
3
octubre 2008de Son Llàtzer

papers

    



ra que ja estam pràcticament acabant l’any, m’agradaria fer balanç dels darrers mesos.
Sens dubte, en aquest exercici Son Llàtzer s’ha consolidat com un hospital que aposta
per impulsar la investigació, la seguretat dels pacients i la bioètica.

En matèria d’investigació, enguany s’ha aprofundit en la línia de recerca iniciada l’any passat anome-
nada NOTES, una nova tècnica de cirurgia no invasiva practicada a través dels orificis naturals. A
més, el Grupo Español de Estudio, Tratamiento y Otras Estrategias Experimentales en Tumores
Sólidos —més conegut com a SOLTI— ha triat el Servei d’Oncologia de l’Hospital com un dels qua-
tre centres espanyols que destaquen per la seva excel·lència en la investigació sobre el càncer de
mama. L’Hospital participa també en un estudi internacional sobre infeccions pneumocòcciques i en
un altre d’espanyol sobre el càncer de pulmó avançat, entre d’altres.

Una altra prova d’aquesta força investigadora és que els nostres facultatius han obtingut quatre del
catorze premis atorgats per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, en les especialitats
de traumatologia, urologia, reumatologia i epidemiologia.  

Si en alguna matèria ha estat pioner Son Llàtzer és en la seguretat dels pacients; de fet, hi ha una
comissió específica que se n’ocupa. El mes de maig, els gerents de diversos hospitals europeus es
varen reunir al nostre centre per compartir experiències sanitàries a l’àmbit de la seguretat en el marc
del programa HOPE (European Hospital and Healthare Federation).

Una fita important ha estat, així mateix, la constitució del Comitè de Bioètica, un organisme consul-
tiu i interdisciplinari l’objectiu del qual és assessorar sobre els conflictes ètics que es produeixen en
la pràctica assistencial.

També ha estat destacada la iniciativa d’establir una sèrie de línies estratègiques per millorar la coor-
dinació i la col·laboració amb l’atenció primària. Es tracta d’assolir una organització i una gestió sani-
tària millors en benefici dels pacients i d’obtenir una major satisfacció dels professionals sanitaris.

Pel que fa als aspectes més visibles per als nostres usuaris, cal assenyalar que en el marc del Pla
d’humanització Son Llàtzer ha esdevingut zona Wi-Fi: a finals de març es va posar en marxa un ser-
vei que permet als pacients i als seus familiars connectar-se a la xarxa Wi-Fi gratuïtament amb els
seus ordinadors portàtils, telèfons mòbils o agendes electròniques. També pensant en els nostres
pacients, a Consultes Externes s’han instal·lat pantalles que mostren la localització i el número de la
consulta de l’especialista. D’aquesta manera els usuaris reben una informació clara i fàcilment visi-
ble. En aquestes pantalles informatives també s’emeten campanyes de prevenció sanitària.

Hem de celebrar també el naixement d’aquesta revista, PAPERS DE SON LLÀTZER, una eina de comu-
nicació tant interna com externa que es fa amb la col·laboració i les idees dels professionals i que
està a l’abast del personal i també dels pacients i dels seus familiars. Atès que la propera cita no serà
fins al mes de gener, desitj un bon any a tothom.
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El Consell de Redacció de
Papers de Son Llàtzer con-
vida tant el personal com els
pacients i els usuaris de
l’Hospital que enviïn els
seus comentaris o suggeri-
ments sobre la revista. Això
ens ajudarà a millorar-la. 
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Maite Haro, coordinadora de Recursos
Humans d’Infermeria, té una filla que es diu
Laura. Enguany és el tercer any que va a
l’escoleta de Son Llàtzer. “Per a mi, són tot
avantatges tenir la filla aquí: estalvii temps
de dur-la i d’anar a cercar-la a l’escola, hi
ha pocs infants, s’hi ofereix una atenció
personalitzada i l’ambient és molt familiar”,
explica.

Segons Maite Haro, també resulta molt
còmode per als pares poder deixar els fills
a l’escola durant els períodes de vacances
(és a dir, estiu, Nadal o Pasqua), i fins i tot
algun germà que no tengui més de sis
anys, perquè ofereixen programes espe-
cials fora del curs escolar. La coordinadora
de Recursos Humans d’Infermeria explica
que per a ella és un luxe poder deixar la
filla a l’escoleta del seu lloc de treball, cosa
que redunda en una major qualitat de vida.

Víctor M. Estrada i Irene Rodríguez són els
pares de Diego, d’onze mesos, i ambdós
treballen a l’Hospital, ell al Departament
d’Informàtica i ella com a metgessa aneste-
sista. És el segon any que la criatura va a
l’escoleta. “Tot són avantatges. Guanyam
qualitat de vida, ja que estalviam molt de
temps en trasllats d’un lloc a l’altre. A més,
si mai passa res, podem anar a cercar el
nin de seguida”, explica Víctor M. Estrada,
qui afegeix que també és molt important
que l’escoleta no faci vacances i que esti-
gui oberta de 8.00 a 15.00 hores, de dilluns
a divendres, durant tot l’any. 
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A les vuit del matí es veuen pares i mares
que acompanyen els seus fills a l’escoleta.
Els diuen adéu i, deu minuts després, els
progenitors ja ocupen el seu lloc de feina.
Això és possible perquè els infants van a
l’Escola d’Educació Infantil de l’Hospital
Son Llàtzer, adreçada als fills del personal.
Ara, després de les vacances d’estiu, els
infants tornen a l’escola.

Tot i així, durant els mesos de juliol i
agost alguns infants han seguit el

programa especial d’estiu, ja que
l’escoleta queda oberta (i

també durant els períodes de
vacances de Pasqua i de
Nadal). El personal de Son
Llàtzer, des dels administra-

tius i els zeladors fins al per-
sonal mèdic i d’infermeria, pot

dur els infants a l’escoleta
de l’Hospital.

Des de l’any 2005, un edifici ubicat a la
zona de la sala d’actes (a l’angle nord-est
del centre sanitari) funciona com a escole-
ta amb capacitat per a trenta-sis infants
menors de tres anys. Les dependències
són un vestíbul d’entrada, una aula desti-
nada a infants de fins a un any, una per a
infants d’un a dos anys i una altra per a
infants de dos a tres anys, cadascuna amb
el seu lavabo. També disposa d’una sala
polivalent, que fa les funcions de menjador
i de sala d’oci, un lavabo principal i un pati
de jocs a l’aire lliure.

Per inscriure un infant a l’escoleta, els
pares han d’emplenar un full de sol·licitud i
complir uns requisits referits, entre d’altres
aspectes, als fets de si el pare i la mare tre-
ballen i si tots dos ho fan als centre, si un
altre germà ja n’és usuari o si la família és
monoparental o nombrosa. D’acord amb el
barem establert, cada sol·licitud rep una
puntuació. Així doncs, les que tenen la pun-
tuació més alta són les que obtenen plaça.
Enguany, per primera vegada alguns
infants n’han quedat sense.

