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l 15 de setembre passat, el Patronat de l’Hospital Son Llàtzer va aprovar el Pla estratègic de l’Hospital,
que inclou un conjunt de canvis en el model directiu i d’organització i la creació de les primeres uni-
tats de gestió clínica. Això fa que a hores d’ara ja hàgim començat a aplicar un model de funcionament
més modern i en consonància amb les necessitats clíniques actuals.

L’any vinent, l’Hospital celebrarà el desè aniversari, per la qual cosa era necessari revisar el model que
fins ara ha complert una funció i que ens ha servit com a brúixola. Així i tot, el temps passa i feia falta adequar
l’organització del centre a les demandes assistencials de la ciutadania i crear un model de gestió que permetés
modernitzar-lo, com han fet alguns centres de Catalunya i d’Andalusia.

Així doncs, el Comitè de Direcció s’amplia i s’obre a la participació de noves àrees, com ara Docència,
Investigació, Bioètica, Atenció al Ciutadà i Participació Ciutadana. També es crea l’Àrea de Gestió Operativa, la
direcció de la qual s’ocuparà de coordinar els processos transversals i la producció hospitalària.

En l’àmbit de la gestió clínica, es posen en funcionament dos instituts —el de Malalties Digestives i el de l’Aparell
Locomotor—, a més de la Unitat de Sèpsia. No descartam ampliar més endavant el nombre d’instituts i d’unitats
funcionals.

Aquests canvis no suposen un tomb traumàtic en el funcionament de l’Hospital; més aviat es tracta d’un reajus-
tament en la manera de treballar que repercutirà, sens dubte, en una major agilitat en els processos. Per un altre
costat, atesa la nostra vocació d’atendre de la manera més efectiva possible els nostres usuaris, esperam que
aquesta reestructuració organitzativa també afecti positivament la qualitat sanitària que prestam a la nostra pobla-
ció de referència.

Aprofitant aquest espai de la revista, us comunic que el Pla estratègic, a més de la reestructuració organitzativa,
inclou un conjunt de millores per a l’Hospital, de les quals us informarem puntualment.
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observació dos o tres dies, durant els
quals es divideixen. Passat aquest perío-
de, se’n seleccionen un màxim de tres
embrions i es transfereixen a l’úter.

Les parelles que recorren a la fecundació
in vitro ho fan per problemes d’infertilitat;
pel que fa als homes, en la majoria dels
casos es produeixen per alteracions en la
producció de l’esperma; respecte de les
dones, les causes poden ser l’obstrucció
de les trompes de Fal·lopi, trastorns hor-
monals i endometriosi.

Segons un estudi de l’any 2007 de la
Societat Espanyola de Fertilitat, el 34,7%
dels casos d’infertilitat tenien com a causa
factors masculins, el 23,4% eren deguts a
factors femenins, el 25,7% a causes mixtes
i el 10% a esterilitat d’origen desconegut.
L’estudi també assenyala que aproximada-
ment el 80% dels pacients que segueixen
el tractament de fecundació in vitro tenen
entre 30 i 40 anys i que el percentatge de
dones infèrtils s’incrementa a mesura que
es retarda l’edat de la maternitat.

Així mateix, aquesta anàlisi estadística
ofereix les taxes d’embaràs de la fecunda-
ció in vitro per transferència, que arriba
gairebé al 39%. I les taxes de naixements
se situen en el 56 %, el 71 % dels quals
correspon a parts únics, el 28,2% a besso-
nades i el 0,7% a parts de trigèmins.

El Laboratori de Fecundació In Vitro de
l’Hospital Son Llàtzer també té la funció
de banc de semen —tot i que només per
als usuaris de la seva àrea de referència
sanitària—, ja que pot congelar-ne en els
casos de pacients oncològics, de cripto-
zoospèrmia en l’ejaculació (nombre molt
baix d’espermatozoides) i de biòpsia tes-
ticular.

Cal assenyalar que no solament poden
accedir a les prestacions del Laboratori de
Fecundació in Vitro les parelles heterose-
xuals, sinó que també ho poden fer dones
amb parella femenina o sense parella, uti-
litzant semen d’un donant. Tot i així, cap
dels dos tractaments s’aplica a dones de
més de 40 anys.
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A finals de març de 2007, l’Hospital Son
Llàtzer va posar en servei el Laboratori de
Fecundació In Vitro, que depèn de la
Unitat de Salut Reproductiva i que s’ocupa
d’atendre les demandes de reproducció
assistida de la població de referència del
centre hospitalari. Això ha permès que les
parelles amb problemes d’infertilitat es
puguin tractar a Son Llàtzer i no hagin de
ser derivades a Son Dureta o, en alguns
casos, a l’Hospital La Fe, de València.
D’aleshores ençà s’hi han fet més de sis-
cents cicles de fecundació in vitro, més
d’un miler d’inseminació artificial de cònju-
ge i al voltant d’una cinquantena d’insemi-
nacions artificials de donants cada any,
amb unes taxes d’embaràs del 40%, del
18% i del 25%, respectivament.

Aquest servei, integrat en l’Àrea de
Maternoinfantil, disposa de dues consultes
específiques, un laboratori i una sala d’o-
peracions a la zona de les sales de part, a
la planta segona. Al capdavant del servei
hi ha els ginecòlegs Vicente Ramo,
Antònia Roig, Carmen Le-Senne i Martí
Mascaró i les biòlogues Paula Sánchez-
Cabezudo i Patrícia Muñoz. Així mateix, hi
col·laboren metges especialistes en urolo-
gia i en anestesiologia i també personal
d’infermeria i professionals del Laboratori
d’Hormones.

Quan no s’ha pogut aconseguir l’embaràs
de manera natural, s’inicia el procés per
aconseguir-ho de manera artificial, des-
prés de fer els estudis corresponents a la
parella. Cal dir que una parella es pot con-
siderar infèrtil quan durant un any ha man-
tengut relacions sexuals sense protecció i
no ha aconseguit cap embaràs. Amb
aquest tractament, normalment entre el
80% i el 85% de les dones d’aquestes
parelles queden embarassades al cap de
dotze mesos. I les possibilitats arriben fins
al 90% si s’hi persisteix durant dos anys.

El procés és el següent: s’inicia un tracta-
ment per inseminació artificial com a pri-
mera alternativa, en què la dona rep un
tractament hormonal amb dosis baixes,
després del qual se li introdueix líquid
seminal processat dins l’úter i s’espera
que es fecundi l’òvul. Si després de quatre
inseminacions artificials no s’ha aconse-
guit l’embaràs, aleshores s’opta per la
fecundació in vitro.

Aquest altre tractament comença amb la
hiperestimulació ovàrica controlada de la
dona a fi d’obtenir un nombre adequat d’o-
vòcits, que s’entreguen al Laboratori on es
fecunden in vitro pel FIV convencional o
pel sistema de microinjecció espermàtica.
Una vegada fecundats, es mantenen en
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Un estudi del Servei de Dermatologia de
Son Llàtzer que s’ha fet durant un any
entre les persones que han acudit a una
primera consulta a l’Hospital conclou que
la demanda assistencial de la població
immigrada és inferior a la de la població
espanyola. El resultat es basa en l’anàlisi
de 6.699 primeres visites a Consultes
Externes de la població comunitària, l’ex-
tracomunitària i l’espanyola entre el 10 de
juliol de 2007 i el 9 de juliol de 2008.
Aquest estudi, publicat per la revista Actas
Dermo-Sifiliográficas, de l’Acadèmia
Espanyola de Dermatologia, va considerar
immigrats els pacients de nacionalitat
estrangera i residents a Espanya durant
un any o més. Els infants de menys de
dotze anys amb pares immigrats (ambdós,
pare i mare) també reberen la mateixa
consideració.

