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l mes de gener vaig fer una compareixença, oberta a tothom, a la sala d’actes de l’Hospital en la
qual vaig presentar el balanç de l’any 2008, perquè és a partir de la feina feta des d’on hem de
mirar cap al futur.

Quant a l’activitat assistencial, els indicadors són bons i així s’han de mantenir tot l’any. Els contractes de ges-
tió amb els serveis ja estan tancats i els seus objectius s’han dividit en blocs que s’orienten cap als pacients, a
la millora dels processos interns, a l’obtenció del coneixement i a fer que l’Hospital sigui eficient i sostenible
econòmicament.

Des de l’àmbit de la qualitat, l’Hospital està treballant força en l’obtenció de certificacions; l’any 2008 es va obte-
nir la ISO 14001:2004 (sistema de gestió ambiental) i la ISO 9001:200 (sistema de gestió de la qualitat) en els
serveis d’Admissió i Admissió d’Urgències, Radiologia, Farmàcia i Prevenció i Medicina del Treball. Seguint
amb la mateixa línia de treball, enguany està planificat obtenir certificacions per als serveis de Urgències,
Anestèsia, Esterilització, Anatomia Patològica, Compres, Manteniment i Docència MIR. També està previst que
l’Hospital faci la memòria de l’EFQM, que ofereix un marc de treball no prescriptiu que es basa en nou criteris
que serveixen per avaluar el progrés d’una organització cap a l’excel·lència.

Perquè volem saber si els nostres pacients estan satisfets amb el servei que els prestam, està previst fer una
sèrie d’enquestes durant aquest any que abastaran les àrees d’Hospitalització i de Consultes Externes i el
Servei d’Urgències. L’any passat ja es va fer l’enquesta als usuaris de Radiologia.

La docència té també una importància cabdal per a l’Hospital, per la qual cosa ja tenim tretze serveis acredi-
tats i gairebé noranta residents —entre metges i comares— formant-se a Son Llàtzer. Per a aquest any està
previst que incorporem residents a les especialitats d’oncologia, endocrinologia i pneumologia. Quant a la for-
mació, l’any passat es varen impartir gairebé 28.000 hores formatives, amb un cost de més de 168.000 euros.

Cal destacar també que durant l’any 2009 s’està treballant en el Portal del Treballador, un web d’accés fàcil i
ràpid per al personal de l’Hospital, des d’on ja es pot veure i imprimir la nòmina, conèixer l’oferta formativa o
aprofitar-se dels avantatges dels convenis subscrits amb empreses d’oci, del sector de la banca o de l’automo-
ció. A partir d’enguany, a través d’aquest web es podrà accedir als certificats, als contractes i a les sol·licituds
de permisos i vacances, entre altres prestacions.

Seguint l’estratègia establerta, l’Hospital també farà durant el 2009 un esforç important en el desenvolupament
del Pla de seguretat clínica, algunes accions del qual ja s’han posat en marxa, com ara la identificació de
pacients mitjançant polseres, el registre d’incidents crítics i el de caigudes.

El 2009 serà també un any important per a l’actualització del nostre parc informàtic, tant pel que fa al maquina-
ri com al programari, tan necessari en una institució com la nostra, que vol continuar essent pionera en l’ús de
sistemes d’informació per atendre millor els pacients. Finalment cal assenyalar que, el mes de gener, l’Hospital
va començar a atendre pacients amb ictus, ja que disposam d’uns llits destinats a aquest tipus de pacient.
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Pincellades 2009.

Carles Ricci Voltas
Director gerent de l´Hospital Son Llàtzer



Cap pacient sense identificar
L’usuari duu una polsera amb el seu nom,

la data de naixement i la història clínica 
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L’Hospital Son Llàtzer ha desenvolupat
un ambiciós pla de seguretat clínica que
inclou una sèrie de projectes adreçats als
usuaris i als professionals hospitalaris. El
primer que s’ha posat en marxa és el sis-
tema d’identificació mitjançant una polse-
ra que es col·loca al pacient quan entra a
l’Hospital.

De vegades, intentar que el pacient s’iden-
tifiqui exclusivament de manera verbal no
ofereix totes les garanties, ja que pot està
sedat o amb pèrdua d’atenció o bé pot
tenir dificultats amb l’idioma, problemes
d’audició, etc. A més, es pot donar el cas
que coincideixin a l’Hospital dues perso-
nes amb nom i llinatges idèntics.

Per això, l’Hospital Son Llàtzer, a través
de la Comissió de Seguretat Clínica, ha
implantat un sistema d’identificació de
pacients mitjançant polseres rígides que
contenen el nom i els llinatges, la data de
naixement i el número d’història clínica.
Aquestes polseres es col·loquen a tots
els pacients que acudeixen al Servei
d’Urgències, als que queden ingressats i

als que s’hagin de sotmetre a proves
diagnòstiques o terapèutiques o bé a
tractaments mèdics o quirúrgics. Això
exclou les persones que acudeixen a les
Consultes Externes. 

Aquest braçalet es col·loca al pacient en
el moment en què entra en contacte amb
l’Hospital a través d’Urgències, per un
ingrés programat o urgent, per rebre
atenció a Cirurgia Major Ambulatòria o a
l’Hospital de Dia i també quan ha d’anar a
l’àrea dels gabinets per fer-s’hi alguna
prova. És el personal d’admissió de cada
servei qui s’ocupa de donar la polsera al
pacient amb les seves dades. No obstant
això, la responsabilitat de col·locar-li la
polsera és del professional d’infermeria
que primer interactuï amb el pacient. 

El braçalet es posa al canell, o bé al tur-
mell si la primera alternativa destorba la
prestació de cures. El pacient no pot des-
prendre-se’n fins que no marxi de
l’Hospital, i fins i tot se li aconsella que
se’l llevi una vegada que hagi arribat a
casa seva. Si, per qualsevol motiu, la pol-

L’ús de

les polseres

exclou

les persones

ateses a

Consultes

Externes



sera es deteriora, el personal d’infermeria
s’ocupa de demanar que la hi canviïn per
una de nova.

Segons explica Ana Pérez, subdirectora
d’Infermeria de Son Llàtzer i professional
que ha liderat el projecte d’identificació
dels pacients, tot i que es disposa d’a-
questa polsera, és bàsic verificar activa-
ment la identitat de l’usuari i el codi de
barres. És imprescindible abans de fer-li
extraccions per a analítiques, de recollir
proves biològiques, d’administrar-li qual-
sevol tipus de medicació, i també abans
de la infusió de sang o d’hemoderivats i
de qualsevol procediment invasiu diag-
nòstic o terapèutic. Així mateix, s’ha de
comprovar la identitat abans de traslladar
o rebre el pacient entre unitats, de trans-
portar-lo amb ambulància, i quan se l’ha
de sotmetre a anestèsia o a cirurgia i
quan se’l rep a la sala d’operacions o a la
de reanimació.