Son Llàtzer també torna a

l´esc     leta

Conciliar la vida laboral i la familiar
Aquest centre d’educació infantil es va posar en marxa amb la idea que fos un instrument per afavorir la conci-
liació de la vida familiar i la laboral, de manera especial en el sector sanitari, en què el tipus d’activitat —sotme-
sa a torns, guàrdies, prolongacions de jornades per imprevists, etc.— fa molt necessari disposar d’una alterna-
tiva per atendre i formar els fills que sigui molt més propera i integrada amb el lloc de feina. 

Aquest centre constitueix també un servei que diferencia aquest hospital, orientat al benestar dels pacients i del
personal sanitari, amb una filosofia de treball pròpia, moderna i innovadora, i que li aporta un valor afegit.

S’ha de tenir en compte que l’Hospital Son Llàtzer és un hospital nou i encara jove, la plantilla del qual té una
mitjana d’edat de 37 anys. A més, un percentatge alt del personal és de fora de les illes Balears i no té família
que hi resideixi, la qual cosa dificulta la integració familiar i laboral.

Molts estudis demostren que la ubicació d’una escoleta infantil en un centre de treball ha donat molt bon resul-
tat quant al rendiment professional, a la integració laboral del personal, a la seva identificació amb l’empresa i
a la disminució de l’absentisme laboral. Es tracta d’un servei que fidelitza el treballador amb l’empresa i aporta
un valor personal i familiar al seu entorn laboral. 



d’esforç no concloent, en la majoria dels
casos es feia un cateterisme, mentre que
ara la primera tria és fer un TAC d’arteries
coronàries o una coronografia no invasiva.

Segons Tomás Ripoll, cap de la Unitat de
Cardiologia, l’ús del TAC també permet
avaluar millor si un pacient presenta una
malaltia coronària o no, especialment si té
un risc cardiovascular alt, així com els
dolors toràcics després d’una cirurgia de
derivació coronària (bypass). 

El TAC també s’utilitza per a les patologies
neurològiques relacionades amb els ictus,
atès que es poden fer estudis de perfusió
cerebral amb més rapidesa i accessibilitat
i amb la mateixa resolució que una resso-
nància magnètica. “Amb aquesta tècnica
podem millorar molt la identificació d’àrees
d’isquèmia cerebral potencialment reversi-
bles (les anomenades àrees de penom-
bra), en les quals l’administració precoç de
tractament fibrinolític pot impedir la seva
evolució a infart”, explica Ana Espino, cap
de la Unitat de Neurologia.

Gràcies a la incorporació del nou TAC es
pot fer l’estudi preoperatori tridimensional,
la qual cosa facilita una major planificació
de la cirurgia, explica José Ortega Klein,
cap de l´Àrea de l’Aparell Locomotor. 

Aquest TAC també permet fer endoscòpies
virtuals, que faciliten la navegació a l’interior
d’estructures com el còlon. El nou sistema

pot ser una alternativa diagnòstica en els
casos en què la colonoscòpia endoscòpica
no es pot dur a terme, segons Carles Dolz,
cap de la Unitat de Digestologia.

Segons Gustavo Catalán, Cap del Servei
d´Oncologia, els avantatges d’utilitzar
aquest tipus de TAC són una millor recons-
trucció tridimensional i major precisió quant
a les dimensions i els límits de les lesions i,
consegüentment, la possibilitat d’un diag-
nòstic precoç. “Cal destacar també el
menor temps d’apnea per al pacient i la dis-
minució de la irradiació rebuda”, assegura.

Per la seva part, Carmen Martínez afegeix
alguns dels beneficis dels estudis fets amb
el nou TAC pel que fa a les patologies vas-
culars: “Amb l’aplicació d’una injecció de
contrast a totes les artèries es pot fer l’es-
tudi del cos sencer amb una resolució molt
alta, la qual cosa permet apreciar les este-
nosis o l’obstrucció de les artèries”. 
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es de fa uns mesos, la Unitat de
Radiologia de Son Llàtzer ha ampliat

la seva cartera de serveis amb un aparell
de darrera generació, un TAC multidetec-
tor de 64 talls, que permet fer estudis d’al-
ta resolució i diagnosticar malalties en una
fase molt precoç.

El nou TAC ajuda en el diagnòstic de
pacients amb tot tipus de patologies, prin-
cipalment coronàries, neurològiques, vas-
culars o digestives. En els casos de les
intervencions quirúrgiques, un estudi fet
amb aquest TAC ofereix tanta informació
que la posterior reconstrucció de la imatge
fa que l’operació es dugui a terme amb un
coneixement molt precís de la situació i de
les dimensions de la patologia. A més,
aquest TAC té un valor de predicció negati-
va molt alt en els casos de malalties coro-
nàries, la qual cosa significa que gairebé
mai no es produeixen falsos negatius; és a
dir, quan el diagnòstic conclou que no hi ha
lesió, aquesta afirmació és vertadera en el
95% dels casos. Difícilment s’equivoca.

Carmen Martínez, cap del Servei de
Radiologia, explica que els estudis fets
amb aquest TAC requereixen en alguns

casos una estreta col·laboració amb el
personal mèdic de les diferents especiali-
tats. Així doncs, s’ha creat un grup de tre-
ball —format per radiòlegs i cardiòlegs
com ara Juana Núñez, Jesús Vázquez i
Manuel Ferrer— per analitzar els casos i
decidir quins pacients amb dolors toràcics
atípics s’han de sotmetre a un cateterisme
o si se’ls pot fer com a primera tria un estu-
di mitjançant el TAC de 64 talls.

L’ús d’aquesta tècnica és també molt
avantatjosa per als pacients inestables,
generalment procedents del Servei
d’Urgències i de la Unitat de Cures
Intensives. “Els pacients s’estan menys
temps a la sala que quan la prova es fa
amb un TAC convencional; a més, l’estudi
es pot fer de cos sencer i no cal escanejar
per parts. Així doncs, amb una sola prova
es pot conèixer ràpidament la localització
de les lesions greus”, explica Martínez.

Tot i que el nou TAC amplia la cartera de
serveis de Radiologia, gairebé totes les
especialitats surten beneficiades de les
prestacions d’aquest aparell. En el cas de
la Unitat de Cardiologia, quan un pacient
patia dolors toràcics atípics amb una prova
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La Únitat de Radiologia 
amplia la seva cartera de serveis 

El nou TAC permet detectar
malalties de manera molt precoç

D

Un mètode diagnòstic no invasiu
El TAC —que també es coneix amb el nom d’escàner— és un mètode
de diagnòstic no invasiu que utilitza radiacions ionitzants (raigs X), tot i
que els protocols d’estudi es fan amb la mínima dosi de radiació per al
pacient. Els metges radiòlegs i els tècnics especialistes de Son Llàtzer
asseguren la utilització correcta de l’aparell per evitar proves i radiació
innecessàries.

Aquest sistema de diagnòstic s’empra des de començament dels anys
80 per estudiar qualsevol part del cos, tot i que la revolució tecnològi-
ca del mètode s’ha produït amb els TAC de 64 talls, que permeten el
diagnòstic de malalties en una fase molt precoç.