L’índex de freqüentació —percentatge de
pacients que sol·licitaren una primera
visita al Servei de Dermatologia— segons
el lloc de procedència fou del 2,71% en el
cas dels pacients espanyols, mentre que
pel que fa als d’origen estranger el per-
centatge es va situar entre l’1,05% i el
2,04%, depenent del lloc de procedència.

Del nombre total de pacients registrats
durant un any a la consulta de
Dermatologia, el 86,8% foren espanyols i
el 13,2% foren d’origen estranger; d’a-
quests, el 2,7% eren comunitaris i el
10,5% extracomunitaris.

A banda d’això, s’observa que globalment
les dones (58,5%) van més a la consulta
dermatològica que els homes (41,5%).
Amb relació a l’origen de la població
immigrant, el 51,7 % procedia de
l’Amèrica Llatina; el 20,7%, de la Unió
Europea; el 8,5%, de l’Àfrica subsaharia-
na; el 8,2%, del Magrib; el 7,8 % de
l’Europa de l’Est, i el 3,1%, de la resta del
món.

Durant el període estudiat, el 14% dels
motius de consulta fou per assumptes
d’estètica (més en les dones) i el 2% va
ser per malalties de transmissió sexual,
sobretot en homes extracomunitaris de 20
a 45 anys. Els diagnòstics més freqüents
dels pacients extracomunitaris foren pato-
logia inflamatòria (37,7%), tumors benig-
nes (23,6%) i dermatosis víriques (11%).
Pel que fa als pacients comunitaris, es
varen registrar tumors benignes (36,1%),
patologia inflamatòria (27,9%) i tumors
malignes (8,2%), mentre que entre els
pacients espanyols les patologies més fre-
qüents varen ser tumors benignes
(33,9%), patologia inflamatòria (28%) i
dermatosis víriques (11,4%).

Els motius de consulta per parasitosi, per
patologia d’annexos, per patologia infla-
matòria i per trastorns de la pigmentació
es varen observar en un percentage més
alt en els pacients extracomunitaris. Cal
assenyalar que en el grup d’estrangers
només es va diagnosticar un malaltia
importada: fou el cas d’una tuberculosi
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L’Asociación Mamalena
decora la planta de pediatria

El projecte
s’inscriu
en el pla

d’humanització
de l’Hospital
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L’Asociación Mamalena és l’autora dels
coloristes murals que decoren la planta de
pediatria de Son Llàtzer, activitat que s’ins-
criu en el Pla d’humanització de l’Hospital.
El projecte es va desenvolupar durant tres
setmanas amb la col·laboració de perso-
nes voluntàries, que es varen encarregar
d’animar les blanques parets amb dibuixos
d’animals i d’elements de la natura plens
de vida, com ara flors, ases, moixos, rato-
lins, ànecs i altres éssers.

L’encarregada de dur endavant el treball ha
estat Mamalena, una associació no gover-
namental sense ànim de lucre, d’interven-
ció social i sanitària. Tot i que l’associació
es va crear per donar suport als pares amb
infants amb malalties cròniques, poc fre-
qüents o en la fase terminal —i també al
seu entorn, és a dir, la família, els cuida-
dors i els professionals sanitaris—, es dedi-
ca a fer altres tipus d’intervencions com ara
humanitzar les àrees pediàtriques dels
espais sanitaris, especialment els hospitals
i els centres socials i terapèutics.

La intervenció a Son Llàtzer és la segona
que ha fet en un centre sanitari; abans,
l’Asociación Mamalena ja havia decorat la
Unitat de Pediatria de Son Dureta, on fins i
tot qualque infant va col·laborar fent-hi
dibuixos. Els murals de Son Llàtzer han
estat pintats per persones voluntàries, i el
cost de fer-los i els materials els ha assu-
mits aquesta ONG.

Elena Mesquida, fundadora de Mama-
lena, afirma que de moment consideren
acabada la tasca de decoració de les
plantes d’hospitalització d’infants, ja que
la finalitat última de l’associació és la cre-
ació d’un hospice, un mena de llar dedi-
cada a l’atenció psicosocial i sanitària
dels infants malalts i les seves famílies,
que seria el primer amb aquestes carac-
terístiques que funcionaria a Espanya, tot
i que ja fa anys que n’hi ha d’oberts a paï-
sos com el Regne Unit, Alemanya i els
Estats Units.

Segons María Cano, directora d’Infermeria
del centre, la decoració de la unitat de
pediatria ha aportat una millora significativa
tant als nins hospitalitzats com al personal
sanitari que treballa a la planta. “El passa-
dís de la Unitat d’Hospitalització de
Pediatria s’ha convertit en un espai
d’entreteniment i distracció, que
ajuda a disminuir l’aïllament i
l’estrès emocional que
pot provocar un
ingrés”. Cano afirma
que son molts els
beneficis que
aquest entorn
més colorista i ale-
gre aporta als cuida-
dors (pares o fami-
liars dels imfants
ingressats) i al per-
sonal sanitari.
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Des que
es va posar
en servei,
hi han estat
atesos més de
12.500
pacients

La consulta de Preanestèsia d’Infermeria
s’ocupa de la valoració i de la preparació
dels pacients abans d’una intervenció qui-
rúrgica, d’una prova diagnòstica o de qual-
sevol procediment que requereixi anestè-
sia. L’objectiu és identificar les necessitats
dels pacients, establir unes bases per
valorar els riscs preoperatoris i evitar les
proves complementàries innecessàries, i
desenvolupar un pla d’actuació perquè la
intervenció es dugui a terme de la manera
més satisfactòria possible.

Una vegada a la consulta, la infermera fa
al pacient una entrevista protocol·litzada i
una exploració física, i també en revisa la
història clínica. Un dels objectius de la
valoració de les necessitats dels pacients
és identificar si manifesten temor o ansie-
tat relacionats amb el procés quirúrgic, per
la qual cosa se’ls ofereix informació real i
exacta sobre la situació i què en poden
esperar. Després de comprovar que tot
està en ordre, el pacient ja pot ser sotmès
a la intervenció prevista. Si, per qualsevol
motiu, la infermera ho considera necessa-
ri, pot consultar o derivar el pacient al
metge anestesiòleg.

A Europa hi ha iniciatives avalades per
guies clíniques i estudis, validats científica-
ment, que demostren l’eficiència de la parti-
cipació del personal d’infermeria en les ava-
luacions preanestèsiques dels pacients que
tenen un perfil de 10 a 60 anys d’edat,

sense patologies associades i candidats a
procediments de complexitat baixa.

Les infermeres de la consulta de
Preanestèsia d’Infermeria consideren que
és molt important reforçar la informació
que es dóna als pacients, tant si s’han de
sotmetre a una operació quirúrgica com si
ho han de fer a altres procediments fora
de la sala d’operacions. En qualsevol cas,
els fan recomanacions de tipus general
(sobre normes d’higiene, alimentació,
etc.) i també els donen informacions
específiques, com ara la preparació preo-
peratòria o l’aclariment dels dubtes que
tenguin.

Dues enquestes que es varen fer durant
els anys 2007 i 2009 entre una àmplia mos-
tra d’usuaris demostraren que el 98 % dels
pacients estaven satisfets amb el temps
d’espera, la claredat de la informació i el
tracte rebuts durant la visita.