Ana Pérez explica que, segons l’expe-
riència d’altres hospitals, la implantació
d’aquest sistema ha disminuït en un 50 %
els eventuals errors derivats de la identifi-
cació de pacients. Gràcies a l’ús d’a-
quests braçalets, es poden evitar even-
tuals confusions a l’hora de administrar
fàrmacs, realitzar proves diagnòstiques o
traslladar pacients per fer-los algun tipus
d’intervencions quirúrgiques.  

Des que es va engegar el projecte, el mes
de desembre de 2008, fins a hores d’ara,
l’Hospital Son Llàtzer ha col·locat als
pacients 45.000 polseres identificatives.

Per  tal que els professionals estiguin
informats d’aquest nou sistema d’identifi-
cació de pacients s’ha editat un tríptic
informatiu. D’aquesta manera, poden
conèixer-ne el funcionament i també
explicar als usuaris els avantatges d’a-
quest nou mètode per millorar la segure-
tat clínica.  

El personal

d’admissió

s’ocupa

de donar

la polsera

al pacient

amb les

seves dades

Col·locades més de 45.000 braçalets 
Hospitalització: 20 polseres a infants i 3.866 polseres a adults 

Hospital de dia i gabinets: 2.287 polseres a adults 

Urgències:    9.346 polseras a infants i 32.408 polseres a adults
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Cada dimecres, a primera hora del matí,
dos personatges una mica estrafolaris,
vestits de molts de colors i amb un nas
vermell i rodó es passegen per les
instal·lacions hospitalàries amb una sola
missió: arrabassar un somriure als infants
i fer-los més lleugera l’estada al centre.

Des de l’any 2004, La Sonrisa Médica
col·labora amb l’Hospital Son Llàtzer per
dur una mica d’alegria als infants ingres-
sats a la planta de Pediatria i als que acu-
deixen a Consultes Externes, a Urgències
i a l’àrea de Cirurgia Major Ambulatòria. 

Un cop per setmana aquests dos perso-
natges —mai no són els mateixos—
acompanyen els infants i també intenten
esvair una mica l’angoixa dels pares. De
manera puntual, i per petició del personal

d’infermeria, de vegades també recorren
amb el infant el camí que separa l’habita-
ció de la sala d´operacions. 

Els pallassos, però, interactuen amb
tothom: amb el personal sanitari que està
treballant i que, per un moment, respon a
les seves innocents provocacions; amb
els usuaris de l’Hospital que deambulen
pels passadissos capficats en els seus
pensaments i que instantàniament surten
de la seva bombolla; i amb el personal de
neteja, que els mira passar amb certa
incredulitat. Just la seva presència ja
porta alegria.

Els comediants de La Sonrisa Médica
comencen la feina a las 9.30 del matí,
que és quan el personal d’infermeria els
dóna informació. De cada infant, és

Tot per un somriure
Cada dimecres La Sonrisa Médica

visita les instal·lacions de l’Hospital
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important saber-ne el nom, l’edat, la pato-
logia i també si cal prendre mesures d’hi-
giene concretes. “Aquestes informacions i
d’altres són molt importants a l’hora de fer
les nostres intervencions. Així sabem
quins comentaris són oportuns i si no
convé, per exemple, jugar amb un camió
perquè l’infant ha patit un accident de
trànsit”, explica Camil Casasnovas, que
dóna vida al personatge de l’infermer
Aspirino.

La seva eina de treball és la improvisació
a partir d’un comentari de la mare o del
pare o de la reacció de l’infant per la seva
presència, tot i que també disposen de
recursos com ara jocs de màgia i mala-
bars i bombolles de sabó. “El millor regal
a la nostra actuació a l’Hospital és, sens
dubte, la cara d’agraïment dels infants, la
mirada, el somriure”, diu Fanny Guerrero,
en el paper del personatge de la inferme-
ra de dia Felipa.

Els còmics de La Sonrisa Médica han
traslladat als centres de les Illes Balears
l’experiència i la metodologia dels pallas-
sos de l’associació Le Rire Médecin
(París) i de la Clown Care Unit (Nova
York). La seva funció és col·laborar en el
procés terapèutic dels infants mitjançant

l’humor. A més, ajuden els infants i les
seves famílies a suportar els períodes
d’hospitalització utilitzant la rialla com a
estímul alliberador.

A Espanya no hi ha cap estudi sobre els
beneficis de l’activitat dels pallassos als
hospitals, però sí als Estats Units, on s’ha
demostrat que la seva presència aconse-
gueix reduir l’ús d’analgèsics i el nombre
de dies d’ingrés dels infants.

Una crida a través de la ràdio
La Sonrisa Médica és una entitat que se sustenta gràcies a les subvencions
d’entitats públiques i les aportacions d’empreses privades. Per això hi ha
hagut moments al llarg de la seva trajectòria que ha passat per dificultats
econòmiques, que han posat en perill la supervivència de l’organització i, per
tant, la seva tasca als hospitals.

Una nina que era pacient oncològica d’un hospital de Palma va rebre la notí-
cia que els pallassos potser deixarien de visitar-la perquè no tenien diners
per continuar col·laborant amb els centres sanitaris. Aleshores va decidir acu-
dir a la ràdio: a través de les ones va fer una crida a la població per reunir
prou doblers perquè el seus estimats pallassos poguessin continuar duent
alegria a ella i a la resta d’infants hospitalitzats.

Aquesta iniciativa va donar fruit: un empresari mallorquí escoltà la nina malal-
ta de càncer i la seva història el va colpir; per això va fer un donatiu a La
Sonrisa Médica, la qual cosa va permetre a l’organització continuar amb la
seva tasca.

El millor regal

és la cara

d’agraïment

dels infants
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Un cirurgià amb molta memòria 
Memòries d’un cirurgià és la primera part d’una obra autobiogràfica del pres-
tigiós metge català Moisès Broggi, que relata la seva trajectòria vital i professio-
nal des de 1908 fins a 1945. La segona part de la seva vida queda reflectida en
l’obra titulada Anys de plenitud. 

Més que una novel·la, Memòries d’un cirurgià es pot considerar una crònica històrica de la primera meitat del
segle passat des del punt de vista del doctor Broggi, un català amb sentiments nacionalistes a qui va tocar viure
els períodes de la preguerra, la Primera Guerra Mundial i la postguerra a la Catalunya republicana.