A l’hora de fer el TAC, el pacient es col·loca dins un aparell (no provo-
ca claustrofòbia) que disposa d’un tub que gira a gran velocitat i que té
múltiples detectors en la seva circumferència. La taula on jeu el pacient
avança progressivament mentre se li aplica la radiació. Durant l’any
2007, es varen fer a Son Llàtzer 10.389 proves amb els TAC i s’espe-
ra que enguany es tanqui l’exercici amb un total d’11.200.

Pot ser una

alternativa

diagnòstica

a la

colonoscòpia 
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L’Índia,
un país de somriures
Viatjar a l’Índia, un país amb unes dimen-
sions pròpies d’un continent, és un viatge
en el temps. Una societat organitzada en
arcaiques castes és tot un desafiament per
al desenvolupament de la medicina moder-
na. Malgrat tot, l’esforç i la constància
donen fruit: a poc a poc s’arriba a més llocs,
amb més mitjans i amb millors condicions.
L’objectiu final és el mateix que a qualsevol
lloc del món: curar els malalts i millorar-ne
la qualitat de vida.

És una experiència apassionant des dels
punts de vista humà i professional. El con-
tacte amb persones tan diferents en creen-
ces i cultura fa que  l’entesa entre els pobles
sigui més propera a través de la medicina
com a vincle d’unió. Com a professional,
hom té l’oportunitat de fer contacte de pri-
mera mà amb patologies poc vistes a casa.
Les malalties infeccioses i tropicals són
més freqüents i florides a l’Índia, la Joia
d’Orient (com l’anomenaven els britànics).

Humanament, la millor recompensa per la
feina feta és un somriure sincer i espontani,
que ho diu tot. Els indis són persones ale-
gres malgrat les seves mancances mate-
rials: els seus preciosos saris i el color llam-
pant de la roba és un cant a l’alegria i a la
felicitat de viure. Són extremadament acolli-
dors i no et fan sentir com un estrany mal-
grat la barrera idiomàtica. Els infants són
encantadors, entremaliats i inquiets, però
amb un somriure ampli i desitjosos de tocar-
ho tot i d’esbrinar-ho tot.

És sabut que als països com l’Índia els mit-

jans són limitats i les dificultats de la pobla-
ció són moltes. Tot i això, l’esforç que s’es-
tà fent dóna resultats: els centres d’atenció
mèdica, que es van estenent arreu del país
gràcies en part a diverses ONG i a la
Fundación Vicente Ferrer, permeten que la
població tengui un accés més fàcil a la con-
sulta mèdica i als fàrmacs. És una feina
sense objectius espectaculars, però és una
tasca diària, cas per cas, que fa que la
situació vagi millorant de mica en mica.

Els paisatges també diuen molt. Les distàn-
cies són llargues i els camins travessen
zones selvàtiques i d’altres de desèrtiques,
tot decorat amb temples hindús que fan
palesa la religiositat d’aquest poble. És una
terra plena de contrasts, com ara la pau que
es respira en aquests llocs i el trull embogit
del trànsit a les ciutats, on arribar a qualse-
vol lloc és una vertadera gimcana urbana.

La reacció dels indis és sempre positiva:
són col·laboradors, molt agraïts i extrema-
dament respectuosos amb tot l’equip
mèdic. Crida l’atenció com les dones van
guanyant el seu lloc dins la societat índia;
algunes són metgesses, cosa que en altres
països és encara una utopia.

Col·laborar en un projecte de cooperació
internacional és molt enriquidor, ja que és
un intercanvi bidireccional i constant de
coneixements i experiències. Queda molt
per fer, però cada petit i anònim pas ens
acosta més a la meta.

Dra. Clara Palacín. Metgessa d’Urgències

“Els centres

d´atenció

mèdica

s´estenen

arreu

del país

gràcies

a les

ONG”
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Un refrán popular dice que “más vale pre-
venir que curar”. En el caso de la enfer-
medad cancerosa, esta afirmación es bien
cierta: sin tener en cuenta el tabaco —que
es la causa principal del cáncer—, se con-
sidera que entre el 29,3 % y el 40,6 % de
la incidencia del cáncer se podría prevenir
con medidas relacionadas con la dieta, el
control del peso y la actividad física.

La importancia de la dieta en la incidencia
del cáncer es conocida desde hace
muchos años; ya se encuentran referen-
cias a que una alimentación incorrecta
tiene efectos sobre la aparición del cáncer
de esófago en un tratado de Yong-He Yan,
médico chino de la dinastía Song (960-
1279 d.C.). En este tratado puede leerse:
“Come y bebe con moderación, sin exce-
sos, pausadamente, ni alimentos dema-
siado calientes ni demasiado duros, con-
serva un temperamento templado y sigue
una buena dieta, y el ye ge —dificultad de
deglutir [=cáncer de esófago]— no se des-
arrollará”.

Con los años, los conocimientos y las evi-
dencias sobre los efectos de la dieta y del
estilo de vida sobre la incidencia del cán-
cer no han hecho más que incrementarse,

y se ha demostrado que las pautas del
consumo de alimentos, la actividad física
y el peso corporal tienen un papel funda-
mental en el desarrollo de diferentes tipos
de cáncer.

Los estudios hechos por expertos han
demostrado que los cambios en las pau-
tas de alimentación y de actividad física
que se han dado a lo largo de la historia
tienen una influencia importante en los
patrones de la aparición del cáncer. La
industrialización y la vida en grandes
urbes nos han traído cambios importan-
tes en las pautas de alimentación y en el
estilo de vida. Entre estos cambios desta-
can que la comida es cada vez más ener-
gética (tiene un mayor contenido de gra-
sas y menor de carbohidratos y fibra),
que no es necesario hacer una gran acti-
vidad física para conse-
guirla y que llevamos
una vida cada vez
más sedentaria.

Todos estos cam-
bios componen un
cóctel que contribuye
a aumentar de manera
significativa la incidencia del
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cáncer. Los expertos han previsto que en
el año 2030 habrá el doble de personas
con cáncer en el mundo. Este hecho no se
podrá atribuir únicamente al aumento de
la esperanza de vida, sino a los cambios
de las pautas de alimentación y de activi-
dad física.

El informe de la Fundación Internacional
de Estudios sobre el Cáncer publicado en
2007 —tras el análisis de más de 7.000
estudios llevado a cabo por científicos de
todo el mundo— ofrece diez sencillas
recomendaciones para cambiar el signo
de esta tendencia en la aparición del cán-
cer e incluso disminuir su incidencia. Así,
la Fundación manda el mensaje de que

una dieta sana y equilibrada junto con un
estilo de vida más activo pue-
den evitar la aparición del
cáncer.

El mensaje es muy
claro: tenemos la posibili-
dad de disminuir nuestro
riesgo a desarrollar un
cáncer a través de las
elecciones que hace-
mos todos los días,
cuidando la dieta
y el peso corpo-
ral, haciendo acti-
vidad física y sin olvidarnos de decir no al
tabaco.