Des de l’any 2002, la consulta de
Preanestèsia d’Infermeria de l´Hospital
Son Llàtzer ha atès gairebé 12.500
pacients. Està previst que en un futur prò-
xim i en el marc d’un pla de millora de la
cirurgia major ambulatòria es posi en ser-
vei una segona consulta, que permetrà fer
la valoració preanestèsica el mateix dia
que el cirurgià sol·licita la intervenció qui-
rúrgica; així s’evitarà que els pacients
hagin d’acudir-hi un altre dia.
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Preanestèsia d’Infermeria,
una consulta que permet agilitzar el procés quirúrgic
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This is the fourth article 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 “MAYOR” DOES NOT MEAN “MAYOR”
“The patient has had a major hemorrhage”
“The mayor of Madrid is Ruiz Gallardón.”
MAYOR (ENGLISH) = ALCALDE (SPANISH)
MAYOR (SPANISH) = BIGGER (ENGLISH)

2 “MATRON” DOES NOT MEAN “MATRONA”
“The matron went to the ward to see the patient”
MATRON (ENGLISH) = SUPERVISOR/A (SPANISH)
MATRONA (SPANISH) = MIDWIFE (ENGLISH)

3 “TO RESUME” DOES NOT MEAN “RESUMIR”
“She resumed her career after a short interruption”
TO RESUME (ENGLISH) = REANUDAR, CONTINUAR (SPANISH)
RESUMIR (SPANISH) = TO SUMMARIZE, TO SUM UP (ENGLISH)

4 “REMOVE” DOES NOT MEAN “REMOVER”
“The patient removed his glasses”
TO REMOVE (ENGLISH) = QUITAR (SPANISH)
REMOVER, AGITAR (SPANISH) = TO SHAKE (ENGLISH)

5 “RETIRE” DOES NOT MEAN “RETIRAR”
“The surgeon is going to retire at the end of this year”
TO RETIRE (ENGLISH) = JUBILARSE (SPANISH)
RETIRAR (SPANISH) = TO WITHDRAW (ENGLISH)

6 “PROFESSOR” DOES NOT MEAN “PROFESOR”
“The Professor of Medicine at the University is a renowned researcher into stem cells”
PROFESSOR (ENGLISH) = CATEDRÁTICO (SPANISH)
PROFESOR (SPANISH) = TEACHER (ENGLISH)

7 “INTEND” DOES NOT MEAN “INTENTAR”
“In this meta-analysis we intend to evaluate Cromer’s proposal”
TO INTEND (ENGLISH) = PRETENDER (SPANISH)
INTENTAR (SPANISH) = TO TRY (ENGLISH)

If you have any suggestions or any comments please contact me: mcfarland.jonathan@gmail.com.
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Joan Nadal és un jesuïta mallorquí que fa
més de cinquanta anys que viu fora de l’i-
lla i només la visita esporàdicament. És
doctor en literatura grega per la
Universitat de Tessalònica (Grècia), doc-
tor en història per la Sorbona (París) i
doctor en teologia per la Universitat
Catòlica de París. És especialista en
estudis bizantins i autor de nombrosos lli-
bres, entre els quals Las iglesias apostó-
licas de Oriente. També cal destacar l’es-
tudi que va fer sobre els foners balears.
“De fet, amb aquest estudi vaig descobrir
que Baleares no és un nom grec, perquè
en aquesta llengua no hi ha cap termina-
ció en -eares, sinó fenici, que significa ‘el
que sap llançar’. Per tant, se suposa que
fa referència als foners”, explica Joan
Nadal.

Quan va marxar de Mallorca a Grècia, va
començar a interessar-se per Bizanci, i
de llavors ençà s’ha convertit en una
especialista en la matèria. De fet, és l’au-
tor de diferents treballs crítics sobre els
escriptors bizantins dels segles XIII i XIV,
i ara prepara un llibre sobre Bizanci a
Espanya. “Per cert, que el nom d’imperi
Bizantí és una invenció dels historiadors

francesos del segle XIX, perquè bizantí
en realitat s’utilitzava per anomenar la
llengua oficial d’Orient”.

Com a erudit que és, Joan Nadal està
també engrescat a investigar les rela-
cions entre el rei de Mallorca i la Santa
Seu, per la qual cosa està immers en els
arxius secrets del Vaticà. “Això dels
arxius secrets no vol dir que no es puguin
consultar, sinó que pertanyen al secretari
del Papa”, puntualitza.

Com a pacient de la Unitat de
Reumatologia de l’Hospital Son Llàtzer,
diu que la sanitat pública està massa bé:
“Què vols més!: et criden per telèfon per
recordar-te la cita, et diagnostiquen el mal
i et donen el tractament. Jo, que conec
com funciona la sanitat a Grècia i a Itàlia,
trob que hauríem d’estar agraïts pel que
tenim”.

Nadal diu que a l’època grega la medici-
na era una altra cosa. “La part clínica
anava acompanyada d’una guia de saber
viure, en què el teatre desenvolupava un
paper molt important, perquè plantejava
un problema, el resolia i es produïa una
catarsi”, assenyala.

Joan Nadal,
un erudit mallorquí apassionat
per l’època de Bizanci
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Voleu dir que la nostra població és més
solidaria que la d’altres indrets?
El missatge que volem transmetre és que
tothom ha de ser donant perquè tothom pot
rebre un òrgan. I aquesta màxima no s’apli-
ca a tots els països, atès que no tothom té
accés als trasplantaments. La generositat,
tot i que té a veure amb el caràcter mediter-
rani, també està relacionada amb com s’ex-
plica la necessitat d’òrgans a la família
d’una persona que acaba de morir. Al
Regne Unit, el 40% de la població diu que
no vol ser donant. No obstant això, dos-
cents ciutadans britànics que tenien aquí la
segona residència o hi han mort en un acci-
dent de trànsit han esdevengut donants;
només el 9% de les famílies ha dit que no.
I els immigrats en conjunt estan donant tant
com els espanyols, tot i que als països d’o-
rigen no ho fan. Una curiositat: en l´enques-
ta Eurobaròmetre, Espanya no presenta
l’índex més alt pel que fa a la intenció de
donar òrgans: 57% de respostes afirmati-
ves en el cas d’Espanya i 80% a Suècia;
tanmateix, al final aquí es fan més dona-
cions. Per tant, l’actitud del coordinador de
donacions és fonamental.

Quin és el futur de la donació d’òrgans?
Cal continuar millorant perquè hi ha llistes
d’espera. Abans, una persona de seixanta
anys era molt major per rebre un trasplanta-
ment, però avui en reben persones de vui-
tanta anys, la qual cosa significa que la
demanda creix. No hi ha cap barrera d’edat
per ser donant d’òrgans... i tampoc per ser-
ne receptor.

Quin són els òrgans que es trasplanten
més sovint?
El que es trasplanta més sovint són els ro-
nyons, perquè en tenim dos i les persones
vives en poden donar. A Espanya, anual-
ment es fan més dos mil trasplantaments
de ronyó, més de mil del fetge i uns dos-
cents cinquanta del cor. La llista d’espera
per a trasplantaments de ronyó és manté
estable: entre quatre mil i cinc mil persones,
que esperen entre desset i devuit mesos.

