resultats i avaluar la qualitat assistencial
que s’està oferint a les pacients.
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Des de fa vuit mesos, a l’Hospital Son
Llàtzer funciona la Unitat Funcional de
Patologia Mamària amb l’objectiu de proto-
col·litzar els procediments diagnòstics i
terapèutics d’aquesta patologia, tant la
benigna com la maligna. La creació d’una
base de dades amb unes vuitanta variables
permet també l’avaluació dels resultats. 

Aquesta Unitat ha estat impulsada per la
Comissió Multidisciplinària de Tumors de
Mama i està integrada per metges d’on-
cologia, de radiodiagnòstic, d’anatomia
patològica, de ginecologia, de cirurgia i
de cirurgia plàstica. D’aquesta manera es
garanteix a les pacients l’accés a uns cir-
cuïts d’atenció homogeneïtzats de com-
pliment obligat, on s’estableixen temps
màxims d’espera i un tractament d’acord
amb els paràmetres acceptats internacio-
nalment. 

La dona de qui se sospita que té una pato-
logia mamària benigna o maligna pot ser

derivada a la Unitat Funcional des de
l’Atenció Primària, des de Radiologia, des
d’Urgències o des d’Anatomia Patològica,
i se l’avalua en el termini màxim d’una set-
mana. 

Després, el cas se sotmet a la valoració de
la Comissió, que es reuneix cada setmana.
Si se sospita que la patologia és maligna,
se cita la pacient perquè acudeixi a
Radiologia per obtenir-ne un diagnòstic his-
tològic mitjançant els procediments corres-
ponents, o a Anatomia Patològica, on els
resultats citològics s’obtenen en un termini
de 24 a 48 hores.

Quan a la pacient oncològica ja se li ha fet
l’estudi d’extensió corresponent, se li pro-
grama una operació —cirurgia conservado-
ra o mastectomia, reconstruccions imme-
diates o diferides, si escauen— o bé es
remet al Servei d’Oncologia per iniciar un
tractament neoadjuvant, previ a la interven-
ció quirúrgica. 

6

Creada la Unitat Funcional 
de Patologia Mamària 

el
no

st
re

ho
sp

it
al



239

Estratègies per millorar la coordinació
amb l’atenció primària
Vicenç Juan, coordinador de Relacions amb el Sector de Migjorn d’Atenció Primària de l’Hospital Son
Llàtzer, va dirigir el grup de Son Bono que va analitzar, reflexionar i debatre sobre la necessitat de millo-
rar la col·laboració amb Atenció Primària. També es va presentar un document en el qual queden reflec-
tides estratègies de col·laboració entre ambdós nivells assistencials per assolir una organització i una
gestió sanitària millors en benefici dels pacients i alhora obtenir una major satisfacció dels professionals
sanitaris. Les línies d’actuació se centren en: Accessibilitat, comunicació i col·laboració.

CCoommuunniiccaacciióó

La interrelació entre Son Llàtzer i Atenció
Primària és bàsica, per la qual cosa s’im-
plantaran mesures per afavorir la comuni-
cació i l’intercanvi d’informació:

n La història clínica informatitzada serà
compartida.

n Son Llàtzer comunicarà a Atenció
Primària els ingressos, les altes, els infor-
mes i les derivacions dels pacients a cen-
tres sociosanitaris.

n S’informarà sobre l’obertura de nous
centres i sobre la derivació de pacients a
altres hospitals.

n Els professionals de l’atenció primària
podran assistir a les sessions clíniques
de Son Llàtzer, i viceversa.

AAcccceessssiibbiilliittaatt 

És important que els professionals de l’a-
tenció primària sàpiguen que Son Llàtzer
és un lloc obert a les seves necessitats i
que, per tant, se’ls vol facilitar l’accés a les
instal·lacions i als serveis de l’Hospital:

n Es proporcionaran targetes d’identifica-
ció de Son Llàtzer al personal de l’atenció
primària que en sol·liciti.

n S’oferirà als professionals de l’atenció
primària la possibilitat de dur els seus fills
a l’escoleta de Son Llàtzer.

n Es potenciarà l’ús del despatx del coor-
dinador d’Atenció Primària a Son Llàtzer
per a reunions conjuntes.

n Atenció Primària implantarà d’una
manera progressiva el gestor de peticions
mèdiques com a mètode de sol·licitud
d’interconsulta amb Son Llàtzer.

CCooll··llaabboorraacciióó 

La col·laboració entre els dos nivells assistencials és
indispensable perquè els pacients siguin atesos de la
manera més eficient i al lloc adequat en cada moment
del seu procés: 

n S’implantarà a Son Llàtzer un programa informàtic
que permetrà que els pacients puguin sortir d’alta amb
una cita per a l’atenció primària en els casos en què
sigui necessari.

n Als pacients que han passat pel Servei d’Urgències
de Son Llàtzer se’ls proporcionarà medicació per a un
període mínim de 48 hores.

n Els informes d’incapacitat dels pacients ingressats
s’elaboraran mitjançant un sistema informàtic.

n Els diferents serveis establiran metges de referència
per a cada centre de salut.. 

n S’implantarà la interconsulta electrònica en determi-
nades especialitats.

n Es promourà l’intercanvi de professionals entre l’a-
tenció primària i el Servei d’Urgències de Son Llàtzer.

n Son Llàtzer col·laborarà amb Atenció Primària per
posar en marxa el seu sistema de triatge a les urgèn-
cies.

n Anualment es farà una jornada de coordinació sani-
tària entre Atenció Primària i l’Hospital Son Llàtzer.

n Es constituiran tres grups de treball, encarregats d’e-
laborar un protocol informatitzat de patologies com ara
la diabetis, les cefalees i la lumbàlgia.

n S’ampliarà progressivament el catàleg de sol·licitud
de proves diagnosticades des de l’atenció primària.

n Son Llàtzer adjuntarà a l’alta d’un pacient un informe
d’infermeria per a la continuïtat de les cures a l’atenció
primària.

n S’elaboraran unes guies d’actuació d’infermeria con-
juntes entre Son Llàtzer i Atenció Primària.