Las diez recomendaciones de la Fundación 
Internacional de Estudios sobre el Cáncer

1. Mantener un peso corporal adecuado, evitando el sobrepeso y la obesidad.

2. Limitar los hábitos sedentarios, y realizar alguna actividad física todos los
días. Es conveniente llevar a cabo al menos 60 minutos de actividad mode-
rada (por ejemplo, caminar) o 30 minutos de actividad más intensa.

3. Limitar el consumo de comidas muy energéticas y de bebidas azucaradas,
que favorecen la  ganancia de peso.

4. Comer al menos cinco raciones de vegetales y frutas (400 g) todos los días.

5. Limitar el consumo de carne roja (vacuno, cerdo y cordero) y evitar el con-
sumo de carne procesada.

6. Limitar el consumo de bebidas alcohólicas.

7. Moderar el consumo de sal, limitar el consumo de alimentos salados y ali-
mentos procesados con sal (sodio). 

8. No usar suplementos nutricionales para protegerse contra el cáncer. Es
mejor que las necesidades nutricionales se obtengan con el consumo de
una dieta equilibrada y variada.

9. Favorecer la lactancia materna. 

10. Las personas tratadas contra el cáncer deben seguir, una vez superado,      
las recomendaciones para prevenirlo.

Pilar Roca y Jordi Oliver
Profesores de bioquímica y biología molecular de la Universidad de las Islas Baleares

Podemos

disminuir

el riesgo

variando

nuestro

estilo

de vida

¿Cómo prevenir el cáncer?

Mantener una dieta equilibrada
y un estilo de vida activo 
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Fèlix Grases Freixedas és doctor en ciències i
catedràtic de la Universitat de les Illes Balears.
Actualment dirigeix l’Institut Universitari
d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), a
més del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal. 

Des de 1987 ha dedicat la seva tasca de recerca a
l’estudi dels càlculs renals i de les calcificacions
patològiques. Entre els descobriments més impor-
tants, cal destacar l’elucidació del mecanisme de
formació dels càlculs o pedres renals més fre-
qüents, el desenvolupament d’un sistema d’anàli-
si tipus kit per valorar la capacitat de l’orina per
formar pedres al ronyó i la descoberta de la gran
capacitat del fitat per evitar el desenvolupament
de càlculs renals i d’altres calcificacions patològi-
ques. Aquests estudis i els seus resultats estan
recollits en més de 250 publicacions científiques
internacionals, 4 llibres, 8 patents en explotació i
22 tesis doctorals.

En quina situació es troben les Illes
Balears amb relació a la investigació,
comparant-la amb altres comunitats
autònomes? 

És important distingir, per una part, entre la
qualitat del personal i dels mitjans dedicats
a la recerca biomèdica a la nostra comuni-
tat —la qual cosa quedarà reflectida en la
producció científica global— i, per una altra,
la valoració dels grups existents. Pel que fa
al primer aspecte, hem d’admetre que la
massa crítica destinada a la recerca biomè-
dica a les Illes Balears —en comparació a
altres comunitats autònomes com ara
Catalunya, la Comunitat Valenciana o
Andalusia— és molt petita a conseqüència
de la relativament recent implantació d’es-
tudis universitaris i la manca d’estudis de
medicina. Amb relació a la segona qüestió,
hem de deixar clar que, tot i les nostres
mancances, entre els nostres grups d’in-
vestigació n’hi ha que se situen a les prime-
res posicions dels rànquings internacionals
en competició amb els de més prestigi
d’àmbit mundial.

Tenen les Illes Balears recursos sufi-
cients en matèria d’investigació? 

Tot i l’esforç de finançament fet en els

darrers anys a les Illes adreçat a augmentar
les dotacions i els recursos per a la investi-
gació, encara som a la coa de l’estat en
aquesta matèria. Si hem progressat és per-
què els nostres investigadors han après a
aconseguir fons de convocatòries competi-
tives, tant d’abast estatal com internacional.
És evident que per augmentar la recerca
cal una inversió més important i decidida.
Hem de tenir present que, en part, el benes-
tar d’una comunitat està molt lligat al pro-
grés científic que impulsa, com es compro-
va observant la política científica de les
regions o dels països més avançats.

Quines són les àrees menys afavorides
en matèria d’investigació?

En la investigació biomèdica, com passa a
tots els sectors, hi ha modes. Així doncs,
una àrea de recerca tindrà més suport com
més participi de la moda del moment. No hi
ha cap dubte que la moda actual són els
estudis relatius a les cèl·lules mare. Tots
recordam que no fa gaire varen estar de
moda els estudis sobre la teràpia genètica,
i tothom n’és conscient dels fracassos.
Analitzar-ne les raons és possible, però
alhora complex i apassionant, perquè s’hi
mesclen raons molt diverses, de tipus polí-
tic, econòmic, etc.
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Fèlix Grases  

Director de l’Institut Universitari
d’Investigació en  Ciències de la Salut

Sou el director de l’IUNICS. Quines són
les línies de recerca principals que està
desenvolupant aquest organisme?

Els grups d’investigació integrats a l’IUNICS
—formats per científics de la UIB, metges i
personal sanitari del Servei de Salut—
estan estructurats en cinc grans àrees:

L’Àrea de Malalties Infeccioses i de Base
Immunitària està constituïda per sis
grups d’investigació, entre els objectius
dels quals es troba el control de la tuber-
culosi, la guerra contra els bacteris resis-
tents als antibiòtics i el reforç del sistema
immunitari.

L’Àrea de Malalties Renals i Cardiovascu-
lars està formada per tres grups de recerca
i vint-i-cinc investigadors. Concretament,
aquest grup investiga la litiasi renal o els
càlculs renals i la biomineralització, i també
les calcificacions cardiovasculars, la investi-
gació dels factors de risc cardiovascular i de
malaltia coronària, fisiopatologia i terapèuti-
ca cardiovascular.

L’Àrea de Neurociències està integrada per
cinquanta-tres investigadors repartits en
vuit grups de recerca, els objectius dels
quals són avançar en el diagnòstic i en el

tractament de diverses malalties neuropsi-
quiàtriques, comprendre els mecanismes
bàsics de l’adició a substàncies opiàcies,
estudiar el risc genètic de patir determina-
des malalties mentals i desenvolupar mesu-
res higienicodietètiques per al tractament
coadjuvant de malalties mentals i el trastorn
del son.

L’Àrea de Nutrició, amb un total de vint-i-
nou investigadors integrats en tres grups de
recerca, té com a objectiu fonamental l’es-
tudi de l’obesitat i també combatre la pro-
ducció descontrolada de radicals lliures per
tal de minimitzar l’efecte de l’estrès oxidatiu
associat a moltes patologies, com ara la
diabetis, el càncer o el risc cardiovascular.