Quins són els òrgans que es poden tras-
plantar?
Es pot trasplantar tot excepte el sistema
nerviós central. La vida és en el cervell i
només es pot fer un trasplantament des-
prés de la mort cerebral. A més, els tras-
plantaments que es facin han de tenir utili-
tat clínica, com ara el d’un braç, que permet
els pacients recuperar la mobilitat de l’extre-
mitat, o el de la cara, que retorna a la vida
social les persones condemnades a la
reclusió. De vegades s’ha parlat de tras-
plantaments del penis o de l’úter, però la
medicació per prevenir el rebuig i altres
complicacions no justificaria un possible
benefici. El que sí que té un potencial molt
gran són les teràpies cel·lulars. El primer
que el metge fa és prevenir; quan això ja no
és possible, tracta el problema amb algun
medicament i, finalment, si això no dóna
resultat, el cirurgià extirpa l’òrgan malmès i
intenta substituir-lo per un de recanvi. Però
en el futur no se substituirà, sinó que s’in-
tentarà reparar-lo per mitjà de la medicina
regenerativa, mitjançant les cèl·lules mare.

13

“Les teràpies
cel·lulars
tenen un
potencial
molt gran”
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“Els inmigrats
en conjunt

estan donant
tant com els

espanyols”

“No hi ha cap barrera d’edat
per ser donant ni receptor d’òrgans”
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El passat 20 de setembre, Rafael Matesanz, director de l’Organització
Nacional de Trasplantaments (ONT), va acudir a l’Hospital Son Llàtzer
per pronunciar una conferència —en el marc del programa “Diàlegs

Son Llàtzer”— sobre el model espanyol de trasplantaments.
L’ONT, juntament amb The Transplantation Society, ha rebut el premi

Príncep d’Astúries de cooperació internacional de 2010.

Per què Espanya ocupa una posició pri-
vilegiada en matèria de donacions?
Fonamentalment per tres raons: perquè la
societat és molt generosa; perquè es dispo-
sa d’un sistema sanitari de primer ordre si
es compara amb el d’altres estats, i perquè
el sistema organitzatiu és molt bo, ja que
consisteix a disposar d’un personal molt
ben entrenat per parlar amb les famílies als
hospitals on es puguin generar donacions.
Els espanyols són els ciutadans del món
que tenen més possibilitats de continuar
vivint si necessiten un trasplantament de
qualsevol òrgan, mitjançant un sistema
sanitari públic d’accés universal en el qual
no hi ha cap mena de privilegi per raons
econòmiques o d’un altre tipus. Per tot això,
Espanya és la referència arreu del món en
matèria de donacions; a més, treballam per-
què altres estats copiïn el model organitza-
tiu que hem creat. A Europa hem col·laborat
en l’elaboració de la Directiva europea i a
l’Amèrica Llatina impartim formació.

Quin és el percentatge de donació a
Espanya actualment?
A Espanya hi ha 34 donants per milió de
població(pmp), que és una xifra molt supe-
rior a la mitjana europea, que se situa en
18. De fet, al Regne Unit o a Alemanya
només hi ha 13 donants pmp. Pel que fa a
les Illes Balears, la mitjana de donants sol
mantenir-se al voltant de la mitjana espa-
nyola: per exemple, l’any passat, l’espanyo-

la era de 34 donants pmp i la balear, de 33.
Però altres anys s’ha arribat més amunt:
l’any 2005, a les Illes Balears hi va haver 41
donants pmp. Tot i això, les comunitats cap-
davanteres sempre són les del nord de l’es-
tat: Astúries, Cantàbria, el País Basc i la
Rioja; l’any passat Cantàbria assolí les cin-
quanta donacions pmp.

És possible que es donin aquestes taxes
tan altes perquè la llei preveu els con-
sentiments presumptes?
La Llei espanyola de 1979 és una transcrip-
ció de la francesa, de les anomenades “de
consentiment presumpte”, però no s’ha apli-
cat mai. Enlloc no s’aplica una llei de con-
sentiment presumpte en sentit estricte, no
s’exigeix un document en el qual figuri que
la persona morta s’ha esborrat del registre
de donants. El que es fa és parlar amb la
família; no fer-ho seria anar contra la sensi-
bilitat de la societat i dels metges, que mai
no farien una extracció d’òrgans sense el
consentiment de la família. Sempre es parla
amb la família, la qual cosa, a més, és
important des del punt de vista epidemiolò-
gic, per poder descartar que el donant patia
alguna malaltia. L’ètica, la llei i la salut públi-
ca van de bracet. Crec que només a
Singapur s’utilitza el consentiment presump-
te. En la pràctica, sempre es consulta: a
Espanya el 84% de les persones consulta-
des diuen que sí, i més o manco es registra
el mateix percentatge a les Illes Balears.

Rafael Matesanz,
director de l’Organització Nacional

de Trasplantaments
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El silencio de las palabras
Si las emociones dirigen nuestras vidas y nos hacen enfermar, ¿por qué no pueden
curarnos? Con esta premisa, Gaspar Hernández plantea, de manera arriesgada y con un
porcentaje alto de acierto, el argumento de El silenci (premio Josep Pla 2008), una nove-
la en que Umiko, una joven profesora japonesa de meditación, padece un
cáncer en la fase terminal. Convencida del poder regenerador de la palabra,
pide al locutor de un programa de radio de crecimiento personal que duran-
te toda una noche permanezca a su lado hablándole, ya que cree que las
vibraciones y el sonido de su voz pueden atacar su mal. El silenci es, pues,
la reproducción de las palabras pronunciadas por el locutor.

A lo largo de la novela se aprecia claramente la influencia de La casa de les
belles adormides, del Nobel japonés Yasunari Kawabata, tanto por el tono
como por determinadas cuestiones de fondo que emergen en ambas obras.

No se trata de un manual de autoayuda, sino de una novela que busca reca-
pacitar sobre los pilares en los que se asienta nuestra concepción de la salud
y de la enfermedad. La enfermedad es algo externo o está en nosotros: si
tenemos la capacidad de enfermar, tenemos la capacidad de curarnos. Su lectura, fácil,
nos ofrece la posibilidad de ahondar en el poder de la escucha y de la palabra, armas
que deberían estar en nuestro arsenal terapéutico y que a veces, con las prisas, olvida-
mos. Se abren, pues, las puertas al debate y a la sensibilidad.

Javier Mata, coordinador de CMA

La última lección
¿Qué sabiduría impartirías al mundo si supieras que es tu última oportunidad?
Con esta pregunta, Randy Paush, profesor de la Universidad de Pittsburg
(Pensilvania, EE. UU.), inicia La última lección, un libro autobiográfico escrito
con la ayuda de un periodista del New York Times. El libro nació para cumplir
una tradición académica denominada “última lección”, que Randy Pausch diri-

gió a cuatrocientos estudiantes y amigos de su universidad y tituló “Alcanzar realmente los sueños de
la infancia”.

Tras serle diagnosticado un cáncer de páncreas, Pausch se planteó esta última lección como un lega-
do para su esposa y sus hijos en la que reflexiona sobre cosas importantes que quiere transmitirles
antes de morir. Se trata, literalmente, de su última conferencia, puesto que los médicos habían con-
firmado que estaba en la fase terminal. No quiso hablar de la muerte, sino sobre la vida y cómo vivir-
la, y de seis sueños de la infancia que consiguió cumplir íntegros o en versión reducida.

Esta lección es un ejemplo de optimismo que contagia una actitud positiva, la alegría de vivir y el
deseo de compartir las enseñanzas de una vida que, para él, había merecido la pena vivir, pese a que
“no podemos elegir las cartas que nos tocan, tan solo podemos decidir cómo jugar con ellas”. ¿Y de
qué vale lamentarse? Eso sería lo más sencillo, pero no resultaría beneficioso ni para la persona que
se queja ni para las de su entorno.

En conclusión, tras leer este libro puedo afirmar que deberíamos valorar las cosas realmente impor-
tantes, aprovechar el tiempo, buscar lo mejor de cada uno y, lo más importante, no rendirnos fácil-
mente. Porque, como dice Randy, la experiencia es lo que conseguimos cuando no logramos lo que
queremos. La energía y el esfuerzo que empleamos para superar los obstáculos de la vida son una
oportunidad para recomenzar.