El 23 de maig, un grup de caps de servei,
directors d’àrea i directius de l’Hospital es
varen reunir al convent de Son Bono, a
Gènova, en el marc del I Fòrum de Reflexió
de l’Hospital Son Llàtzer amb la intenció
d’intercanviar opinions i punts de vista
sobre la situació i les línies d’actuació futu-
res del centre.

S’hi varen crear quatre grups de treball,
que durant la jornada s’encarregaren de
definir les principals línies estratègiques
sanitàries, analitzar els motius pels quals a
vegades els facultatius se senten descon-
tents o cremats, perfilar les actuacions que
s’han de desenvolupar amb Atenció
Primària i definir la missió, la visió i els
valors de l’Hospital.

Després de la sessió de treball del matí —
que va inaugurar Josep M. Pomar, director
del Servei de Salut, acompanyat per Carles
Ricci, gerent de l’Hospital—, cada respon-
sable dels diferents grups va exposar les
conclusions i després aquestes es varen
sotmetre a debat entre els participants. 

Pel que fa al grup que va treballar sobre els
motius de descontent del personal faculta-
tiu —que dirigí Xavier Feliu, director de
Gestió—, hi varen sorgir temes, entre d’al-
tres, com la necessitat de definir el sistema
organitzatiu, la insatisfacció amb les condi-
cions laborals i econòmiques, la importàn-
cia de millorar l’àrea de formació i la comu-
nicació, la indefinició de les funcions dels
professionals, la possibilitat d’afavorir una
relació millor amb el pacient i la insuficièn-
cia de recursos humans, materials, espa-

cials i de temps per atendre el volum de
pressió assistencial.

Per això es posaran en marxa una sèrie de
mesures, entre d’altres, com ara elaborar
un pla estratègic, adequar els sistemes
organitzatius a través dels contractes de
gestió i dissenyar un pla d’inversions per
adequar els recursos a l’activitat assisten-
cial. També s’impulsarà el Pla de comuni-
cació i es desenvoluparà l’avaluació de les
tasques laborals en un marc de gestió per
competències vinculat a un sistema d’in-
centivació i reconeixement professional.

Carles Ricci fou l’encarregat de dirigir el
grup que es va ocupar d’establir les línies
estratègiques bàsiques d’actuació del cen-
tre. Tot i que, per al darrer trimestre de
l’any, està previst posar en marxa un pla
estratègic de l’Hospital, es volia assolir un
cert consens sobre el seu contingut. La
majoria d’aquest grup considerà que la
principal línea d’actuació hospitalària s’ha-
via de centrar a liderar grans projectes
assistencials d’alt nivell sanitari i també a
potenciar les aliances amb altres centres.
També apostà perquè Son Llàtzer es man-
tingués com un referent en l’ús de sistemes
d’informació que ajudin tant en la tasca dià-
ria dels professionals com a millorar la qua-
litat assistencial dels pacients.

Aquesta reflexió sobre la missió, la visió i
els valors de Son Llàtzer no aportà conclu-
sions definitives, sinó un document que
servirà de punt de partida per elaborar un
text definitiu i consensuat per tots els pro-
fessionals hospitalaris.
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La Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears (FBSTIB) celebra enguany el
novè any de vida. Durant aquest temps, tots
els professionals involucrats en la donació
hem anat desenvolupant una intensa tasca
a l’hora d’aconseguir que els components
sanguinis se subministrin a tots els hospi-
tals públics i privats de les Illes Balears i es
garanteixi la seguretat transfusional dia rere
dia. La població, amb la confiança i amb la
generositat de les donacions de sang, ens
dóna suport per continuar amb aquesta línia
i gràcies a tots els donants és possible
assistir els malalts —i, en bona part, salvar-
los— de la nostra comunitat.

Des de la FBSTIB, entitat en constant evo-
lució i creixement, també hem impulsat la
donació de sang familiar, i volem sensibilit-
zar els familiars dels pacients que han de
rebre una transfusió sobre la importància de
donar sang i facilitar-los un lloc on poder
donar-ne. En aquest moment crucial, la
col·laboració de l’Hospital Son Llàtzer hi té
molt a veure, ja que hem posat en marxa un
punt fix de donació a les instal·lacions del
centre hospitalari. Amb aquest projecte
engrescador, la FBSTIB facilita la donació
de sang a l’Hospital, amb la qual cosa
també s’involucra els professionals en el
procés de la donació. Sensibilitzar els fami-
liars dels pacients que han de rebre una

transfusió sobre la importància de donar
sang i acostar-los un lloc on poder fer-ho
són els objectius d’aquesta iniciativa, de la
qual ens sentim especialment orgullosos.
Com que no ens és possible disminuir les
necessitats de sang que van sorgint, entre
tots podem pal·liar aquesta mancança aug-
mentant-ne les donacions. 

Gràcies a tothom per la col·laboració.