Finalment, l’Àrea d’Oncohematologia, for-
mada per set grups de recerca i vuitanta-
tres investigadors, centra els esforços en el
desenvolupament de solucions per al trac-
tament de diferents tipus de càncer, el des-
envolupament del banc de línies cel·lulars
tumorals per a la investigació, l’estudi de les
bases genètiques de malalties metabòli-
ques com ara l’hemocromatosi, la talassè-
mia i les porfíries, i el desenvolupament de
teràpies cel·lulars per al tractament de pato-
logies oncohematològiques, així com de
teràpies contra els gliomes. 

Els nostres

investigadors

competeixen

amb els de

més prestigi

estatal i

internacional

“Una àrea de recerca
tindrà més suport
com més participi

de la moda del moment”



Seguro que todos los médicos que han
hecho guardias de veinticuatro horas se
reconocen en alguna de las historias que
voy a contar. Después de pasar veinticuatro
horas en vela, el cuadro que presentamos
es de fatiga versus sueño incoercible, sen-
sación de resaca en el estómago, apetito
voraz y una pérdida más o menos comple-
ta del control sobre la parte prefrontal de
nuestro cerebro. Esto nos aboca a decir o a
hacer lo primero que se nos pasa por la
cabeza, sin que pase por el filtro de la razón
(de ahí nuestra tendencia a mostrar un
humor pueril y socarrón a la vez).

No está completamente aclarada la fisiopa-
tología de este estado “saliente de guardia”,
aunque podría estar relacionada con el
efecto de la privación de sueño o la situa-
ción de clausura, responsabilidad y  presión
(asistencial, laboral, humana, barométrica,
etc.) y la posterior salida al mundanal ruido. 

Tras tantas horas de encierro nace  una pul-
sión por “darse un gusto”, que lleva a la
búsqueda más o menos indiscriminada del
placer, si el exceso de sueño no lo remedia.
Como muestra, les relato algunos casos
reales que me han contado y que se publi-
can bajo pseudónimo.

Dr. Smart Destartalado. Saliendo de guar-
dia se durmió a 120 metros de su casa. Al
ver la terracita, pensó en su cama y crash!,
se despertó estampado en una furgoneta.
Salió ileso, aunque su coche fue declarado
siniestro total. Atentos a la pregunta de la
policía, a la que obviamente llamó tras el
estropicio causado: “¿Puede decirme por
qué conduce después de una guardia?”.

Dr. Aguas Contenidas. Fue al hipermerca-
do a por un poco de jamón y queso y acabó
comprando un lavavajillas y un acuario.

Dr. Inclasificable. Gastó el doble de lo reci-
bido en su primera mininómina en la vario-
pinta lista de artículos que sigue: una diana
electrónica, un juego de pesas y mancuer-
nas y una tabla para abdominales. También
hizo una megacompra de artículos al por
mayor, entre los que destacaban una caja-
ahorro de 16 paquetes de puré de patata,
tres docenas de huevos que caducaban a
las tres semanas y 48 latas de cerveza.

Dra. Zzzz. Fue al banco a solicitar una hipo-
teca y, mientras le estaban explicando las
condiciones, se quedó dormida delante del
director de la oficina. ¡Qué vergüenza!

Dra. Esforzá. Despistes miles. Uno tremen-
do fue dejarse las llaves del coche dentro
del maletero al salir de natación, por lo que
tuvo que ir andando hasta el centro a coger
un autobús. Y todo esto tras hacer una
guardia y  nadar tres kilómetros. ¡Pa´llorar!

Dra. Burbujita. Se le ocurrió que no tenía
nada dorado en el armario; así que, de
forma compulsiva, se compró múltiples artí-
culos dorados. Suerte que no le dio por las
joyas. En fin, al día siguiente devolvió gran
parte de lo adquirido, pero guardó una
camiseta dorada para hacer de burbuja de
Freixenet en Navidad. Nunca se sabe.

Dra. Silvia Fernández
Metgessa  anestesista

Salientes de guardia

històries sense clínica
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Vàreu descobrir els filats i la importància
que tenen per a la salut. Ens podeu
recordar que són?
El filat és una molècula que, en forma de sal
calcicomagnèsica, es troba en quantitats
importants a les parts externes com l’escor-
ça i/o el germen de les llavors vegetals. Per
tant, els humans només en consumim quan
ingerim llavors senceres, és a dir, llegums,
cereals integrals o fruita seca. Estudis
recents han demostrat que aquesta molè-
cula presenta importants propietats que
impedeixen el desenvolupament de calcifi-
cacions patològiques, com els càlculs
renals càlcics, i presenta també una impor-
tant capacitat antioxidant que es pot relacio-
nar amb altres beneficis importants per a la
salut. De fet, la famosa dieta mediterrània
—que gairebé ningú segueix— implica una
ingesta de 700-1.000 mg diaris d’aquesta
substància, que, a causa de la baixa absor-
ció en el tracte gastrointestinal, dóna lloc a
uns valors d’absorció òptims. 

Quines són les línies de col·laboració
entre l’IUNICS i l’Hospital Son Llàtzer? 
A l’IUNICS hi ha grups els membres dels
quals són majoritàriament de l’Hospital
Son Llàtzer, com ara el grup d’estudi de les
malalties infeccioses VIH o el grup de
fonaments quirúrgics i moleculars dels
tumors digestius. També hi ha gent de

l’Hospital que desenvolupa una important
tasca de recerca en grups mixtos entre
UIB i HSLL, com ara un grup de neurocièn-
cies que es dedica a fer estudis sobre la
hiperactivitat. També cal destacar que el
Dr. Josep Noguera, metge cirurgià de
l’Hospital Son Llàtzer, forma part de l’equip
directiu de l’IUNICS.

L’estudi de les malalties infeccioses,
concretament el VIH, és una de les línies
d’investigació de l’IUNICS. Quines nove-
tats hi ha? 
Aquest grup de treball està desenvolupant
una tasca molt important en la millora de la
prevenció de les infeccions respiratòries
bacterianes en pacients immunodeprimits.
També desenvolupa una interessant inves-
tigació en la detecció precoç en pacients
amb infecció tuberculosa latent, de manera
que sigui possible avançar l’inici del tracta-
ment. També s’optimitzen les pautes de
tractament de la infecció per VIH per acon-
seguir una adherència i una qualitat de vida
millors i reduir-ne els efectes secundaris a
curt i llarg termini. Així mateix, s’obtenen
pautes de tractament de la coinfecció pel
virus de l’hepatitis C en pacients amb infec-
ció per VIH, les quals permeten evitar la
progressió a cirrosi i hepatocarcinoma.

Rafa Martínez. Infermer URPA/REA
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Nova tècnica que evita la cirurgia en la sinusitis

La Unitat d’Otorinolaringologia de l´hospi-
tal Son Llàtzer ha començat a utilitzar, per
primera vegada a les Illes Balears, un
nova tècnica que consisteix en la dilatació
sinusal, cosa que evita la cirurgia en els
casos de sinusitis crònica. Aquest procedi-
ment suposa una curació més ràpida, amb
menys dolor i sagnat, sense tamponament
nasal i menys cures postoperatòries que
amb la cirurgia convencional. 