María Gutiérrez Serrano, enfermera
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Son Llàtzer, primer hospital de les Illes Balears
en la donació de teixit corneal

Des que l’any 2002 es va iniciar l’activitat en
matèria de detecció i extracció de teixits,
Son Llàtzer ha registrat 215 donants de còr-
nia, la qual cosa l’ha situat com el primer
hospital de les Illes Balears pel que fa a
aquest tipus de donació, el model del qual
ha exportat a altres centres de la comunitat.

El nombre de donants de còrnia ha aug-
mentat en els darrers anys: l’any 2008 n’hi
va haver 22; el 2009, 35, i el 2010, abans
que acabi l’any ja se n’han registrats 41.
Segons el doctor Miguel Agudo, coordina-
dor de Trasplantaments de l’Hospital Son
Llàtzer, a més de l’important nombre de
donants, es dóna un índex molt alt de vali-
desa del teixit corneal, per damunt de la mit-
jana espanyola. Aproximadament el 75%
de les còrnies que s’extreuen a Son Llàtzer
són vàlides per ser implantades.

Aquesta activitat s’inclou en el programa de
detecció i extracció de còrnies i de teixits
osteotendinosos, que ha començat a fun-
cionar a començament d’any amb molt bon
resultat: “Se n’han fet sis donacions, però
s’ha de dir que aquests donants acostumen
a tenir més contraindicacions mèdiques que
els de còrnia”, apunta Agudo.

Per dur endavant aquest programa s’ha
establert un sistema d’alerta per mitjà del
qual l’equip d’infermeria de l’Hospital i el
Servei d’Admissió d’Urgències detecten
possibles donants i avisen el coordinador
de Trasplantaments perquè en revisi la his-
tòria clínica i faci la sol·licitud als seus fami-
liars. Per facilitar aquest procés, s’utilitza
una aplicació informàtica en la qual queden
registrats les defuncions a l’Hospital, els

donants possibles i reals, i també les seves
característiques i les causes del traspàs.

El programa de detecció de donants d’òr-
gans segueix un circuit diferent: l’Hospital
Son Llàtzer se n’ocupa només de la detec-
ció, i l’extracció dels òrgans es fa a
l’Hospital Son Dureta. Agudo explica que la
majoria dels donants d’òrgans procedeixen
de la Unitat de Cures Intensives, quan s’ha
produït la mort cerebral d’un pacient i la
seva família ha autoritzat la donació.

És important assenyalar que un sol donant
pot salvar la vida de sis persones, ja que es
poden fer trasplantaments de diferents
òrgans, com ara ronyons, pulmons, cor,
pàncrees i intestins, i també de teixits com
ara còrnies, ossos, pell, vasos sanguinis,
vàlvules cardíaques, etc.

La missió del coordinador de Trasplanta-
ments és aconseguir donants d’òrgans.
Però la tasca més difícil és parlar amb la
família del difunt perquè autoritzi la donació.
“Des d’aquí vull agrair a totes les famílies
que han autoritzat alguna donació la solida-
ritat i la generositat que han demostrat en
un moment tan dur com és la mort d’una
persona estimada”, proclama Agudo. I hi
afegeix que, encara que Espanya sigui el
líder mundial pel que fa a la donació d’òr-
gans i teixits, és necessari continuar cons-
cienciant la població perquè, a pesar que hi
ha molts de donants, també hi ha moltes
persones en llista d’espera. A banda d’això,
a l’Hospital Son Llàtzer també es fan dona-
cions de sang de cordó umbilical i trasplan-
taments de progenitors hematopoètics, és a
dir, trasplantaments de medul·la.

“Un sol
donant pot

salvar
la vida
de sis

persones”

so
lid

ar
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portat a constituir la Unitat d’Insuficiència
Cardíaca, en la qual participen dos met-
ges internistes que treballen conjunta-
ment amb facultatius del Servei de
Cardiologia. Aquesta Unitat ha millorat la
qualitat de vida dels pacients amb insufi-
ciència cardíaca.

En un futur pròxim, Medicina Interna té
previst aprofundir en l’atenció als pacients
pluripatològics i impulsar una àrea d’estu-

dis clínics que desenvolupi projectes al
costat de grups de treball europeus.

El Servei té una gran implicació en la docèn-
cia MIR: actualment compta amb deu resi-
dents i ofereix rotacions a la resta dels resi-
dents que completen la formació a Son
Llàtzer. Enguany s’iniciarà la consolidació
de programes de tercer cicle per als resi-
dents i facultatius, amb l’ànim de progressar
en l’àmbit acadèmic.
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Una beca FIS
per finançar un estudi sobre la tuberculosi
En el transcurs d’aquest any, Medicina Interna s’ha dimensionat en el
terreny de la recerca clínica: alguns membres d’aquest equip han estat
autors d’una quinzena d’articles científics internacionals indexats i d’al-
tres participen en diversos projectes de recerca clínica amb finançament
públic.

Es pot destacar l’obtenció d’una beca FIS (Fons
d’Investigació en Salut) de l’Institut de Salut
Carles III, per part de la internista Mercedes
García, en la convocatòria d’enguany, que a
causa de la crisi només finança els projectes
d’alta excel·lència en recerca que es desenvolu-
pin a l’estat espanyol. El projecte finançat estu-
dia els mecanismes moleculars de resistència a
la infecció per la tuberculosi.

La recerca clínica bàsica exigeix que qualsevol
resultat obtengut tengui un beneficiari final, és a
dir, el pacient. I amb el desig d’atendre millor les
seves necessitats, el Servei de Medicina Interna
participa en un grup espanyol de recerca dedicat
a la identificació de biocomposts moleculars,
principalment els que procedeixen de països
subdesenvolupats, que són aplicables a malal-
ties metabòliques, inflamatòries i infeccioses.

Aquest procés transnacional ha produït publica-
cions en experiments cel·lulars i models animals
sobre l’acció d’aquestes biomolècules.
Actualment, els protocols per estudiar els efectes sobre la salut humana
estan en les fases d’estudi I, II i III. Aquest projecte no solament pretén
millorar la sortida dels pacients utilitzant biomolècules naturals, sinó
també crear una font de riquesa on s’ha trobat la biomolècula que és
l’objecte de l’estudi.
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Treballa
amb

excel·lència en
l’àmbit de les

malalties
infeccioses

L’especialitat de medicina interna, proba-
blement la primera especialitat en la histò-
ria de la humanitat, s’ocupa del diagnòstic
clínic en l’àmbit hospitalari i del tractament
d’un important nombre de processos. A
més del diagnòstic, fa una anàlisi integra-
dora de qualsevol patologia; consegüent-
ment, és capaç de predir l’evolució del
malalt. La medicina interna estudia els
malalts per damunt de les malalties; per
tant, situa la malaltia a l’entorn de la perso-
na, de la societat i de la família.

Actualment, el Servei de Medicina Interna
—el cap del qual és Carlos José Alonso-
Villaverde— desenvolupa la seva tasca en
diverses àrees estructurals: Hospitalització
(on, depenent de l’època, atén uns noran-
ta llits), Consultes Externes i Urgències.