El llibre comença explicant la seva vida quan encara era un noi, nascut en una família burgesa de la Barcelona
de començament del segle XX. Allà va cursar estudis de medicina i es va especialitzar en cirurgia a l’Hospital
Clínic, de la mà dels germans Tries i Pujol, tot coincidint amb l’època de la República, quan aquest centre era un
dels capdavanters de l’estat espanyol.

La memòria prodigiosa de Broggi i la naturalitat amb què descriu els seus records ens fa gaudir d’intensos
moments dramàtics, sobretot quan narra alguns fets cruels i terribles produïts durant la Guerra Civil espanyola,
la qual visqué a la primera línia de foc exercint com a cirurgià a les Brigades Internacionals. També conta com,
acabada la guerra, va patir la repressió i els processos de depuració franquista.

Especialment impactant són el dramatisme i la decepció que mostra Moisès Broggi quan acabà la Segona Guerra
Mundial i les potencies antifeixistes aliades s’oblidaren de la dictadura que continuava patint Espanya.

És un llibre interessant i recomanable per als lectors catalanoparlants que volen conèixer un poc més la seva his-
tòria recent sota el prisma de Broggi. Empra un llenguatge directe, natural i senzill, per la qual cosa és fàcil de
llegir. Tot i això, al començament de l’obra la descripció de personatges i de llocs és tan detallada que, a vega-
des, es perd un poc l’interès de la narració.

Francisca Salvà, metgessa patóloga

Historias con humor
Anécdotas de enfermeras es un libro escrito por la periodista Elizabeth G. Iborra que surgió
después de publicar un reportaje sobre la fuga de enfermeras españolas al extranjero.
Utilizando un lenguaje coloquial y cotidiano, la autora va recogiendo anécdotas y vivencias
de diferentes enfermeras. El tono de los relatos es muy cercano y en muchos casos se repro-
ducen situaciones contadas tal como lo hacen los propios pacientes. En algunos momentos,
la hiperrealidad que se percibe en la narración de ciertas anécdotas roza la vulgaridad.

Resulta curiosa la repetición de las mismas historias contadas por enfermeras de diferen-
tes regiones españolas que no se conocían entre ellas, aunque también es verdad que
tales coincidencias resultan reiterativas aun siendo perfectamente creíbles. Las historias
contadas por diferentes enfermeras de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, País Vasco,
Madrid y Aragón son muy similares aun sin conocerse entre ellas, lo que hace imposible dudar de su veracidad.
A veces, estas historias parecen increíbles, pero al recordar la etapa de mi trabajo en urgencias o en primaria, sé que son
ciertas. Unas son emotivas y tristes, otras espeluznantes y algunas resultan increíbles y casi surrealistas.

Lo que pretenden las enfermeras entrevistadas no es reírse de los protagonistas de
estas historias, sino quitar hierro y tomarse un poco más a la ligera las tensiones de su
trabajo diario. Todos los testimonios son anónimos, solamente se ponen las iniciales del
entrevistado y se describe brevemente su trayectoria profesional.

Aunque algunos pasajes del libro pueden ser entretenidos, no reflejan lo que es la pro-
fesión de la enfermera en sí misma, sino situaciones que en ocasiones tenemos que vivir,
que hemos tenido que aprender a manejar y que nunca dejan de sorprendernos.

María Cano, directora d´Infermería

club de lectura
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Son Llàtzer és un dels hospitals pioners
d’Espanya en l’ús d’una tècnica laparos-
còpica en les operacions de càncer de coll
de l’úter, que permet les dones tenir fills
una vegada que s’ha eliminat el tumor. El
centre va començar a aplicar aquesta tèc-
nica l’any 2004, i de llavors ençà ha ope-
rat vuit dones, una de les quals ja ha ten-
gut una nina sana, que va néixer per cesà-
ria programada.

A Espanya, només Son Llàtzer i l’Hospital
12 de Octubre (Madrid) utilitzen la tècnica
laparoscòpica —amb incisions mínimes a
l’abdomen— per fer una traquelectomia,
cosa que significa l’extirpació del tumor
cancerigen del coll de l’úter deixant intac-
ta la capacitat reproductiva de la dona.
L’Hospital Clínic de Barcelona també fa
servir la traquelectomia, però per via vagi-
nal. La major part dels hospitals d’arreu
del món utilitzen la traquelectomia a tra-
vés de la vagina per fer aquest tipus d’in-
tervencions; només quatre centres (a
França, la Xina, els Estats Units i la

República Txeca) han comunicat resultats
d’operacions de càncer d’úter per laparos-
còpia.

Segons Àngel Martín, cap del Servei de
Ginecologia de l’Hospital Son Llàtzer,
aquesta tècnica consisteix a extirpar la
zona del tumor i assegurar-se que el coll
de l’úter, la vagina i els ganglis limfàtics no
queden afectats. Sis mesos després de
l’operació, la dona ja pot quedar embaras-
sada. Una vegada que ha donat a llum, es
completa el tractament oncològic amb el
procediment habitual, és a dir, la histerec-
tomia radical o l’extracció de l’úter. 

El càncer de cèrvix (o de coll de l’úter) és
presenta en el 40% dels casos en dones
que encara no tenen 45 anys, moltes de
les quals encara no han estat mares. Fa
uns anys, patir aquesta malaltia feia que
la dona perdés la possibilitat de tenir fills,
perquè normalment s’extirpava la totalitat
de l’aparell reproductor mitjançant una
intervenció convencional.

10

Mare després de patir 
càncer de cèrvix

Son Llàtzer, pioner en l’ús de la tècnica
laparoscòpica en aquest tipus

d’intervenció quirúrgica

Fa pocs

mesos

una dona

operada

a l’Hospital

va tenir una

nina sana

no
ve

s 
tè

cn
iq

ue
s



23

Actualment, per a una gran majoria de les
dones el càncer d’úter no significa deixar
de ser mare. No obstant això, no totes són
candidates a ser operades amb aquesta
tècnica: cal que el tumor estigui en una
fase inicial, que la mida no sigui superior a
2,5 centímetres i que no hi hagi metàstasi
en els òrgans i en els teixits que envolten
l’aparell reproductor.

La taxa de dones que després de la inter-
venció aconsegueixen quedar embaras-
sades i tenir fills és del 50%, encara que
tenen un 20% més de probabilitats de
patir un avortament. “Hem de tenir en
compte” —explica Àngel Martín— “que la
intervenció quirúrgica elimina el coll de l’ú-
ter, tot i que es practica una sutura d’anco-
ratge perquè aquest òrgan faci la funció
de contenir el fetus. Per tant, s’ha de
seguir el control que fixa el protocol d’em-
barassos de risc i tenir el fill per cesària
programada al cap de vuit mesos”.