Aquesta nova tècnica, utilitzada per José
Ramón Secades, cap de la Unitat d’Otori-
nolaringologia, i Alfonso Bonilla, metge
especialista del mateix Servei, va ser apli-
cada el 23 de juliol a un pacient de 12
anys. L’anomenat procediment de catete-
risme amb baló fa grans els orificis de ven-
tilació dels sins nasals i es basa en els
mateixos principis que es fan servir per
engrandir les artèries coronàries.

Aquesta tècnica només dura entre 15 i 30
minuts, i el pacient pot marxar a casa pas-
sada una hora. Es tracta d’introduir al nas
un petit cable flexible fins als sins, mitjan-
çant una imatge fluoroscòpica. Després,
amb aquest cable guia s’introdueix un baló
de 3, 5 o 7 mil·límetres a la cavitat sinusal,
que una vegada col·locat es dilata, la qual
cosa fa que s’obrin els espais de ventilació
dels sins sense fer malbé la mucosa que
els cobreix. Segons José Ramón Secades,
no tots els pacients es poden sotmetre a

aquesta tècnica: “No podem tractar els que
tenen pòlips nasals, una cirurgia sinusal (o
d’un altre tipus) prèvia amb un creixement
anormal dels ossos”.

La sinusitis crònica es produeix sobretot a
causa d’infeccions o al·lèrgies, i afecta
més del 10% de la població al llarg de la
seva vida, moltes vegades sense diagnos-
ticar. Normalment, el pacient és tractat
amb antibiòtics o amb cirurgia en els casos
més greus. “Ara les persones amb sinusi-
tis crònica tenen l’opció d’una tècnica míni-
mament invasiva que permet preservar
l’estructura nasal i un ràpid retorn a l’activi-
tat diària”, explica José Ramón Secades.

El Servei d’Oncologia de l’Hospital Son Llàtzer ha
inaugurat un microweb amb informació adreçada als
pacients oncològics i als seus familiars. Al web, amb el
domini www.oncosonllatzer.com, s’hi té accés direc-
te, sense haver d’entrar al web corporatiu hospitalari.

OncoSonLlàtzer disposa d’un apartat específic per als
pacients, on ofereix informació útil i consells per preve-
nir el càncer o per seguir-los durant o després del trac-
tament de quimioteràpia, o recomanacions sobre què
fer si se sospita d’un càncer hereditari.

Amb aquest web es vol contribuir a divulgar informació
preventiva i a millorar el control de les toxicitats deriva-
des del tractament de quimioteràpia. 

També es pretén que els pacients i els seus familiars
coneguin el funcionament del Servei, les tasques que
desenvolupa i les línies de recerca que té en marxa.
Per això la informació serà actualitzada periòdica-
ment i s’hi podrà accedir també a informacions dispo-
nibles en altres webs de grups oncològics espanyols
i internacionals.

16

Els doctors Antoni Payeras, de la Unitat de
Medicina Interna de l’Hospital Son Llàtzer, i
Joan Milà, del Servei d’Immunologia de
l’Hospital Son Dureta, han col·laborat en un
estudi internacional que ha analitzat si les
persones que genèticament tenen nivells
més baixos d’una proteïna lligadora de
manosa (MBL) —un sucre que es troba a la
superfície d’alguns bacteris— tenen un
major risc de mortalitat en el cas de patir
infeccions pneumocòcciques.

Avui dia les infeccions pneumocòcciques,
tot i disposar de moderns antibiòtics,  enca-
ra provoquen una mortalitat alta. La resis-
tència als antibiòtics pot ser una de les cau-
ses del fracàs del tractament, així com l’e-
dat avançada i les malalties cròniques.
Però hi ha factors genètics relacionats amb
la immunitat innata o amb la inflamació que
encara ens són desconeguts.

En aquest estudi —en el qual s’han inclòs
més de 600 malalts i més de 1.600 con-
trols— es va observar que uns nivells bai-
xos d’MBL, genèticament determinats,
influeixen en la mortalitat dels pacients amb
infeccions pneumocòcciques. “L’objectiu
final seria demostrar que en els casos dels
pacients amb dèficit d’aquesta proteïna es
podrien evitar les infeccions de repetició i
rebaixar la mortalitat administrant-los la
proteïna sintetitzada artificialment al labora-
tori”, expliquen els doctors Payeras i Milà. 

La bona sintonia professional entre els dos
hospitals ha permès que ambdós equips
hagin col·laborat en aquest estudi interna-
cional, publicat a la revista Clinical
Infectious Diseases. En aquest estudi, diri-
git pel Dr. Damon P. Eisen, del Royal
Melbourne Hospital, han participat altres
centres d’arreu del món.

Son Llàtzer i Son Dureta col·laboren 
en un estudi internacional 
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El Servei d’Urgències de l’Hospital Son
Llàtzer sempre és obert, durant les 24
hores i els 365 dies de l’any. Uns 240 pro-
fessionals, entre personal mèdic i d’infer-
meria, zeladors i administratius, treballen
per prestar assistència als pacients de la
seva àrea d’influència, que abasta una
població de més de 260.000 habitants.

L’àrea d’Urgències es presenta com una
de les solucions més immediates a les
múltiples i variades demandes dels
pacients. Moltes vegades constitueix el
primer i l’únic contacte dels pacients amb
l’hospital. Així doncs, la imatge i el con-
cepte que els usuaris tenguin sobre el
centre serà el que l’atenció urgent acon-
segueixi transmetre.

Segons Bernadí Comas, Cap del Servei
d’Urgències de Son Llàtzer, aquesta àrea
vol assolir altes cotes de satisfacció dels
usuaris amb la prestació d’una atenció de
qualitat i amb la intenció de construir
ponts entre els distints nivells assisten-
cials intrahospitalaris i extrahospitalaris.
Hi contribueix el model d’informatització
del registre clínic, que permet accedir a la
història clínica de cada pacient de mane-
ra ordenada i en temps real.

També és important que el Servei
d’Urgències disposi d’una plantilla pròpia

i fixa, la qual cosa facilitat la unitat de cri-
teri en el diagnòstic i en el tractament dels
pacients. Els facultatius d’Urgències
tenen un perfil específic que els capacita
per atendre els pacients de manera inte-
gral i dinàmica, sempre tenint altres espe-
cialistes com a consultors.

La plantilla mèdica d’Urgències està inte-
grada per trenta facultatius que treballen
en jornades de matí i horabaixa (a partir
de les 22.00 hores comencen les guàr-
dies). S’hi afegeix el personal mèdic de la
plantilla d’atenció primària o del 061 que
fa guàrdies a Son Llàtzer.

A les vuit del matí, a les tres de l’horabai-
xa i a les deu del vespre té lloc el que s’a-
nomena “canvi de guàrdia”; és a dir, els
metges que se’n van expliquen als que
s’hi incorporen les incidències de la jorna-
da  i donen compte dels pacients que es
troben pendents de qualque procés per
tal que puguin fer-ne el seguiment. Això
mateix fa el personal d’infermeria.