Aquest Servei treballa amb excel·lència en
l’àmbit de les malalties infeccioses, espe-
cialment la infecció pel virus de la immuno-
deficiència humana, la tuberculosi, el virus
de la grip A, les infeccions importades i les
infeccions per pneumococ i les bacteria-
nes. En aquest camp, participa en la Unitat

de Sèpsia de l’Hospital. S’ocupa també del
diagnòstic i del tractament de malalties
rares, com la d’Andrade o la febre mediter-
rània familiar. Així mateix, vigila els factors
de risc en pacients cardiovasculars, presta
atenció a la hipertensió arterial de difícil
control i a les dislipèmies. A més, actua
sobre l’osteoporosi, controla la patologia
tromboembòlica i atén pacients amb
malalties sistèmiques i autoimmunes.

Amb l’objectiu de centrar l’atenció en els
pacients, el Servei de Medicina Interna ha
entès que de vegades cal ubicar la seva
activitat en àmbits on és més fàcil identifi-
car pacients d’alt risc i aplicar-hi mesures
preventives, de suport i restauradores que
evitin morbimortalitats associades. De fet,
la presència d’un internista en el Servei de
Traumatologia ha reduït de manera signifi-
cativa la incidència de complicacions
associades i ha optimitzat el tractament de
les possibles infeccions associades.

La voluntat d’evolucionar cap a la confor-
mació d’unitats funcionals que faci més
propera i operativa l’atenció mèdica ha
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Una delegació del Parlament de Nova
Zelanda va visitar el passat dia 29 de setem-
bre l’Hospital Son Llàtzer. La representació
parlamentària fou rebuda pel conseller de
Salut i Consum, Vicenç Thomàs; pel director
general del Servei de Salut, Josep Pomar, i
pel gerent de l’Hospital, Luis Alegre.

En una reunió que va començar a primera
hora del matí es varen presentar els projec-
tes principals del sistema de salut balear i
es va tractar sobre l´ús de la recepta elec-
trònica, sobre la imatge digitalitzada i sobre
la telerehabilitació. També es va mostrar el
centre d’atenció telefònica (call center) i es
varen traçar les línies mestres d’Història de
Salut. A més, el gerent de Son Llàtzer, Luis
Alegre, va enunciar les característiques del
centre i les aplicacions informàtiques que fa
servir. Cal recordar que aquest centre fou
un dels pioners pel que fa al tractament digi-
tal dels processos.

Després de la reunió, la delegació neoze-
landesa va fer una visita guiada a diferents
serveis de l’Hospital. Els parlamentaris
varen poder observar com es feia un elec-
trocardiograma digital a un pacient i com es
processava una imatge endoscòpica digital.

La visita dels diputats de Nova Zelanda res-
ponia a una invitació de les Corts Generals,
però també aprofitaren per tenir contactes
amb diverses empreses del seu país que
operen a Espanya, entre les quals Orion
Health, proveïdora d’aplicacions tecnològi-
ques del sistema balear de salut.

Una delegació del Parlament de Nova Zelanda
visita l’Hospital Son Llàtzer

El passat 1 d’octubre es va presentar a Son
Llàtzer la campanya,impulsada pel Govern
de les Illes Balears i “sa Nostra”, per fomen-
tar la lectura a les sales d’espera dels hospi-
tals públics d’aquesta comunitat. El director
general del Servei de Salut, Josep Pomar; el
director general de Cultura, Pere Joan
Martorell, i el director de l’Obra Social “sa
Nostra”, Andreu Ramis, varen presentar els
nous llibres, signats pel tennista manacorí
Rafel Nadal i pels escriptors Antònia Vicens,
Miguel Dalmau i Esperança Camps.

La primera remesa de llibres està compos-
ta per Cementiri d’algues, de la jove

escriptora eivissenca Fanny Tur Riera; La
nineta dels ulls, del menorquí Pau Faner, i
el llibre entrevista Del camí al gran esce-
nari del món, dedicat a l’actriu mallorquina
Llum Barrera.

Aquest projecte s’emmarca en el pla de
foment de la lectura i manté l’objectiu de
facilitar que els pacients i els acompanyants
que s’estan a les sales d’espera dels hospi-
tals públics de les Illes Balears accedeixin a
la lectura posant textos al seu abast, no
solament literaris i signats pels autors, sinó
també produïts per personatges rellevants
de la vida social i cultural balear.

1918

Recuerdo un teletipo con una noticia de últi-
ma hora: un terremoto en Haití. Una de
esas informaciones que se repiten cada
cierto tiempo, en las que cambian los acto-
res y los escenarios, pero en cuyo trasfon-
do se esconden siempre los mismos prota-
gonistas: la pobreza, la desigualdad, el olvi-
do. Luego, el aluvión de imágenes y cróni-
cas relatando el desastre… después de
habernos situado ese pequeño lugar del
mapa. Hicieron falta miles de muertos para
que fuésemos a poner las tiritas en la heri-
da que llevaba mucho tiempo sangrando.

Al llevar colaborando con Médicos del
Mundo desde hace algún tiempo, me plan-
tearon la opción de ir a Haití. En esas cir-
cunstancias uno se plantea que debe estar
donde toca. Así que, con los miedos y las
inseguridades propias de lo desconocido y
la incertidumbre de no saber si uno va a
estar a altura de las circunstancias, pero
con la voluntad de ayudar, emprendí la ruta
a Petit-Goâve, localidad ubicada a unos 40
kilómetros de la capital, Puerto Príncipe.

Un mes después del terremoto, la coordina-
ción entre las diferentes organizaciones en
la zona era prácticamente inexistente: unos
van, otros vienen, pero pocos se quedan.
Las autoridades locales estaban desapare-
cidas o sin capacidad de respuesta. Así que
empieza una labor de evaluación, de bús-
queda de información, de establecer rela-
ciones con otros grupos y, en ocasiones, de
intentar suavizar los egos.

Al principio la tarea es más logística que
asistencial. Pasan los días y sientes que no
vas suficientemente rápido, que no abarcas
bastante y te invade una cierta sensación
de deriva. Un buen amigo, Andreu, me dijo:

“Todos hemos pasado por esto, y está bien,
porque así no caes en la autocomplacen-
cia”. Los días son de intenso trabajo, y al
llegar la noche caes rendido y sólo despier-
tas cuando sientes el temblor del suelo.

En Petit-Goâve, sus gentes, educadas,
curiosas y acostumbradas a la fatalidad,
viven el día a día con resignación, dispues-
tas a caer y a volver a levantarse sin perder
su dignidad. Siempre corteses y amables,
se acercan para agradecerte que estés allí,
para saber de dónde vienes y qué haces. Y
eso que el entorno no invita al optimismo:
edificios en ruinas, sin luz ni agua, gente
durmiendo en la calle, la más afortunada en
tiendas y la mayoría bajo sábanas y trapos.
Sobrecoge ver las escuelas semiderruidas,
y más si uno piensa en la educación como
motor del cambio de las sociedades.

A los pocos días se había creado un equipo
con compañeras haitianas, dispuesto para
acceder a zonas rurales. Cada mañana, clí-
nicas móviles se dirigían a un lugar de la
región y, con ayuda de las comunidades,
organizaban un centro de salud por unas
horas. Constatamos que la vida en esos
parajes es dura, pero no solo como conse-
cuencia del terremoto.

El objetivo de Médicos del Mundo fue cen-
trándose en la rehabilitación de los servi-
cios de maternidad y pediatría del hospital
Notre Dame, en Petit-Goâve. También se
ocupó de la formación y del equipamiento
de las parteras tradicionales de las zonas
rurales. Comprendo que gestionar una
situación en la que se ven afectadas tantas
necesidades básicas es muy difícil, pero
pienso que todos, aquí y allí, deberíamos
hacer un ejercicio de autocrítica.