Des de 2004, quan es va començar a apli-
car aquesta tècnica, l’equip del Servei de
Ginecologia de l’Hospital Son Llàtzer ha
operat vuit dones, una de les quals fa
pocs mesos va tenir una nina, que va néi-
xer sense cap problema; i una altra de les
dones operades està embarassada de
tres mesos. En els altres casos, algunes
han optat per no tenir fills encara o bé ho
estan intentant. 

El cap del Servei de Ginecologia de Son
Llàtzer assegura que, si al fet de patir un
càncer de cèrvix s’afegeix la circumstàn-
cia de no poder tenir fills, la dona resulta
afectada emocionalment per partida
doble. Per això afirma que ajudar aques-
tes pacients a ser mares és molt gratifi-
cant com a metge i com a persona.

Aquesta tècnica quirúrgica fou des-
crita l’any 2000 pel ginecòleg fran-
cès Daniel Dargent. De llavors
ençà, arreu del món s’han fet
devers 800 operacions d’aquest
tipus —tant per via laparoscòpica
com per via vaginal—, la qual cosa
ha permès el naixement de 190
infants. 

Quant a les possibilitats de gestació,
les dades de les sèries analitza-
des internacionalment reflectei-
xen que la taxa de fertilitat
és més gran en les
dones a les quals s’ha
fet la traquelectomia
per via vaginal o lapa-
roscòpica enlloc de
fer-los-la a través de
l’abdomen. El per-
centatge de gesta-
cions amb final feliç
és del 64 %. 

11

Protagonistes a Saber vivir
Les intervencions que du a terme l’equip de ginecologia de l’Hospital Son Llàtzer
han transcendit a l’àmbit peninsular. A finals de febrer, el programa matinal Saber
vivir, del canal 1 de RTVE, va dedicar un espai a informar sobre la tècnica laparos-
còpica que utilitza el centre en les operacions de càncer de coll de l’úter. El repor-
tatge va incloure una entrevista a Àngel Martín, cap del Servei de Ginecologia.

Una setmana abans, en el suplement de salut del diari El Mundo s’havia publicat
una informació en què es parlava de Son Llàtzer com a pioner en l’ús de la nova
tècnica i d’altres dos hospitals que li segueixen les petjades, l’Hospital 12 de
Octubre (Madrid) i l’Hospital Clínic (Barcelona). La publicació especialitzada en
sanitat Diario Médico també es va fer ressò de la tasca que està desenvolupant
Son Llàtzer.
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La llengua
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s’empra

a les

classes és

majoritàriament

el català

“Una facultat de medicina a les Illes
estaria plena, com totes”

en
tr

ev
is

ta
Ramon Brugada va acabar la carrera de medicina a
Barcelona l’any 1990 i després es va traslladar als Estats
Units a fer les especialitats de medicina interna i cardiolo-
gia. L’any 2005 es va incorporar a l’Institut de Cardiologia
de Mont-real (Canadà) i a la Universitat de Mont-real, on va
dirigir el centre clínic de recerca en les bases genètiques.
Aquí va poder compaginar les seves activitats clíniques i
de gestió amb la investigació dels fonaments genètics de
la mort sobtada. Des del gener de l’any passat és el degà
de la Facultat de Medicina de Girona.

Quan es va crear la Facultat de
Medicina de Girona i per què? Es consi-
derava necessari ampliar els estudis de
medicina a Catalunya?
La Facultat es va acceptar el juliol de 2007
i durant els mesos següents es varen for-
mar les comissions per determinar el tipus
d’estudis i el mètode docent. Els primers
estudiants varen arribar el setembre de
2008; així que estem en el primer any. La
Facultat es va crear per donar resposta a
una manca de metges al territori. Es va
donar prioritat a la creació de facultats
noves per damunt d’augmentar les places
de les ja establertes.

La vostra estada als Estats Units us va
servir per donar un nou enfocament
docent a la Facultat de Girona? 
Sense cap mena de dubte. Cal tenir en
compte que, en el sistema que apliquen als
Estats Units, l’estudiant és una prioritat,
com també ho és el seu aprenentatge. Així
és com hem enfocat el tracte envers l’estu-
diant a la nostra Facultat. Els estudiants
estan ben cuidats per tot el personal, tant el
professorat com l’administració, perquè
creiem que és un privilegi poder ensenyar-
los. Són normalment els millors estudiants
del batxiller, amb unes notes d’entrada
altíssimes. Hem incorporat el mètode

docent basat en el plantejament de proble-
mes, la qual cosa requereix més autodisci-
plina de l’estudiant, tot i que hem tengut
molt bona resposta. El mètode també
requereix més feina del professorat. En
aquest sentit, com que comencem de zero,
l’adaptació d’aquest ha estat més fàcil.

Pensau que aquest nou model afavo-
reix la formació de l’estudiant? Quins
efectes pot tenir en l’examen dels MIR?
Es un bon mètode. La nostra experiència
ha estat molt bona fins ara. Estic sorprès
de la capacitat d’aprenentatge dels estu-
diants, de com han assumit la responsabi-
litat del seu estudi i de com vénen prepa-
rats a classe. El sistema els fa reflexionar i
sobretot els fa madurar més ràpidament.
El raonament és imprescindible en la
carrera de medicina —saber interpretar les
dades, ser crítics— i aquest sistema ho
aconsegueix. Respecte del MIR, a la
Facultat de Castella - la Manxa, on s’apli-
ca aquest sistema des de fa deu anys, no
s’han vist diferències en els resultats dels
exàmens, però sí que ha millorat la capa-
citat dels estudiants a l’hora de tractar el
malalt, de llegir-ne els signes i els símpto-
mes. El mètode basat en problemes és
millor que el tradicional, en aquest sentit.

Ramón Brugada
degà de la Facultat de Medicina de Girona
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Va néixer la nova facultat amb una
infraestructura pròpia? 
No, no tenim encara infraestructura pròpia.
Estem utilitzant uns mòduls prefabricats
com a deganat i com a despatxos del pro-
fessorat. Tenim quatre aules i dos labora-
toris que pertanyen a la Facultat de
Ciències i de la Politècnica, i la sala de dis-
secció ha estat instal·lada en un mòdul
prefabricat. Tot és temporal i tenim previst
traslladar-nos a un altre edifici l’any vinent.
D’aquí a uns anys ens n’anirem al campus
de salut, un nou campus previst al costat
de l’hospital. Malgrat la temporalitat i el fet
que utilitzem mòduls prefabricats, vull dei-
xar clar que tenim unes instal·lacions molt
dignes. La sala de dissecció, per exemple,
no té res a envejar a les de les altres uni-
versitats.