Nivells assistencials
El Servei d’Urgències està estructurat en
zones segons els nivells assistencials. La
primera correspon a la Consulta Bàsica,
on s’atenen els pacients estables amb
patologies lleus. A la zona de Boxes (n’hi 
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Obert les 24 hores
Uns 240 professionals vetlen pel
benestar dels pacientsEl 

Disposa
d’una

plantilla
pròpia
i fixa,

la qual cosa
facilita

la unitat
de criteri

en el
diagnòstic

ha catorze) es troben els pacients amb un
nivell de gravetat moderat o amb incerte-
sa en el diagnòstic evolutiu. A la zona de
Semicrítics estan els pacients hemodinà-
micament inestables, que requereixen
vigilància constant i monitoració.

L’àrea d’Observació és el lloc destinat al
control evolutiu i al tractament de
pacients hemodinàmicament estables.
Integrada en aquesta zona hi ha la Unitat
de Curta Estada (UCE), amb vuit llits, que
permet donar continuïtat assistencial i fer
una reavaluació dels pacients que cursen
un procés agut i que no poden tornar a
casa però que tampoc no compleixen el
criteri d’ingrés hospitalari. El fet que els
pacients puguin estar a la UCE permet
millorar-ne el diagnòstic i evitar errors
mèdics i ingressos inadequats.

Mediadores 

Al costat d´Admisió d’Urgències es troba el
Punt d’Atenció al Pacient, on treballen les
mediadores culturals, unes professionals
que desenvolupen funcions informatives i
estableixen un pont de comunicació entre
els pacients o la seva família i el perso-
nal mèdic. La seva tasca abasta tot el
centre hospitalari.

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

Recepció, acolliment i classificació dels pacients

El Servei d’Urgències aplica un sistema de recepció, acolliment i classificació dels pacients (triatge), tasca que
du a terme el personal d’infermeria, tal com es fa a altres hospitals i com recomanen les societats científiques
d’urgències.

El triatge permet avaluar el grau de prioritat del patiment de cada pacient, la qual cosa el classifica segons els
criteris d’atenció immediata, preferent o de pacient estable. El personal especialitzat d’infermeria pren les cons-
tants vitals als pacients i els fa preguntes sobre els símptomes per fer-ne l’avaluació de l’estat físic. Aquesta
avaluació determina que una persona que pateix una grip sigui atesa després que una persona que acaba d’a-
rribar amb un braç trencat.

Per evitar temps d’espera innecessaris i el col·lapse del Servei d’Urgències, els pacients poden acudir al PAC
de l’Escola Graduada, a Palma, i als centres de salut de la part forana que estan oberts durant les 24 hores:
Sóller, Marratxí/ Pont d’Inca, Santa Maria, Llucmajor i Trencadors/s’Arenal de Llucmajor. 



Antonio Sánchez Núñez practica el tiro con arco desde 1989. A la edad de 12 años, un desafortuna-
do accidente de tráfico le dejó una discapacidad física en una pierna. Superada la treintena y a
punto de ser padre, es un ejemplo a seguir ya que ha conseguido combinar con extraordinaria
madurez y disciplina su vida personal, profesional y deportiva.

Es el único deportista de las Baleares que practica el tiro con arco con discapacidad física y ha
representado a España en los Juegos Paralímpicos de Pekín. Además, es fisioterapeuta del
Servicio de Rehabilitación del Hospital Son Llàtzer.

perfils
Antonio Sánchez,                         
fisioterapeuta y deportista paralímpico

“Siempre

hay

personas

que

te ayudan

a realizar

tus sueños”

¿Desde cuándo practicas el tiro con
arco y por qué?
Desde los 12 años. Fue en el verano de
1989, cuando tuve el accidente de tráfico.
Recuerdo que estuve ingresado en el hos-
pital más o menos hasta el mes de septiem-
bre. Un día, de forma casual, paseando por
el Polideportivo de Sant Ferran, mi padre
reconoció a un antiguo compañero de tra-
bajo que en aquellos momentos era el pre-
sidente de la Federación Balear de Tiro con
Arco. A partir de entonces comencé a prac-
ticar los fines de semana  y algún que otro
día entre semana hasta 1996, cuando apar-
qué mi carrera deportiva para poder cursar
mis estudios. Hace dos años la retomé.

¿Qué destacarías de este deporte?
Es un deporte bastante minoritario, pues
se necesitan grandes instalaciones y
medidas de seguridad. No debe haber tra-
siego de personas durante el entrena-
miento. Además, este deporte no requiere
ningún tipo de adaptación, es decir, se
compite de igual a igual con personas sin
discapacidad.

Imagino que, como cualquier otro
deporte, el tiro con arco también
requiere dedicación exclusiva
Actualmente dedico de cuatro a cinco
horas diarias, y si estoy compitiendo entre-
no por la mañana y por la tarde. Cada
quince días voy a Ibiza, donde están mis
entrenadores. Últimamente he mejorado
mucho mi nivel técnico. Aunque no sé si
llegarán los resultados, podré decir que he
tirado bien.

Desarrollas tu labor profesional en nues-
tro hospital como fisioterapeuta. ¿Qué
opinan los pacientes de tu afición?

Evidentemente, mis compañeros lo saben
desde hace tiempo, y también algún
paciente con el que tengo más confianza.
Aunque procuro separar mi vida laboral de
la deportiva.

¿Qué consejo darías a las personas
que, como tú, tienen una discapacidad?
No hay que pensar que no puedes hacer
las cosas: hay que intentarlo porque siem-
pre hay medios y personas dispuestas a
ayudarte a realizar tus sueños. Hace poco,
un chico con una discapacidad que le impi-
de mover un brazo acudió a unas jornadas
de tiro con arco, y entre todos consegui-
mos que disparara un par de flechas, pese
a su convicción inicial de que no podía
hacerlo. Todo depende del tipo de disca-
pacidad, pero siempre hay que intentar
realizar lo que uno se proponga. No debe-
mos olvidar que la actitud positiva ante las
cosas es muy importante en la vida.

Rafa Martínez. Infermer URPA-REA
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L’equip d’infermeria de la Unitat de
Neonatologia de l’Hospital Son Llàtzer va
posar en marxa l’any 2003 l’anomenat
Programa de participació familiar, atesa l’e-
vidència científica que els nounats milloren
considerablement el seu estat físic gràcies
a la humanització de les cures que reben
durant l’estada a la Unitat.

Aquest programa vol ajudar els pares a
reconstruir la quotidianitat del nounat per-
duda entre tanta tecnologia, estimular l’au-
toestima i la capacitat maternal i fomentar
la participació dels pares en les cures als
fills: alimentació (lactància materna o artifi-
cial), maneig del nounat a la incubadora i al
bressol, mobilització, higiene, vestit, mas-
satge, etc. “Volem transmetre als pares
que la seva presència, la calidesa de la
seva veu i el tacte tenen un gran poder
analgèsic i ansiolític per al nounat”, explica
Verónica Lluch, coordinadora d’infermeria
de la Unitat de Neonatologia.