Dr. Josep Muncunill
Director gerent de la FBSTIB

11

opinió

La donaci   de sang,
responsabilitat de tothom

donació
L’Hospital Son Llàtzer ofereix cada dimecres
un servei de donació de sang adreçat al per-
sonal i als familiars dels pacients. 
Poden donar sang de les 10.30 a les 13.00
hores a la sala d’extraccions del centre, ubi-
cada a la planta 2, al costat de la Unitat
d’Atenció a l’Usuari.
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Begoña Román i Maestre és professora de la
Universitat de Barcelona, membre de l’Institut
Borja de Bioètica qui va donar suport a la cons-
titució del Comitè de Biotètica de l’Hospital Son
Llàtzer el passat 29 de febrer. A la sala d’actes del
centre va pronunciar una conferència amb el títol
“La importància de l’ètica a les institucions sani-
tàries”. 

L’Institut Borja de Bioètica està federat a la
Universitat Ramon Llull i alguns dels seus objec-
tius són analitzar els problemes ètics promovent
el diàleg com a metodologia de treball, oferir for-
mació en bioètica, fomentar la recerca i prestar
assessorament a noves iniciatives. 

veritat en règim de monopoli, amb precau-
ció i prudència respecte de l’eufòria cien-
tista, la curiositat i l’afany de prestigi. Es
tracta d’escoltar els millors arguments que
podem esgrimir avui i, com sempre, mirar
de no falsar-los contínuament. El progrés
es caracteritzaria per alliberar-se de les
ignoràncies i dels esclavatges, però per no
sotmetre’s a altres perills. En conclusió,
amb prudència i amb tarannà dialògic.

Per a les persones que no tenen infor-
mació sobre la bioètica però que els
crida l’atenció i no l’acaben d’entendre,
¿ens podeu relatar alguns casos pràc-
tics on s’hagi recorregut a la bioètica
per prendre decisions?

L’aferrissament terapèutic quan metges i/o
familiars s’obstinen a fer tot el possible tèc-
nicament quan ja és tot fútil i no s’aconse-
gueix en absolut cap millora del malat, sinó
tot el contrari, augmentar-ne el patiment.

O, el cas contrari, quan a una persona can-
sada de passar molt de temps a l’hospital li
comuniquen que ha de tornar a començar
el tractament que en el seu dia fou eficaç
però que torna a ser necessari aplicar-lo. El
pacient rebutja aquest tractament eficaç, ja
que, pels processos que li comporta, s’es-
tima més continuar a casa seva. Que
aquesta decisió sigui informada, sospe-
sant-ne les conseqüències i que, per la
seva negativa al tractament, no sigui apar-
tat d’altres assistències sociosanitàries.

O la importància de redactar documents de

voluntats anticipades per saber a què cal
acollir-se quan la persona no està en situa-
ció de decidir. Cal que tengui clar —i així ho
diu— quina vol que sigui la seva voluntat
en els darrers moments de la seva vida.

Quina és la responsabilitat social de la
bioètica?

Principalment vetlar sempre pel respecte a
la dignitat de les persones, sigui quina
sigui la condició, vives o fins i tot mortes. I
des d’aquest plantejament tan genèric,
vetlar per la qualitat humana de la recerca
biomèdica, per la qualitat de l’assistència
sociosanitària, per la distribució equitativa
i justa dels recursos, etc.

Per què és important la formació bioèti-
ca dels professionals sociosanitaris?

La nostra societat, en general, no està for-
mada en aquestes qüestions i, com sol pas-
sar, ens recordam de la salut quan ens falla
i no estam en les millors condicions per rao-
nar i enraonar sobre ètiques i bioètiques.
D’aquí la importància que, per la pedagogia
i l’acompanyament en la recerca de l’auto-
nomia en la nova situació de vulnerabilitat
en què es troba un pacient, els professio-
nals tenguin —en la fase de la moral pensa-
da— molt clara l’ètica, quins són els límits i
què és el més adequat i, a més —d’això es
tracta—, ho tradueixin en els seves accions
en la fase de la moral viscuda.

Rafa Martínez.
Infermer URPA/REA

“S’ha de

fer front

a la recerca

amb cèl·lules

mare amb

prudència i

amb tarannà

dialògic”
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Què és exactament la bioètica?

És un diàleg interdisciplinari de professio-
nals amb el desig de prendre decisions
consensuades sobre les qüestions que se
susciten al voltant de la vida i les pràcti-
ques més adients per respondre-hi. Tant
l’ús de les noves tecnologies com les pro-
blemàtiques inherents a les societats
moralment plurals són factors —entre d’al-
tres— que han coadjuvat al naixement de
la bioètica.

Per què és tan important específica-
ment en les disciplines mèdiques o
sociosanitàries?

Sempre —i n’és un clar exemple el codi
hipocràtic— s’ha tingut molt present la
dimensió humanista, i no només tècnica,
de la medicina i de totes les professions al
voltant de l’assistència sociosanitària.
Però la manera d’abordar aquest planteja-
ment humanista solia ser paternalista,
donant per suposat que el pacient era i
havia de ser passiu i pacient, amb qui es
compartia el codi moral. Avui necessitam
passar a un paradigma més autonomista,
de corresponsabilitat del pacient i amb qui
no necessàriament compartim el codi
moral. Totes aquestes professions reque-
reixen del gran valor que és la confiança,
però diferent als contractes empresarials:
aquí la relació no és entre iguals, sinó cla-

rament asimètrica. Per tant, la necessitat
de saber que estam en bones mans
necessita molta cura amb els costums, els
hàbits morals i les actituds amb què trac-
tam els pacients i les seves famílies.

Quins són els aspectes diferenciadors
de la bioètica respecte de l’ètica tradi-
cional?