Sergio Bueno
Enfermero

Todos volcados
en la ayuda a Haití

Un pueblo
acostumbrado

a caer y
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Campanya per fomentar la lectura
als hospitals públics
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¿Habrías preferido dedicarte íntegramente
a la literatura, si pudieras vivir de ella?
Me lo he planteado muchas veces, como
supondrás, y no he podido concluir nada. Lo
cierto es que no me he dedicado íntegramen-
te a ninguna de mis dos aficiones, y creo que
si volviese a empezar sucedería lo mismo y
con las mismas recriminaciones, lo cual, por
otra parte, es una excelente excusa para jus-
tificar las carencias en ambas cosas. No
puedo imaginarme sin estar rodeado de
libros, sin subrayar lo que me atrae, sin una
lista por comprar o sin la esperanza de una
siguiente obra que mejore lo hecho hasta
entonces, sin libretas en cada bolsillo, incluso
de la bata blanca y en la mesilla de noche, por
si de pronto escucho algo que pueda ser el
germen de un relato o sueño una idea que, de
no apuntarla en el duermevela, habré olvida-
do al despertar. No obstante, la oncología ha
sido un estímulo intelectual, ha hecho posible
vivencias impensables en otro contexto y, por
supuesto, he vivido de este oficio.

¿Qué habría sucedido si la literatura fuese
rentable?
No puedo siquiera imaginarlo porque, hasta
hoy, con ella he perdido dinero. (Hube de
comprar los derechos de reproducción de un
cuadro de la Thyssen que fue la portada en
uno de mis libros y, en cuanto a los derechos
de autor, mejor lo dejamos; alguien dijo que,
si un escritor quiere ganar dinero, lo mejor
que puede hacer es casarse con la hija de un
editor.) Además, simultaneando medicina y
literatura dispongo de la coartada perfecta
para explicarme por qué no soy mejor en
alguna de ellas, y es que —me tranquilizo—
el tiempo dedicado a la otra me lo impide, y no
mis mediocres capacidades.

¿Has convertido alguna vez historias rea-
les hospitalarias en material de novela?
De novela no, pero sí de relato breve. En oca-
siones he publicado en la prensa historias

que me han impresionado. Recuerdo una en
El País, hará un par de años, y en el primer
número de esta misma revista. También hay
alguna en los dos libros de relatos que he
publicado hasta la fecha, y otra media docena
en tres o cuatro volúmenes colectivos titula-
dos Cuentos de médicos.
Actualmente, tengo en el cajón la estructura
de una novela en proyecto. Y, esta vez sí: la
protagonista padece una enfermedad oncoló-
gica (“escribe sobre lo que sabes”, aconsejan
en los talleres de escritura), aunque sea solo
el recurso para el desarrollo de la historia.

¿Has pensado en escribir una novela
ambientada en Son Llàtzer? ¿Sería de
aventuras, de amor, de intriga, de terror…?
Pues dependería del gerente, de los jefes de
área, del consejero de Salud y sus planes, de
por dónde fuesen las movidas sindicales. Y
no, no entraba de momento en mis planes,
pero ahora que lo sugieres… yo creo que da
de sí y me guardo la idea. Lo que pasa es que
por prudencia habré de esperar a la jubila-
ción, no sea que me la anticipasen.

Hablando en serio, el hospital es efectiva-
mente un ambiente novelable, como sabe-
mos. Ahí tienes desde Pabellón de cáncer a
alguna obra de Bufalino que discurre en un
sanatorio antituberculoso, La montaña mági-
ca, algún relato de Chéjov. Podría ser una
mezcla de todo lo que dices, gravitando más
en una u otra sensación según el área esco-
gida. Y es que no sería lo mismo centrarse en
las decisiones políticas que nos afectan
(¿intriga?) que en un pasillo de planta a las
tres de la madrugada o en el chispazo que
pudiera surgir entre el autor del libro y…
Bueno, si finalmente la escribo, omitiré apelli-
dos. Es todo lo que puedo prometer, aunque
puedan ser reconocibles sin ellos, claro, y
será un atractivo adicional para promover las
ventas que, romanticismos aparte, no es una
cuestión menor.
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Su porte recuerda al del escritor norteamericano Ernest Hemingway, y no
resulta difícil imaginarlo sentado en el Floridita de La Habana apurando un
daiquiri. Tampoco parecería una figura extraña surcando los mares como un
legendario marinero bretón. Sin embargo, Gustavo Catalán lleva bata blan-
ca y es el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Son Llàtzer. Sus lectu-
ras de Julio Verne, Salgari, Curwood, y Poe, fueron sembrando en él el
gusto por la aventura y, a falta de cristalizarla en la práctica, la imaginación
fue la alternativa. Luego vinieron los relatos.

¿Cuándo empezaste a escribir y por qué?
Desde la adolescencia empecé a escribir
ocasionalmente, algún relato corto que luego
se perdía, un diario que al poco abandoné…
y poemas, aunque estos eran más bien fruto
de la estrategia. Empecé a percatarme de
que, con el lenguaje, obtenía mejores resul-
tados que los que podían derivarse de un
físico desgarbado, y que las chicas gustaban
de las rimas elogiosas, de las metáforas que
las implicaban, así que utilizaba con frecuen-
cia estos recursos y, cuando faltaba la inspi-
ración, cosa frecuente, no tenía empacho en
plagiar a otros mejor dotados.

Supongo que fueron las lecturas, Julio Verne
y Salgari, Curwood, y luego Poe, las que fue-
ron sembrando el gustillo por la aventura y, a
falta de cristalizarla en la práctica, la imagi-
nación podía ser una alternativa. Empecé a
llenar cuadernos sobre la selva del
Amazonas, que es a donde decidí irme en
cuanto pudiese, y así lo hice tras acabar la
formación de residente. Después, al regreso,
los hijos pequeños y el trabajo médico me

dejaban poco tiempo, pero el gusanillo de la
escritura, la solitaria, que dice Vargas Llosa,
no me había abandonado y hará veinte años
que publiqué mi primer libro de relatos, De
una cierta desmesura.

¿Qué aporta la medicina a tu faceta de
escritor, y viceversa?
Sobre todo inquietud, y es que los muchos ofi-
cios dudo que hagan al hombre más sabio,
pero sin duda incorporan un cierto desasosie-
go, aunque la madurez permita un mejor con-
trol. Lees una revista científica y al poco te
estás diciendo si no deberías estar escribien-
do; te pones a ello, o a leer una novela, y de
nuevo la zozobra por pensar que podrías
dedicar el tiempo a las novedades en tu espe-
cialidad. Bueno, tal vez exagere, pero algo
hay de eso y, desde luego, la literatura impli-
ca dedicación, y soledad. Es difícil meterte en
el argumento de un proyecto largo y ambicio-
so cuando la cotidianidad te está exigiendo
otras cosas. Por eso, desde hace doce o
catorce años me comprometí con un artículo
semanal en la prensa, siguiendo el consejo
de un amigo periodista y versado en estas
lides. Si para las novelas te falta tiempo, me
dijo, por lo menos escribe en un periódico:
será una obligación que te mantendrá la
pluma —la de escribir, se entiende— hasta
que cambien las circunstancias.

No sé si en mis libros se traduce la profesión
médica, pero recuerdo que hace unos años
escribí un artículo oncológico y la respuesta
del comité editorial no dejaba lugar a dudas:
nos parecen bien el tema y las conclusiones,
pero el estilo no se sostiene. Es demasiado
verboso; así que, si desea que sea publicado,
prescinda usted de digresiones. Fue un
comentario que en principio me molestó, pero
supongo que tenían razón, y es que no se
puede explicar el resultado de un tratamiento
como se haría con una historia de amor. Por
lo menos hasta hoy.

pe
rf
ils Gustavo Catalán,

jefe del Servicio de Oncología
“Si quieres ganar dinero con la literatura,
tienes que casarte con la hija del editor”
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L´escràbel
Com sabeu, està previst aprovar una reforma de la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme. Amb la intenció de conscienciar-vos sobre els perills de consumir tabac, aprofitam aques-
ta pàgina de passatemps per advertir-vos sobre alguns dels components presents en el tabac que es
comercialitza.