Per fomentar aquesta proximitat
quan l’infant ha de quedar
ingressat a la Unitat de
Neonatologia la mare té la pos-

sibilitat d’allotjar-se a la
Hostatjaria,  on pot descansar
després d’estar amb el fill.

A la Unitat de Neonatologia també
hi ha una sala especial perquè els

pares estiguin més tranquils a l’hora
d’alimentar el fill. Just devora hi ha
la sala de jocs de Pediatria, on es

poden rebre visites o anar a la
Ciberaula per consultar informació a tra-

vés de l’ordinador. 

El mètode cangur
Segons Verónica Lluch, hi ha un sistema
alternatiu a la incubadora que es coneix
com a mètode cangur : la mare o el pare
del nadó es carrega el fill com fa aquest
marsupial amb les seves cries. Col·locar el
nounat en posició vertical fa possible ali-
mentar-lo fàcilment amb la llet materna.
Gràcies a aquesta posició se’n pot contro-
lar l’oxigenació, la freqüència cardíaca i
altres valors, i també li produeix una esti-
mulació primerenca a causa de la interac-
ció contínua amb la seva mare. “Així s’a-
consegueix un contacte de pell a pell que
produeix un gran benestar al nounat. Tant
les mares com els pares que viuen aques-
ta experiència la descriuen com única i
molt positiva per a ells i per al seu fill”,
assegura la coordinadora d’infermeria.

L’equip de neonatologia s’ocupa també
d’estimular el desenvolupament neurològic
dels nadons a través del protocol de míni-
ma manipulació. Això vol dir que s’intenta
agrupar totes les activitats entorn al nounat
per allargar-ne els períodes de descans,
evitar-li renous i la sobreexposició a la llum
i millorar-ne la postura dins la incubadora.
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Un espai humà i familiar 

20

Cap a casa: una abraçada de confiança
és el títol d’un tríptic elaborat per l’equip d’infer-
meria que s’entrega als pares perquè tenguin a
l’abast l’explicació de les cures que necessita-
rà el nounat quan marxin cap a casa. També
els aporta informació sobre les ajudes que
poden rebre les famílies i sobre pàgines web
relacionades amb cures als nadons.
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Joan Bonet
“Sense pipa no som res i amb la pipa no gaire”

“Sense pipa no som res i amb la pipa no
gaire”, em diu Joan Bonet, assegut en una
butaca de ca seva envoltat de pipes i llibres,
les seves dues gran passions. És un home
vital i entranyable, que sense voler ha con-
vertit ca seva en un museu de pipes i de
capsetes metàl·liques de tabac, que pen-
gen a les parets de la sala d’estar.

Dos càncers de colon no li han llevat ni una
mica de l’entusiasme per la vida, de la qual
frueix fins i tot fent alguna pipa de tant en
tant al taller, ubicat als baixos de ca seva.
Pacient de l’Hospital Son Llàtzer, diu que ha
tingut la sort de topar amb un personal
excel·lent, que ha fet més suportable el seu
calvari: “He superat la malaltia perquè he
confiat plenament en els metges i gràcies al
suport, l’ànim i l’afecte de la meva família”.
En Bonet explica que tampoc no s’ha preo-
cupat gaire del seu mal i que, en realitat, no
s’ha sentit mai molt estret.

Com aquells homes del Renaixement que
participaven en tots els àmbits de la vida, en
Joan ha estat tertulià en televisió, lletrista
de cançons d’en Bonet de Sant Pere o d’en
Jaume Sureda i escriptor. “La pipa m’ha
obert el camí de l’escriptura”, afirma.

És autor d’obres com La pipa en Baleares,
El pipamerón, Les rondalles de la pipa,
Pipades i vivències i Amb pipa i sense. La
pipa també és present a la traducció al
català de L’art de fumar en pipa, de

Joaquim Verdaguer. Les seves pipes, de
tota casta i formes, l’han duit a figurar en el
Llibre Guinness de Rècords, amb una pipa
gegant amb la qual varen fumar 1.000 per-
sones al Poble Espanyol de Palma. 

Les seves pipes són famoses arreu del
món. De fet, en tenen una els exmandataris
Sandro Pertini i Andreas Papandreu, regals
del seu amic Felipe González quan era pre-
sident del Govern espanyol. “Quan es rega-
lava una pipa meva a qualcú de renom
internacional, jo, a canvi, n’obsequiava amb
una qualcú altre no manco important, com
mestre Antoni Frau, conegut com n’Antoniot
des Hostalets”, conta en Bonet, com una
manera d’equilibrar la balança.

En Joan Bonet és també l’introductor dels
concursos de fumadors de pipa. Amb la iro-
nia que el caracteritza, diu: “Tenc l’honor
d’haver quedat el darrer classificat al
Campionat d’Espanya de 1980 i campió
l’any 2000”.

L’afició per les pipes li ve del seu pare repu-
blicà, qui va començar a fer-ne tancat a la
presó de Manacor. En sortir, ho va convertir
en el seu ofici. “Als 14 anys vaig deixar l’es-
cola i vaig començar a fer feina amb el meu
pare, un artesà de les pipes. Si no m’ha-
gués dedicat a això i hagués fabricat saba-
tes, també m’hi hauria entregat en cos i
ànima i hauria après tant com hagués pogut
sobre les sabates”, aclareix. 

“La pipa 
m’ha obert 

el camí 
de 

l’escriptura”
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Sopa de lletres
Trobau enmig d’aquest batibull de lletres el nom de les 16 parts
del cos que apareixen numerades al dibuix.

Les cites del dia
Intentau recuperar les vocals que hem esborrat d’aquestes cites.
La primera és d’un famós autor llatí relativa a la medicina. 

““MM---- hh-- --sstt--tt  ll’’hh--mm--

mm--ss  -- pprr--pp  dd--llss  dd----ss  

qq---- qq----nn,, 

--xx--rrcc--nntt   ll-- mm--dd--cc--nn--,,

rr--tt--rrnn-- ll-- ss--ll--tt  

--llss  mm--ll--llttss..””

CC--cc--rr--

Solucions
Les cites del dia
Mai ha estat l’home més a prop dels déus que quan, 
exercint la medicina, retorna la salut als malalts. 
Ciceró

Al metge, al confessor i a l’advocat, 
digues sempre la veritat. 
Refrany català

““-- ll  mm--ttgg--,,   

-- ll  cc--nnff--ssss--rr  

-- -- ll’’--ddvv--cc--tt,,  
dd--gg----ss  ss--mmpprr--

ll-- vv--rr--tt--tt..””

RR--ffrr--nnyy   cc--tt--ll--

passatemps
per Bartomeu Riera

1.  polze
2.canell
3.barbeta
4.colze
5.mugró
6.llombrígol
7.engonal
8.cuixa

9.genoll 
10.cama
11.turmell
12.empenya
13.maluc
14.aixella
15.avantbraç
16.palmell
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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 
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y fácil de integrar, diseñada específicamente para empresas de tamaño medio, que incluye 
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+ Microsoft Dynamics® CRM

Configuración diseñada de 25 a 100 usuarios simultáneos 
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