Per començar, la bioètica és una ètica apli-
cada a entorns sociosanitaris, mentre que
l’ètica tradicional és generalista i quan es
relacionava amb camps professionals es
traduïa en deontologies professionals. Per
continuar, cal precisar que l’ètica tradicio-
nal parlava d’un món molt proper, espacial
i temporalment, pensava sempre en clau
presencialista i presentista, en què no
sempre la diferència entre públic i privat
era gaire clara. Avui en dia, gràcies a la
tecnologia —és a dir, la manipulació genè-
tica, la medicina preventiva, etc.— se
superen aquests marcs. Canvien, com va
dir el filòsof Hans Jonas, les categories de
l’ètica que ens cal per a l’era de la tècnica.

Un dels temes clau en què entren en
conflicte determinats aspectes cientí-
fics i morals és la recerca amb cèl·lules
mare. Com hi fa front la bioètica?

A la seva manera, amb un diàleg delibera-
tiu interdisciplinari en què ningú no té la

“És necessari

que es

redactin

documents

de voluntats

anticipades

per quan un

pacient no

pugui decidir”

“La bioètica vetla pel respecte a la
dignitat de les persones”
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Joan Sureda és zelador del magatzem de
l’Hospital i, a més, és xeremier. L’horari
flexible que li proporciona la feina li per-
met dedicar la major part del seu temps
lliure a tocar la xeremia. Els seus inicis
en la música foren amb el grup Tedeum,
que tocava una mescla de pop i folk.
Després va crear Herbes Dolces i
Xeremies de sa Garriga, de tall més tradi-
cional... fins que s’ha convertit en un
músic bastant independent. Durant tot
l’any, en Joan i el seu grup fan concerts
arreu de Mallorca, però també a
Formentera i a Catalunya. Enguany, a
més, en el marc d’un festival de música
de la Mediterrània, han duit la música tra-
dicional balear a Nova York i a Londres.

D’ençà quan toques la xeremia?

Des dels devuit anys, i ara en tenc trenta-
sis: o sigui, que en fa exactament devuit.
Vaig començar amb les flautes dolces i amb
la flauta travessera quan tenia setze anys,
però aquests instruments tenen un inconve-
nient: demanen una gran dedicació, i per
això vaig haver d’abandonar. Ara em dedic
plenament a la xeremia. A més, també
tenim un petit taller on fabricam la doble
canya de tarotes, d’oboès... i de xeremies,
és clar.

Quan vares descobrir la passió per
aquest instrument?

El meu padrí cantava i tocava el violí, i la
meva germana va començar a estudiar
piano, però no es pot dir que a la meva
família hi hagi hagut una tradició musical
gaire forta. Va ser per casualitat: vaig
conèixer una sèrie de músics que em
varen descobrir l’instrument i em vaig com-
prar una xeremia de segona mà, ja que
abans era molt difícil trobar-ne una de
nova. Així vaig començar.

Què és exactament una xeremia?

Una xeremia és un instrument que té
6.000 anys d’antiguitat, aproximadament.
Va néixer a Mesopotàmia devers l’any
4000 aC. Es poden trobar xeremies arreu
del món: Europa, Amèrica, Àfrica... i a
Austràlia hi ha les gaites que varen dur els
britànics amb la colonització militar. En

canvia la morfologia, les tonalitats i, evi-
dentment, el tipus de música que s’hi fa.
És com parlar de guitarres: hi ha la flamen-
ca, l’espanyola, l’elèctrica, l’acústica, etc.,
però totes són de la mateixa família.

Com compagines feina i música?

La veritat és que, al magatzem, tenim un
horari que em permet continuar amb
aquesta activitat. I qualsevol dia et poden
cridar per anar a tocar a les vuit del dema-
tí o a les quatre de l’horabaixa. O sigui,
que pràcticament has d’estar disponible
les 24 hores del dia. No és molt usual,
però es pot donar el cas. Hem tocat a
Andorra, a Londres, a França i a Nova
York. Quan tocam més és els caps de set-
mana. La veritat és que estam bastant
enfeinats.

Penses que s’està perdent la música
popular de les Illes?

Rotundament no. Hi havia molt poca gent
que s’hi dedicàs fa 20 o 30 anys, quan jo
vaig començar. Però ara a les escoles de
música i al conservatori han començat a
incorporar-hi la xeremia i els instruments
tradicionals, i això ja no es pot aturar per-
què està agafant molta força. 

Rafa Martínez. Infermer URPA-REA

Si voleu contactar amb en Joan Sureda, ho podeu
fer al telèfon 699 313 500 o l’adreça electrònica
dalikanya@yahoo.es.  
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Un grup de gerents d’hospitals europeus es va
reunir els dies 8 i 9 de maig a Son Llàtzer per
compartir experiènciesen el marc del progra-
ma HOPE (European Hospital and Healthcare
Federation), l’objectiu del qual és intercanviar
coneixements sobre el funcionament de siste-
mes sanitaris europeus i fomentar la formació
i la investigació sanitària, i alhora promoure la
relació entre els professionals dels diferents
països.

Fa dos anys el programa HOPE va iniciar un
projecte que consisteix en la creació d’un grup
de treball format per gerents d’hospitals euro-
peus per tal de compartir experiències sanità-
ries. Espanya està representada per l’Hospital
Son Llàtzer, que fou seu d’aquesta trobada
internacional de directius, amb la col·laboració
del Comitè Permanent del HOPE, l’Ospedale

Versilia (Itàlia), el Centre Hospitalier d’Arras
(França) i el Lutton and Dunstable Hospital
(Regne Unit).