Quants alumnes estudien i quina n’és la
procedència geogràfica? 
Tenim 89 estudiants, la procedència dels
quals és de Girona, d’altres indrets de
Catalunya, de les Illes Balears, del País
Valencià i de la resta de l’estat espanyol i
de Portugal. Tots els estudiants s’han
adaptat molt bé, tant a la vida a Girona
com a la llengua que s’utilitza a les clas-
ses, que majoritàriament és el català.

Val la pena la despesa que suposa la
creació d’una facultat amb relació al
nombre d’estudiantes que en poden
sortir de cada promoció? 
Bé, d’aquí a sis anys en sortiran uns 85 lli-
cenciats cada any. Molts quedaran a viure

i a treballar a les comarques gironines.
Estic convençut que hi ha moltes altres
despeses que no tenen les repercussions
econòmica, empresarial i social d’una
facultat de medicina. La pregunta és quin
preu estem disposats a pagar per tenir
més metges al sistema sanitari, per poder
oferir als nostres estudiants una carrera a
casa seva, per tenir una universitat i una
ciutat amb facultat de medicina, i per
atraure professors, investigadors i empre-
ses del sector de la biomedicina. Entenc
molt bé que hi ha un període de temps
necessari abans no surtin els primers met-
ges (deu anys abans que estiguin espe-
cialitzats), però no cal ser curts de vista,
no ens cal buscar rèdits immediats a qual-
sevol decisió. Estem parlant d’un projecte
a llarg termini. La setmana passada vaig
visitar la Facultat de Medicina de
Montpeller, que té 750 anys. Com ens
podem preocupar d’una espera de deu
anys!

Considerau que a les Illes Balears
tenim les condicions necessàries per
crear una facultat de medicina? 
A les Illes teniu una universitat, hi ha hos-
pitals de molt bon nivell i professionals
molt preparats. No tinc cap dubte que es
podria tenir una facultat de medicina.
Manca, però, l’acord de tots els estaments
involucrats en la decisió, és a dir, la matei-
xa Universitat, els metges, els polítics i la
societat. I que ningú es plantegi que la
facultat no tindrà estudiants: estarà plena,
com totes.

El mètode

docent

que

s’utilitza

requereix

més

autodisciplina
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Sucre,  la ciudad blanca

El material

desechable

es un lujo

que no 

se pueden

permitir

Decidí ir a Bolivia, la llamada “África de
Sudamérica”, por ser un país pobre y para
cumplir el sueño que tengo desde que soy
enfermera: dedicar parte de mi tiempo y mi
trabajo a la gente que más lo necesita.
Para ello decidí colaborar con una ONG. 

Llegué a Bolivia en septiembre de 2006
con destino a la población de Sucre, cono-
cida como “la ciudad blanca” porque las
fachadas de sus casas están encaladas, lo
que me recordaba el típico pueblo andaluz.
En Sucre, que tiene unos 200.000 habitan-
tes, trabaja Laicos Comprometidos
(LACOM), una ONG que funciona gracias
a las donaciones de particulares de dife-
rentes países, entre ellos España. Como
ejemplo de colaboración con esta ONG
tenemos al juez Baltasar Garzón.

En este bello pueblo blanco, la ONG ha
construido el Hospital Monseñor Jesús
Pérez. Y en las afueras de la ciudad, en un
poblado llamado Kora-kora, ha levantado
un colegio, una guardería y una posta sani-
taria, donde después de mucho esfuerzo y
recursos se ha conseguido que llegue el
agua potable.

Estuve un mes colaborando con LACOM y
me dediqué sobre todo a dar charlas sobre
educación sanitaria y más concretamente
sobre higiene. Les enseñé cómo cepillarse
los dientes y las medidas sanitarias que
deben adoptar para ir al baño. Para nos-
otros, estas indicaciones son normas que
aprendemos desde la niñez; en cambio,
ellos las tienen muy descuidadas debido a
que en sus hogares no cuentan con agua
corriente, y como retrete usan zanjas lla-
madas quebras que se diseminan alrede-
dor de sus casas de adobe.

En la posta sanitaria también estuve duran-
te un tiempo realizando cuidados básicos
de enfermería y administrando medicación.
Me chocó mucho los recursos de que dis-
ponen y la manera de utilizarlos. Tienen
unos cajones donde guardan el material
que usan con cada paciente mientras dura
su estancia, ya que el material desechable
es un lujo que no se pueden permitir.

Otra de mis laborares fue ayudar a crear
fichas para el apadrinamiento de los niños,
una tarea bastante complicada. Se trataba
de recabar informaciones personales,
como por ejemplo la fecha de nacimiento,
dato que muchos de ellos desconocían, y
hacerles una foto. Es sus caras se dejaba
traslucir que eran niños sin infancia, aun-
que con muchas inquietudes, sueños y ale-
gría. Pese a sus pésimas condiciones de
vida, te regalan una sonrisa a cada
momento, que se convierte en un canto de
esperanza al provenir.

Tras doce agotadoras horas de trabajo
todavía nos quedaba tiempo para conocer
la ciudad de Sucre, gracias a la hospitalidad
de nuestros compañeros. Con ellos nos
perdimos por las calles blancas, las plazas
endomingadas y los parques llenos de flo-
res, que nos embriagaban con su perfume
y nos hacían olvidar el ensordecedor ruido
del tráfico. En sus mercados repletos de fru-
tas probamos todo tipo de zumos y ensala-
das que preparaban delante de nuestros
ojos. Por esos buenos momentos y por el
placer que supone ayudar a los demás, la
de Sucre es una experiencia solidaria que
no voy a olvidar. 

Vicky Muñoz, enfermera



El càncer és una malaltia estigmatitzada
que, quan és diagnosticada, genera confu-
sió mental, diferents graus d’ansietat en el
pacient que el pateix i desestabilització en
l’entorn familiar. En aquests moments fan
falta pautes clíniques i emocionals per
afrontar aquesta nova situació. El que és
important és sentir-se acompanyat.

Durant  la malaltia, el pacient fa una gran i
freqüent demanda d’informació. A més,
l´adminstració de tractaments ambulatoris
complexos exigeix certa educació sanitària
i plans de cures adreçats al pacient i als
seus familiars. Per això, el juliol de 2005
Son Llàtzer va crear la consulta d’infermeria
oncohematològica, ubicada a l’Hospital de
Dia —que inicialment, després d’un període
de formació, fou atesa per Maribel
Sánchez—, amb l’objectiu d’oferir atenció
continuada integral i facilitar la comunicació
del pacient i de la seva família amb l’equip
assistencial. També s’hi dóna suport assis-
tencial, físic, psicològic, familiar i social.