Aquí teniu una llista de vint substàncies de les més de 4.500 que conté cada cigarret:

� Acetaldehid: irritant de les vies respiratòries
� Acetona: dissolvent d’esmalt d’ungles
� Àcid cianhídric: es va utilitzar en les cambres de gas
� Amoníac: desinfectant de banys i trespols
� Arsènic: verí violent
� Formol: conservant de cadàvers
� Fòsfor P4: mata-rates
� Metanol: carburant per a coets
� Monòxid de carboni: gas dels tubs d’escapament
� Naftalina: verí contra les arnes
� Nicotina: pesticida
� Plom: present al combustible i als gasos d’escapament
� Toluè: dissolvent industrial

Ara es tracta que empleneu la
graella que apareix aquí a la
dreta amb els vint compo-
nents de la llista.
Obviau els accents i també
els espais en blanc entre
paraules (p. ex., MONÒXID
DE CARBONI apareix com
MONOXIDDECARBONI).
Per fer-ho més fàcil, les
paraules es llegeixen exclusi-
vament d’esquerra a dreta i
de dalt a baix, i els elements
cancerígens ocupen els
espais ombrejats.

Solució

Elements cancerígens:
� Benzopirè
� Cadmi: emprat en les bateries
� Dibenzocridina
� Poloni-210: element radioactiu
� Quitrà: obstrueix els pulmons

i és el més cancerigen de tots
� Toluïdina
� Vinil

Agraïments a Helena Girauta, responsable de tabaquisme del
Servei de Salut de les Illes Balears
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Mientras ella per-
manecía con
la mirada
perdida, su
hija no deja-
ba de enu-
merar los
motivos por
los que era
necesaria la
consulta: su
madre había acudi-
do a múltiples espe-
cialistas que le habían
diagnosticado diferentes
enfermedades, todas ellas pro-
ducidas por nervios, según le habí-
an dicho, pero en ningún caso le habían
aliviado el dolor.

La madre, callada, seguía ausente. La hija
al fondo, sentada, ocupaba todo el espa-
cio. Sus labios no dejaban de moverse y el
sonido de su voz lo llenaba todo. Madre e
hija formaban una extraña pareja. El divor-
cio de la hija, hacía años, las había conde-
nado a compartir espacio y tiempo. La hija,
atrapada entre la falta de responsabilidad
de su ex marido, sus hijos y su madre; y la
madre ahogada, tras la muerte de su mari-
do, en una vida que era la repetición de su
pasado. En este escenario se desarrolla-
ban sus vidas.

La hija seguía desgranando las enferme-
dades de la madre, sus propios males, la
relación entre ambas… El médico asistía
en silencio a un monólogo sólo interrumpi-
do por la necesidad de coger aire para
continuar con el relato.

Por la puerta, de vez en cuando, asomaba
la cara de la enfermera, que quería com-
probar si aún seguía la consulta, pues ya
se demoraban bastante las citas siguien-
tes. De vez en cuando la hija lanzaba pre-
guntas, que, tras una pausa, se encargaba
de responder. La visita seguía así su curso
hasta que la hija dijo: “Me voy a suicidar”.
El médico intervino: “Si es lo que ha decidi-
do, adelante”. La mujer no debía de espe-
rar esa respuesta, pues su actitud cambió
radicalmente: “No puedo hacerlo”. “Pues
no lo haga”, dijo el doctor. Esa respuesta
volvió a descolocarla. “No hemos venido a
hablar de mí”, dijo. “Pues, entonces, ¿a
qué han venido?”, le replicó el médico. “A
aliviar a mi madre”, respondió. “Eso esta-
mos haciendo”, puntualizó el doctor.

“No entiendo”,
contestó ella.
“Señora, míre-
se al espejo.
Si lo que ve

no le gusta,
c á m b i e l o .
Empiece a que-
rerse”, repuso el

médico. Y aña-
dió: “Cuando usted

se quiera, entonces
volverá a tener a

gente que la quiera.
Olvide a su ex marido: su

rencor, lo único que hace es
no apartarlo definitivamente de

su vida. Sus hijos tienen su vida,
deben aprender a asumir las conse-

cuencias de sus elecciones y seguirán
viviendo cuando usted se muera.
Explíqueselo antes de que sea tarde.
Hable con su madre y diseñe con ella el
espacio común de convivencia. Hablen
entre ustedes: están condenadas a enten-
derse, o al menos a vivir juntas. Eso no le
dará la felicidad, pero la ayudará a ver las
cosas de otra manera”. “¿Pero esto qué
tiene que ver con mi madre?”, replicó. “No
se preocupe tanto de su madre y preocú-
pese más de usted”, le contestó el médico.

Al oír estas palabras, la madre levantó la
mirada, sus ojos por fin miraron al doctor.
La hija permanecía en silencio, observan-
do a su madre. Por fin dijo: “Pero, enton-
ces ¿debe continuar con la misma medica-
ción?”. El doctor cogió un papel y dijo: “A
partir de ahora deberá continuar con el tra-
tamiento siguiente”. Lo dobló y se lo dio a
la madre. “Pueden venir a verme cuando
quieran para saber qué tal le ha ido el
cambio de medicación”. “Gracias por todo,
doctor”, dijo la hija, aún un poco descolo-
cada por lo que acababa de oír.

Cuando se despedían, la madre habló:
“Debo darle las gracias, doctor: hasta
ahora nadie me había hablado tan clara-
mente como usted. Seguiré sus indicacio-
nes y ya le contaré…”. En la mano llevaba
la hoja con el tratamiento. Al salir de la
consulta, mientras caminaba por el pasillo
del hospital, desplegó el papel y pudo
comprobar que en realidad se trataba de
una hoja en blanco… Una sonrisa se le
dibujó en la cara.

Javier Mata
Jefe de Unidad de Anestesiología

històries sense clínica
La mujer de la mirada perdida

22



Para conocer cómo implementar una solución CRM sin esfuerzo
llame al 902 10 14 14 o entre en www.hp.es/crm_innovador

CRM sin ESFUERZO.
Es habitual dar por supuesto que las soluciones de CRM están sólo pensadas para las grandes 
empresas y que resultan difíciles de implementar y de gestionar si no se dispone de muchos 
recursos dedicados a ello. Pero ahora, HP y Microsoft® le ofrecen una solución conjunta sencilla 
y fácil de integrar, diseñada específicamente para empresas de tamaño medio, que incluye 
Microsoft Dynamics® CRM, servidores HP ProLiant, sistemas HP BladeSystem con procesador 
de alto rendimiento AMD OpteronTM Quad-Core y soluciones de almacenamiento HP StorageWorks.
Ahora es más fácil disponer de la información necesaria gracias a la nueva solución de CRM 
de HP y Microsoft®. Tecnología para mejorar los resultados de negocio.

UNA VISIÓN INNOVADOR A SOBRE L AS SOLUCIONES DE CR M:

Ejemplo de configuración 
+ Servidor HP ProLiant DL385
+ Sistema de almacenamiento 
 HP StorageWorks 1200 All-in-One
+ Microsoft Dynamics® CRM

Configuración diseñada de 25 a 100 usuarios simultáneos 
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