Cada sis mesos, la reunió té lloc en un país
europeu:  ja s’ha fet a Hongria, a Itàlia i al
Regne Unit. El mes de maig va tocar el torn a
Espanya. En aquestes reunions, hi participen
directius d’Espanya, França, Hongria, Malta,
Portugal, el Regne Unit i la República Txeca.
L’Hospital Son Llàtzer va acollir el debat sobre
seguretat del pacient. En el programa de tre-
ball es varen incloure assumptes com ara l’ex-
plicació del protocol informàtic de la sèpsia
que s’aplica a Son Llàtzer, la comparació i l’a-
valuació de les enquestes que es fan als dife-
rents hospitals europeus sobre la seguretat
del pacient i l’anàlisi dels incidents crítics en
l’àmbit hospitalari.  

no
tí

ci
es

Gerents europeus parlen
sobre seguretat del pacient

Creu Roja aporta voluntaris a la ciberaula
L’Hospital Son Llàtzer i Creu Roja han signat un conveni mitjançant el qual
un grup de voluntaris s’han incorporat a la ciberaula per tal d’acompanyar
en les seves activitats lúdiques els infants hospitalitzats.

Els voluntaris estan amb els infants de 10.30 a 13.00 hores, de dilluns a
divendres. La seva tasca cobreix una gran varietat de necessitats de l’infant
i els beneficis de la col·laboració abasten els voluntaris mateixos i també la
família i el personal sanitari, sobretot pel que fa a la descàrrega de feina de
tipus emocional.

El contacte de l’infant amb els voluntaris li suposa un reforç emocional, li
facilita el contacte amb el món exterior, li proporciona distracció, n’aug-
menta la qualitat de vida i li permet elaborar models d’acceptació i de supe-
ració de la malaltia.
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Unidad de Recuperación

La U.R.P.A. (Unidad de Recuperación
Postoperatoria), cuenta con 12 boxes y
está ubicada junto a los quirófanos. Un
equipo formado por médicos anestesiólo-
gos y personal de enfermería hace un
seguimiento minucioso del paciente una
vez que ha salido de la sala de operacio-
nes y hasta que se recupera totalmente de
los efectos de la anestesia. 

Otra de las actividades que lleva a cabo el
equipo de anestesistas y de enfermería de
la U.R.P.A. es el seguimiento y la educación
sanitaria de las personas que ingresan en
la Unidad de Dolor Agudo, cuyo objetivo
principal es proporcionar la analgesia ade-
cuada para evitar que el paciente sufra
dolor durante su estancia hospitalaria.

Esterilización 

El Servicio de Esterilización se ocupa de la
desinfección del material quirúrgico proce-
dente de los montacargas interiores.
Cuando el instrumental llega al Servicio,
se hace un cribado para separar el mate-
rial que se puede introducir en aparatos de
lavado del que precisa limpieza  manual.

El material que necesite esterilización se
separa en dos bloques según la tempera-

tura de lavado que pueda soportar, que se
hace al vapor o con óxido de etileno. Esta
unidad funciona con un sistema informáti-
co de trazabilidad, lo que permite hacer el
seguimiento y el registro de incidencias
del instrumental que se maneja.

Trabajo en equipo

Ivaylo Grigorov y Juan Marí, coordinado-
res médico y de enfermería, respectiva-
mente, del Bloque Quirúrgico del Hospital
Son Llàtzer, destacan la importancia que
el trabajo de un equipo multidisciplinar
tiene en su área: “Es muy grato trabajar
día a día con un equipo de personas pre-
paradas, con una gran iniciativa y con
muchas ganas de desarrollarse como pro-
fesionales. Somos más de 200 profesiona-
les sanitarios entre personal médico, de
enfermería, celadores, personal adminis-
trativo y personal de limpieza, que trabaja-
mos durante las 24 horas del día para
ofrecer a los usuarios la mejor atención
especializada”.

En cuanto a la evolución de la actividad
quirúrgica del Hospital, hay que señalar
que se ha pasado de hacer un total de
5.407 intervenciones en el año 2002 a
cerrar el año 2007 con 10.771, tanto pro-
gramadas como urgentes.

El Bloque Quirúrgico es una unidad asis-
tencial destinada a atender a los pacien-
tes que precisen una intervención quirúr-
gica. Dotado de modernos equipamientos
y de tecnología quirúrgica y anestésica de
última generación, representa una de las
áreas con mayor peso específico en el
Hospital. En ella convergen anestesiólo-
gos, cirujanos de diferentes especialida-
des, personal de enfermería y demás pro-
fesionales, con el fin de atender al pacien-
te que se va a someter a una intervención
quirúrgica, ocuparse de sus cuidados
intrahoperatorios y postoperatorios, y faci-
litar su recuperación postanestésica y su
vuelta a la habitación o al domicilio en las
mejores condiciones posibles.

Esta área se distribuye de forma vertical
en tres plantas. En la primera se halla el
Servicio de Esterilización, en la segunda
hay siete quirófanos —-uno de ellos desti-
nado exclusivamente a cesáreas— y la
Unidad de Reanimación Postanestésica
(U.R.P.A.), que dispone de seis camas. En
la planta tercera se ubican seis quirófanos
más y su sala de reanimación correspon-
diente, también con seis camas. 

Los trece quirófanos funcionan con activi-
dad programada por las mañanas y en

dos turnos de tarde. Además, se atienden
las urgencias durante las 24 horas del día.
Están dotados con la tecnología más
moderna, que permite intervenciones qui-
rúrgicas con técnicas complejas e innova-
doras. Desde los quirófanos también se
pueden hacer retransmisiones en directo
a la sala de actos del Hospital en el marco
de cursos y jornadas.