Atès l’augment de la demanda, es va incor-
porar a la consulta oncohematològica una
altra infermera, Carmen Lara. Ambdues
professionals fan una valoració d’infermeria
dels pacients que inicien la quimioteràpia
ambulatòria, en planifiquen les cures, els
expliquen o els amplien la informació sobre
toxicitats i les mesures preventives, garan-
teixen la coherència assistencial en els
casos de complicacions i fan un seguiment
de les proves complementàries, entre d’al-
tres activitats. 

“El que volem és resoldre els dubtes que
ens plantegen el pacient o la seva família,
alhora que intentam pal·liar l’angoixa cau-
sada per la malaltia”, afirma Maribel
Sánchez. Per la seva banda, Carmen Lara
explica que la relació que s’hi estableix és
de confiança i que, com a infermeres, inten-
ten que el seu llenguatge sigui col·loquial i
proper. La funció d’aquestes infermeres és
propiciar que el pacient tengui una actitud
positiva, ajudar-lo a familiaritzar-se amb la
nova situació, fomentar la seva participació
i la de seva família en les cures, i ensenyar-
lo a reconèixer símptomes i valorar el dolor. 

Aquesta consulta no és només presencial:
el pacient o la família tenen la possibilitat de
telefonar-hi per demanar algun tipus d’aten-
ció i per resoldre dubtes o problemes rela-
cionats amb el seu procés. També poden
rebre indicacions concretes sobre si han
d’acudir a l’Hospital de manera urgent o si
el seu problema es pot resoldre en una con-
sulta mèdica programada. També s’hi pres-
ta atenció a les situacions derivades de la
quimioteràpia i de la malaltia mateixa.
D’aquesta manera, Maribel Sánchez i
Carmen Lara fan la tasca de triatge.

Per telèfon també es fan el seguiment i el
control del dolor del pacient durant tot el
procés de malaltia. D’aquesta manera, la
relació amb els pacients intenta fomentar
que es facin responsables de la salut prò-
pia, alhora que se’ls ofereixen mecanismes
i recursos per aprendre a actuar en situa-
cions determinades. 

inferm
eria

Consulta d’oncohematologia 
Una manera càlida de donar suport clínic 
i emocional als pacients i als seus familiars 

Es vol

fomentar

que el pacient

es faci també
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de la seva

salut



El Servei de Nefrologia posa en marxa
un bloc per interactuar amb els pacients
El Servei de Nefrologia de l’Hospital Son Llàtzer acaba de posar en marxa un bloc que ofereix infor-
macions d’interès per als malalts renals alhora que els anima a contar-hi la seva experiència.
Aquest espai virtual neix amb l’objectiu d’establir una relació de proximitat entre els malalts i el seu
equip mèdic.

El bloc, que s’inaugura coincidint amb el Dia Mundial del Ronyó, que se celebra el 12 de març,
comença a funcionar amb informació sobre la malaltia de Berger, també anomenada nefropatia IgA.
Aquesta patologia és la glomerulonefritis crònica més freqüent entre la població jove i representa el
10 % de les malalties renals que necessiten tractament amb diàlisi o un transplantament renal.

Precisament el grup de persones afectades per la malaltia de Berger se situa en
una franja d’edat jove, en la qual els pacients estan acostumats a l’ús habitual de
les noves tecnologies. Per aquest motiu, el bloc —al qual es pot accedir a través
de l’adreça www.nefropatiaiga.com— s’ha creat amb la voluntat d’oferir una
informació completa sobre la malaltia i com un espai de connexió on els usuaris
puguin intercanviar coneixements i experiències.

Aquest bloc, que anirà incorporant noves informacions sobre diverses patologies
renals, vol establir un canal de comunicació bidireccional entre l’equip mèdic i el
pacient, en el qual se li permet col·laborar en la seva salut i fer-se’n responsable.

Aquest nova eina d’intercanvi s’ha creat per iniciativa del Servei de Nefrologia de
l’Hospital Son Llàtzer. Joan Gascó, cap d’aquest Servei, explica que la socie-

tat s’està transformant ràpidament i que les possibilitats de generar
corrents d’informació i comunicació estan canviant contínuament, la
qual cosa fa necessari crear noves eines per tenir informat el pacient
i per facilitar-li l’accés a nous coneixements. “Cal aprofitar les noves
tecnologies davant la demanda dels pacients d’una informació àmplia,
però alhora senzilla”, assenyala. 

Gascó creu en la necessitat que funcionin aquest tipus de blocs, sobretot si es té en compte que
l’11 % de la població espanyola presenta algun tipus de patologia renal. La iniciativa del bloc de
Nefrologia és només una experiència pilot que podria derivar en una xarxa de blocs destinada a
posar en contacte el pacient crònic amb el seu especialista.
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El pintor Nilz Burwitz dóna un quadre a l’Hospital

16

notícies

El 23 de gener, el pintor Nilz Burwitz va
inaugurar el quadre que ha donat a Son
Llàtzer i que des de llavors està penjat a
la sala d’actes de l’Hospital. La imatge de
l’edifici de l’Hospital representa un vaixell
navegant en un mar inventat des del qual
es veuen les muntanyes de la serra de
Tramuntana. L’acte de donació de l’obra
va coincidir amb la presentació del balanç
de l’any 2008 que el gerent de l’Hospital,
Carles Ricci, va fer davant el personal de
Son Llàtzer.
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notícies

El passat mes de febrer, l’Hospital Son
Llàtzer va acollir a les seves instal·lacions la
presentació d’una nova tècnica quirúrgica
que permet millorar el tractament del reflux
gàstric. En el decurs d’aquesta jornada, en
la qual participaren metges de vuit hospitals
espanyols, es varen fer dues intervencions
quirúrgiques que es varen poder veure en
directe des de la sala d’actes. En ambdues
operacions va intervenir un equip multidisci-
plinari de l’Hospital Son Llàtzer i l’Hospital
Clínic de Barcelona, format per professio-
nals dels serveis de cirurgia i de digestolo-
gia d’ambdós centres.

Aquesta nova tècnica d’intervenció quirúrgi-
ca per al tractament del reflux gàstric es du a
terme a través d’orificis naturals en lloc d’uti-
litzar la cirurgia laparoscòpica convencional.
Consisteix a introduir un endoscopi per la
boca del pacient i fer uns punts de sutura al
punt d’unió entre l’esòfag i l’estómac per tal
de restaurar l’angle de His i reduir les hèrnies
de hiat de mida petita. Aquesta tècnica, que
actualment està en la fase de desenvolupa-
ment clínic, presenta avantatges per al
pacient comparada amb el sistema quirúrgic

tradicional: és menys invasiva i el pacient pot
rebre l’alta el mateix dia de l’operació.