Los quirófanos se diferencian por espe-
cialidades. En la planta segunda se llevan
a cabo las intervenciones quirúrgicas de
oftalmología, otorrinolaringología, derma-
tología, cirugía plástica y ginecología, sin
olvidar el quirófano de urgencias de obs-
tetricia, donde se hacen tanto las cesáre-
as programadas como las urgentes.
También se realizan intervenciones de la
Unidad de Dolor Crónico. En los quirófa-
nos de la tercera planta, se realizan ope-
raciones de traumatología, urología y ciru-
gía general.

El Bloque Quirúrgico está informatizado.
Utiliza el sistema denominado PICIS, que
permite el control clínico del paciente
durante la intervención quirúrgica y des-
pués. Este programa garantiza la seguri-
dad de los datos del usuario y sustituye
las hojas de registro en papel.
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200 profesionales
al servicio del pacienteEl lado 

Los quirófanos
disponen de

equipamientos
y tecnología

de última
generación

En 2007,
se realizaron
más de
10.000
operaciones
entre
programadas
y urgentes
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Víctor Uris, la força del blues
Fa 33 anys que un accident de moto el va
deixar en una cadira de rodes, des d’on
Víctor Uris mira el món amb humor, un cert
sarcasme i molt d’optimisme. Conversant
en una habitació de casa seva, plena d’ob-
jectes personals i una nombrosa col·lecció
d’harmòniques, se li endevina un tarannà
que recorda la força del blues.

L’any 1982, Víctor Uris va formar amb altres
dos músics mallorquins —Pep Banyo i Toni
Reynés— el grup Harmònica Coixa Blues
Band, que va actuar en els circuïts musicals
fins els anys 90. Després va formar part
d’un trio acústic amb el guitarrista Amadeu
Casas i la cantant Montse Pratdesaba (Big
Mama), amb qui edità l’any 1996 el treball
discogràfic El blues de la inflació. Dos anys
després, ara només amb Big Mama, va
treure al mercat El blues de l’ombra blava.

Més endavant començà a fer actuacions i
enregistraments en solitari, com ara De
lado a lado. En aquest CD va comptar amb
la col·laboració de Jay Kaye, Daniel
Higiénico i Pau Donés, entre d’altres.
També va participar en sessions de grava-
ció amb Antonio Vega i amb Jarabe de Palo
en el disc Vuelta y vuelta, l’any 2001.

De llavors ençà, Víctor Uris continua tocant
l’harmònica, un instrument que, segons ell,
és molt agraït: “Quan bufes, sona... i perquè

ho faci bé no necessites ser un virtuós de la
música. A més, la pots dur sempre damunt,
dins la butxaca, i això no ho pots fer amb un
piano”, explica Uris, tot rient. 

Aquest músic i cantant (“ho faig quan és
necessari”) és pacient de la Consulta de
Rehabilitació de l’Hospital Son Llàtzer. Té
una opinió molt peculiar sobre els metges i
el personal sanitari en general: “Si no
hagués estat pels metges i les infermeres,
jo no seria aquí, no seria viu. Sempre m’he
trobat amb persones molt entregades i
generoses”, explica Uris.

No obstant això, sentencia amb contundèn-
cia: “Així i tot, els falta sentit comú, creuen
massa en les estadístiques, i llavors s’equi-
voquen en les prediccions”. Quan Víctor
Uris va tenir l’accident, li diagnosticaren que
viuria devers deu anys: “I, ja ho veus, fa 33
anys que visc de gratis, de pròrroga. Em
sembla que som el segon tetraplègic de
Mallorca que no ha mort”, afirma victoriós.
Fa poc, Uris va celebrar el seu 50è aniver-
sari envoltat d’amics i de música.

De les coses dolentes i que, a més, no
tenen remei (com la seva malaltia), el can-
tant ha après la millor lliçó: “Bé, no m’he
hagut de llevar a les set del matí cada dia
per anar a treballar i haver d’aguantar un
cap insuportable, per exemple”.

“Sempre
m´he trobat
amb persones
molt entregades
i generoses”

Al marge d’aplicar tractaments mèdics i far-
macològics individualitzats, hi ha terapies
globales per abordar els trastorns dels
pacients de l’Hospital de Dia Psiquiàtric
(HDP). Per això, l’equip d’infermeria d’a-
questa Unitat ha desenvolupat un programa
d’intervenció grupal, que inclou activitats
culturals i d’oci: “Les intervencions grupals
cerquen que els pacients recuperin i desen-
volupin habilitats que, a causa de la seva
malaltia, estan alterades. Treballar amb
grups permet els pacients compartir objec-
tius comuns, comunicar-se recíprocament i
obrir espais per escoltar els altres. Alhora,
per als professionals el grup es converteix
en un instrument d’observació i de detecció
de problemes”, explica Carmen Olmos,
infermera de l´HDP.

El programa grupal de cultura i d’oci —que
desenvolupen dues infermeres, una auxiliar

d’infermeria i una terapeuta ocupacional—
inclou activitats de tipus lúdic o creatiu en
què es treballen les capacitats físiques i
cognitives alterades, les habilitats de comu-
nicació i interacció social, la motivació i la
creativitat: “Aquestes activitats sorgeixen
tant per iniciativa dels usuaris mateixos del
servei com dels professionals segons les
àrees que cal treballar. Es tracta d’explorar
les necessitats del pacient, oferir-li oportuni-
tats perquè prengui les seves pròpies deci-
sions i generar estratègies que pugui incor-
porar a la seva rutina diària”, precisa
Carmen Cabanillas, terapeuta ocupacional.

Les denominades sortides terapèutiques
són les activitats grupals amb què els
pacients gaudeixen més. Es duen a terme
fora de l’entorn hospitalari i tenen com a
objectiu —entre d’altres— fomentar l’interès
per la cultura i per l’oci. Enguany s’han visi-
tat exposicions d’art, la catedral i alguns
patis de Mallorca i el Palma Aquarium. Els
usuaris han participat en la marató fotogrà-
fica del barri de la Soledat, de Palma, i
periòdicament fan sessions de cinefòrum.

En l’àmbit hospitalari, també fan tallers des-
tinats a aprofitar i reforçar les habilitats i les
motivacions dels usuaris. S’hi han fet activi-
tats de cuina, cura de l’aspecte personal,
lectura de periòdics, elaboració de revistes i
presentació davant el grup, exposicions de
treballs realitzats en els tractaments de
teràpia ocupacional, celebracions d’esde-
veniments significatius, etc.
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A la fi és divendres

“A la fi és divendres” és una activitat en què participen tots els professionals
de l’equip terapèutic de l’Hospital de Dia Psiquiàtric i que es fa, evidentment,
els divendres. Es tracta d’un espai de comunicació en què els pacients
expressen els projectes que realitzaran durant el cap de setmana.

Es tracta d’identificar i conèixer els desigs, les habilitats, els interessos i les
dificultats de cada pacient en diferents àrees de funcionament psicosocial i
cercar possibles solucions. Alhora es proposen alternatives de cultura i d’oci
analitzant les agendes culturals de revistes i periòdics i es projecten excur-
sions, visites a exposicions o actes a l’aire lliure amb l’objectiu que les inte-
grin en el seu temps lliure.

Hospital de Dia Psiquiàtric
Programes d’oci i activitats culturals 
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A més de desenvolupar la seva tasca assis-
tencial i investigadora, Son Llàtzer entén
que hi ha la necessitat de promoure la for-
mació com a eina de progrés i qualitat sani-
tària, per la qual cosa l’any 2002 va obtenir
l’acreditació d’hospital docent. Aquest
mateix any es va incorporar el primer mèdic
intern resident (MIR) a l’Hospital, procedent
del Complex Hospitalari de Mallorca.

L’evolució de l’activitat docent ha estat
contínua al llarg d’aquests anys. En l’ac-
tualitat hi ha 83 facultatius i 8 infermeres
residents en període de formació a Son
Llàtzer. El 22 de maig es va celebrar l’acte
de presentació dels professionals que
s’han incorporat a la formació especialitza-
da en 2008: varen ser vint-i-cinc metges
residents i quatre comares.

Una vegada que han finalitzat la carrera de
medicina, els metges o els farmacèutics
que volen exercir la seva professió a l’àm-
bit de la sanitat pública han de superar el
MIR o el FIR. Depenent de la puntuació
obtinguda en aquest examen, poden triar
l’especialitat i l’hospital on desenvoluparan
la seva formació.

Amb la inclusió enguany de la Unitat
d’Urologia, ja hi ha tretze unitats acredita-
des per a la formació d’especialistes. Les
altres són: Anestesiologia, Cirurgia
Ortopèdica i Traumatològica, Digestologia,
Farmàcia, Ginecologia i Obstetrícia,
Medicina del Treball, Medicina Familiar i
Comunitària, Medicina Intensiva, Medicina
Interna, Pediatria i Psiquiatria. 

L’Hospital està acreditat per formar infer-
meres residents des de l’any 2004. La pri-
mera promoció de comares va acabar la
seva residència el 2006; un any després,
Son Llàtzer va incorporar el primer lleva-
dor de les Illes Balears. 

El desembre de 2002 es va crear a Son
Llàtzer la Comissió de Docència MIR, que
s’ocupa de gestionar els assumptes rela-
cionats amb la formació d’especialistes i
es reuneix bimestralment, com a mínim.
La Comissió està constituïda per Juan
Buades, director de l’Àrea de Medicina
Interna i cap d’estudis de l’Hospital, a més
d’una secretària, cinc tutors de les espe-
cialitats acreditades i quatre representants
dels MIR.

Son Llàtzer, un hospital docent 
Incorporació de nous metges i comares
a la formació especialitzada

docència

Hi ha tretze

unitats

acreditades per

a la formació

d’especialistes
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No pasaban inadvertidos en la sala de
espera de Urgencias. Él era un hombretón
enorme, de casi dos metros de altura, cuyo
corpachón musculoso y cubierto de tatuajes
parecía no encajar con unos ojos inocentes,
brillantes ahora por el dolor.  Su compañera
tampoco pasaba desapercibida: el tinte
rubio platino de su pelo cubría seguramen-
te las primeras canas, y su brillante y ajus-
tada malla de brillante piel de tigre dejaba
imaginar un cuerpo que debió ser hermoso
hasta hace poco tiempo.

Mientras esperaba permanecía sereno, sin
quejarse, a pesar de que el dolor le obliga-
ba a contraer los enormes músculos de sus
piernas, en las que se había tatuado enor-
mes serpientes que trepaban desde sus
tobillos y se perdían en la pernera de su
pantalón corto. Pero, cuando el médico de
guardia le comunicó que se había fractura-
do la cadera y que tendría que operarlo, se
derrumbó y aparecieron las primeras lágri-
mas, que ya no pudo reprimir mientras le
interrogaba para hacer su historia clínica. 

Hace unos años empezó a sentir molestias
en la cadera. Su médico le comunicó que
sufría una artrosis de cadera y que debería
operarse. Después, le dijo, podría volver a
hacer una vida normal y el dolor desapare-
cería. Pero él no tenía una vida normal: era
El Hombre Forzudo, Mister Hulk. Vivía de
su espectáculo, que realizaba siempre que
conseguía un contrato en un circo, una sala
de fiestas o un hotel. Pero, ¿qué iba a hacer

si se le ponían una prótesis? Sólo servía
para eso, para ser un forzudo, para entre-
nar cada día sus enormes músculos y para
perfeccionar su espectáculo.