Els pacients candidats a sotmetre’s a
aquest tipus d’intervenció són els que patei-
xen acidesa crònica, presenten una bona
resposta al tractament farmacològic i no
tenen cap hèrnia de hiat o bé aquesta és de
mida petita. 

Segons estudis internacionals, el 20 % de
la població dels països occidentals presen-
ta símptomes relacionats amb el reflux gas-
troesofàgic, que és la regurgitació patològi-
ca del contingut de l’estómac a l’esòfag a
causa del mal funcionament de l’esfínter
inferior. Quan aquest reflux deriva en
lesions es pot parlar de malaltia.

Cal recordar que l’Hospital Son Llàtzer i
l’Hospital Clínic de Barcelona són pioners a
Espanya en intervencions quirúrgiques a
través d’orificis naturals (NOTES, sigla en
anglès de natural orifice transluminal
endoscopic surgery). Un equip de Son
Llàtzer fou, l’any 2007, el primer que va dur
a terme una operació de vesícula biliar a
través de la vagina.

Nova tècnica per al tractament quirúrgic
de la malaltia del reflux gàstric

El 26 de febrer, en un acte institucional que va tenir lloc al Teatre Xesc Forteza, de Palma,
l’Hospital Son Llàtzer va rebre un diploma per haver superat amb èxit l’avaluació EFQM
i per formar part de Balears Excel·lent. L’Hospital està inclòs en el catàleg d’empreses
excel·lents publicat en el període 2007-2008 per la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears.

L’Hospital Son Llàtzer forma part
de les empreses Balears Excel·lent
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El Servei de Pediatria de l’Hospital Son
Llàtzer, integrat a l’Àrea Maternoinfantil,
s’ocupa de prestar atenció integral en el
període evolutiu de l’existència humana
des de la concepció fins a l’adolescència.
Està integrat per un equip mèdic de vint
persones, entre la cap del Servei, catorze
pediatres i cinc metges residents. Quant al
personal d’infermeria, hi ha trenta-nou per-
sones treballant-hi.

Aquest servei està dividit estructuralment
en diverses zones, com ara Neonatologia,
Hospitalització Pediàtrica, Urgències i
Consultes Externes. 

A l’àrea de Neonatologia ingressen els
nadons prematurs o que presenten alguna
patologia en el moment de néixer.
Actualment és possible tractar-hi proble-
mes neonatals no quirúrgics de nadons a
partir de les vint-i-nou setmanes de gesta-
ció.

Pel que fa als nadons, són atesos a l’àrea
de Parts (sales de parts i sales d’opera-
cions) i a Maternitat són explorats almanco
dues vegades, una quan neixen i una altra
quan reben l’alta.

A Hospitalització Pediàtrica queden ingres-
sats els infants fins a catorze anys i, sem-
pre que sigui possible, els que tenen algu-
na patologia greu, crònica o de tipus neu-

ropediàtrica són instal·lats en habitacions
individuals. En aquesta planta també són
hospitalitzats els infants tractats o intervin-
guts pels especialistes de cirurgia, trauma-
tologia, otorinolaringologia i oftalmologia. 

El Servei de Pediatria disposa, així mateix,
d’una zona d’hospital de dia, on es fan pro-
ves o tractaments específics que requerei-
xen una estada de no més de sis hores.
D’aquesta manera s’eviten ingressos a l’à-
rea d’Hospitalització.

A Consultes Externes atenen els infants
els especialistes pediàtrics en cardiologia,
pneumologia, al·lergologia, nefrologia,
endocrinologia, neurologia, gastroentero-
logia, infectologia i neonatologia.

Des de l’any passat, els casos d’urgències
pediàtriques estan separats dels casos
dels adults; per tant, segueixen un circuït
diferent a l’hora del triatge. Es disposa
també de la Unitat d’Observació
Pediàtrica, que ha fet que disminueixi el
nombre d’ingressos. A hores d’ara el
Servei de Pediatria disposa de trenta-sis
llits, denou dels quals pertanyen a
Hospitalització Pediàtrica, quinze a
Neonatologia i cinc a Urgències. 

Carmen Vidal, cap del Servei de Pediatria,
afirma que tota l’àrea està impregnada
d’una filosofia que involucra els pares en la

18

se
rv

ei
s

pe
di

at
ria

Pediatria, una especialitat que atén
infants fins als catorze anys

Des de
l’any passat,

els casos
d’urgències

pediàtriques
estan

separats
dels casos
dels adults



cura de la salut del fills. També es vol
fomentar el vincle entre el mare i el nadó
promovent la lactància materna. De fet, es
vol participar aviat en la xarxa d’hospitals
anomenats “amics dels infants”, promogu-
da per la UNICEF.

Segons Verònica Lluch, coordinadora
d’Infermeria de Nounats, el repte de tots
els professionals és atendre el nounat i la
seva família el millor possible. Per això
s’està desenvolupant un programa ano-
menat “Pensa en mi”, que inclou subpro-
grames com ara el de portes obertes, el de
la prevenció del dolor, el de participació
familiar, el de musicoteràpia, el de la mare
cangur i el protocol de manipulació míni-
ma. Amb aquestes activitats es pretén
humanitzar la Unitat, afavorir el desenvo-
lupament neurològic correcte del nounat,

reduir les infeccions i afavorir la lactància
materna, entre d’altres aspectes. 

Lluch explica que per fomentar la proximi-
tat entre els pares i els nadons, quan l’in-
fant ha de quedar ingressat a la Unitat de
Neonatologia, la mare té la possibilitat d’a-
llotjar-se a la Hostatjaria, on pot descansar
després d’estar amb el fill o quedar a dor-
mir si viu fora de Palma. També es dispo-
sa d’una sala de jocs, on els pares poden
descansar o rebre visites.

A la zona d’Hospitalització de Pediatria,
els infants ingressats més grans poden
gaudir de la Cibercaixa, on poden trobar
contes, jocs de manualitats, de taula i
interactius o fer-hi els deures de l’escola i
connectar-se a l’ordinador. La Cibercaixa
és un espai d’entreteniment on col·laboren
voluntaris que acompanyen els infants: els
matins, de 10.30 a 13 hores, hi col·laboren
els de Creu Roja; i l’horabaixa, de 17 a 19
hores, els de “la Caixa”. 