Por eso no se operó. Por eso aguantó dos
años más el dolor que se agudizaba por
culpa de los kilos de más de su mujer, que
ya empezaba a ser mayor. Y por eso se
cayó mientras saltaba a la comba llevándo-
la sentada en sus hombros.  

La intervención  fue complicada. Su enorme
musculatura dificultaba la colocación de la
prótesis, que tuvimos que encargar ya que
no servían las tallas habituales. En cambio
la recuperación fue muy rápida: había que
echarle del gimnasio y prohibirle hacer ejer-
cicios suplementarios en casa. En un tiem-
po récord recibió el alta. 

Poco tiempo después recibimos una invita-
ción para ver su nuevo espectáculo en un
pequeño circo. Habia cambiado algunas
cosas: ahora hacía los ejercicios tumbado
para no cargar las piernas, y levantaba con
los brazos a su nueva compañera, una
rubia espectacular que debía pesar la mitad
que la anterior. Su ajustado mono de tela
brillante imitando piel de tigre nos resultó
familiar. Tras el telón vimos la cara sonrien-
te de su mujer mirando con orgullo a su hija.

Dr. J. Ortega Klein
Director del Área de Aparato Locomotor

El hombre       forzudo

històries sense clínica



Trobau
les 10
diferències
El Photoshop se’ns ha ficat a
la Unitat de Radiologia de
l’Hospital durant una ecogra-
fia i ha modificat una de les
fotografies. Heu de trobar-hi
les 10 diferències.

Solucions
Sopa de lletrasLes 10 diferencies

1   La patilla de l’home
2   L’arracada de l’home
3L’anell de la dona  
4La línia superior del monitor
5El quadre de comandaments del teclat
6El cable de l’ordinador que hi ha damunt la taula
7La imatge que surt a la pantalla de llum (megatoscopi)   
8El tub de darrere la taula que aguanta el monitor 
9El full de la paret

10Els tubs de presa d’oxigen de la paret.

Sopa
de lletres

En aquesta sopa de lletres
heu de trobar el nom de

5 malalties típiques de l’estiu.

passatem
ps
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Viure al desert
sense mirar enrere

Dedic aquest petit text
a tot el poble sahrauí
—molt especialment

a les dones—
amb el desig

que pugui tornar
a casa seva,

a la seva terra,
i pugui viure

d’una manera digna,
com es mereix

qualsevol ésser humà

Des del punt de vista d’una cooperant és
difícil explicar les vivències i les sensacions
que comporta treballar a països subdesen-
volupats. En el meu cas, podria contar les
meves experiències a Angola, al Níger o als
campaments de refugiats sahrauís, que és
on he treballat en diferents períodes de la
meva vida.

Els cooperants sempre partim del principi
que anam a ajudar la gent més vulnerable,
sobretot els infants i les mares o les dones
en edat reproductiva. Però pens que, al
final, som nosaltres qui rebem més, ja que
maduram com a persones i ens fan veure
com és viure el dia a dia i quines són real-
ment les coses més importants de la vida:
sobreviure, lluitar per tirar endavant passi el
que passi i no mirar mai enrere.

La meva darrera experiència ha estat
enguany als campaments de refugiats sah-
rauís, on he estat durant dos mesos fent-hi
una enquesta nutricional. Realment m’ha
impressionat, ja que ha estat una manera de
conèixer a fons la cultura sahrauí, la mane-
ra com viu aquesta gent, ja que l’enquesta
es feia dins les khaimes a dones entre 15 i
49 anys i a infants de fins a 5 anys, perquè
formen la població més vulnerable. 

He comprovat que, realment, es pateix una
malnutrició aguda molt greu —sobretot
entre els infants— i que les dones sofreixen
un estat anèmic també molt greu, tant que
ens demanàvem com podien respirar i
caminar; així i tot, elles continuaven amb la
seva vida habitual. Tot el que hi hem trobat
ha estat per pura casualitat, ja que l’en-
questa es duia a terme de manera aleatò-

ria, no perquè se’ns hagués fet una deman-
da mèdica. L’únic que podíem fer era
donar-los comprimits o xarop de ferro,
encara que moltes dones necessitaven una
transfusió, amb l’hemoglobina com la
tenien. Però això els hauria suposat despla-
çar-se tres-cents quilòmetres, deixar la
família i els fills... En fi, molt complicat... A
més, elles no ho entenen, no en veuen la
necessitat, perquè realment no es troben
malament, perquè estan habituades a viure
així. I a canvi d’això, de les medecines, que
a nosaltres no ens suposava res, ens
obrien casa seva, la seva khaima, com si
fóssim de la família.

És impressionant trobar-se aquesta situació
enmig del no res, perquè aquesta gent viu
enmig del desert algerià, en ple Sàhara, on
no hi ha ni una ombra ni cap punt d’aigua —
en duen en camions cisterna des de tres-
cents quilòmetres enfora—, on no es pot
sembrar res perquè el sol ho crema tot.
Doncs aquí és on les dones sahrauís varen
organitzar els campaments l’any 1975. I a
hores d’ara encara són elles les que fan que
la família vagi endavant. I donen a llum a
casa, entre les veïnes i la família, ajudades
per comares tradicionals, tot i que ara algu-
nes comencen a anar a parir a l’hospital.

A pesar de ser refugiats i de viure en aques-
tes condicions infrahumanes, aquesta gent
sempre té un somriure i una mà per donar i
el que faci falta perquè un se senti com a
casa seva. 

Margalida Aulet i Galmés. Infermera H2C