Segons Marilén Sansó, coordinadora
d’Infermeria de Pediatria, el que volen —a
part de donar atenció assistencial als
infants— és crear-los un entorn tan confor-
table com sigui possible: “Ja que l’infant ha
d’estar hospitalitzat, almanco l’ajudam a
millorar l’estat d’ànim de l’infant i de la seva
família, cosa que influeix positivament en la
seva salut”. Precisament, per treure un
somriure als més menuts, un dia per set-
mana l’Hospital rep la col·laboració de La
Sonrisa Médica des de fa quatre anys. 
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dades
Durant l’any 2008, el servei de 

Pediatria ha realitzat:

7.499 Consultes externes

1.143 Exploracions i intervencions als gabinets

21.771 Urgències

864 Ingressos hospitalaris

La

Cibercaixa

és un

espai

d’entreteniment

per als

infants,

on col·laboren

voluntaris



Se llamaba Apolonia y creía que era la
Virgen María (tal vez no se llamaba así, y
he inventado el nombre para mantener su
anonimato). El caso es que se creía la
Virgen María o una reencarnación de ella y
lo sabía porque una psiquiatra y yo le habí-
amos hecho una entrevista en la que había
confesado: soy la Virgen; y con un gesto de
profunda afectación angelical se había
puesto la mano en el pecho y había mirado
hacia el suelo, como si ahí abajo comenza-
ra un mundo infinito. Luego añadió: estoy
embarazada de Cristo, motivo por el cual se
le practicaron las pertinentes pruebas de
embarazo. Pero no estaba embarazada. De
momento. ¿Qué sucede?¿Dónde nos
encontramos? Lo han adivinado: estamos
en la planta de Psiquiatría. Y allí se encon-
traba ingresada Apolonia. Tenía veintitantos
años (no lo recuerdo con exactitud, mi
memoria siempre ha sido mala) y el pelo
largo y castaño. Era una chica alta, pero no
lo parecía porque caminaba encorvada,
seguramente bajo el peso de su propia divi-
nidad. La  cuestión (lo que yo quería contar)
es que un día se encontraba rezando por
los pasillos de la Unidad y ocurrió algo
extraordinario. Pero para poder explicarlo
tienen que permitirme una breve descrip-
ción de la situación.

La Unidad de Psiquiatría puede ser un lugar
muy tranquilo o ruidoso y ajetreado; depen-
de de la hora y de quién haya ingresado.
Tiene dos puertas de entrada, una en cada
extremo, que pueden abrirse a distancia
con dos botones secretos situados en el
control de enfermería (creo que todos los
pacientes crónicos conocen la ubicación,
pero esto es harina de otro costal).
Además, dos cámaras enfocan a todos los
que entran y salen de la Unidad. Está —
podemos decirlo— bastante bien montado,
el chiringuito.  Pero... a lo que íbamos.

Aquella tarde había mucho ajetreo en la
planta: muchas visitas, mucho ruido, mucho
trabajo y mucho paciente alborotado. Yo me
había quedado solo en el control de enfer-
mería y estaba un poco agobiado. Miré por
la cámara y vi que Apolonia estaba rezando
frente a una de las puertas. ¿Qué estaría
pidiendo? Puedo imaginarlo: le pediría a su

dios (y marido) una señal; le pediría la con-
firmación de su santo estado de gracia; le
pediría salir del psiquiátrico en el que la
habían confinado.

Entonces sucedió: llamaron a la otra puerta
de psiquiatría. Era el carro de farmacia,
pude verlo claramente por la cámara.
Mientras tanto, dos o tres pacientes me
hacían demandas y el ruido continuaba y yo
estaba estresado. Así que tenía a la Virgen
María por un lado y a Farmacia por otro.
¿Adivinan cuál fue la puerta que abrí? Por
supuesto que lo adivinan. Me equivoqué y
abrí la puerta de Apolonia. Lo que nunca
podrán imaginarse es la cara de la mucha-
cha y la alegría infinita que la recorrió. Por
fin Dios la había escuchado. Por fin Dios le
había confirmado que era la Virgen obran-
do un milagro. Ya nunca más dudaría del
Señor, porque el Señor es grande (y el
Señor, dicho sea de paso, soy yo).

Apolonia se puso a correr. Corrió a través
de los pasillos del hospital, que eran como
una garganta hambrienta. Por supuesto, yo
también corrí. Corrí tras ella. Y Farmacia
tuvo que esperar. Cuando tenía a la mucha-
cha justo al alcance de mi mano pensé que
era una carrera injusta. Ella estaba bajo los
efectos de una medicación muy potente y
yo no. Entonces toqué su hombro y ella se
detuvo como si supiera que todo había ter-
minado. Volvimos a la Unidad cogidos de la
mano. Ella se puso a rezar nuevamente
frente a la puerta y yo, tras contarles a mis
compañeros lo que había sucedido, conti-
nué trabajando.

Es posible que los sucesos que acabo de
relatar no sean calcados (ya les he dicho
que mi memoria es muy mala; y añadiré
que suele suplirla la imaginación), pero eso
es en esencia lo que ocurrió. Después no
sucedió nada. Un ingreso rutinario.
Apolonia mejoró todo lo que podía mejorar,
para finalmente regresar a la Península. No
sé qué habrá sido de ella, ni si recuerda el
momento (tal vez único en su vida) en que
Dios atendió a sus plegarias a través de un
humilde enfermero.

històries sense clínica
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Óscar de Benito
Infermer de Psiquiatria

Ilusiones
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Pilar Ribal
una apassionada de l’art i de la vida

Es nota que és una dona vital, i ho expres-
sa amb la manera de parlar i de moure’s.
Sembla que la passió l’acompanya en tot
allò que ha fet, fa i farà. Descriu amb la
mateixa intensitat el seu pas pel món de
l’aviació com a hostessa de vol, l’etapa
com a professora de patrimoni cultural a la
Universitat de les Illes Balears, la tasca
actual com a crítica d’art i comissària d’ex-
posicions i la participació com a vicepresi-
denta i portaveu de l’organització Women
Together, integrada a les Nacions Unides.

Es diu Pilar Ribal i és catalana de naixe-
ment, encara que viu a Mallorca des de
1977. L’any 1982, un accident a Màlaga
amb un avió de la desapareguda com-
panyia Spantax va fer que es replantejàs
la seva vida. Va estudiar història de l’art i
després d’aquesta decisió gairebé tot li va
venir rodat per endinsar-se en el món de
la cultura i de l’art.

Actualment treballa com a crítica d’art a la
revista El cultural, d’El Mundo, i col·labora
en altres mitjans de comunicació, com ara
Lápiz, Art.es, Descubrir el arte, Cultura
Mallorca o Lluc. També s’ocupa de l’orga-
nització i del comissariat d’exposicions.
Per a ella és un luxe i un privilegi escriure
sobre un tema que l’apassiona. I assegura
que el món de l’art li permet expandir la
consciència pròpia. 

Un problema en una espatla a causa d’una
caiguda ha fet que ara sigui usuària del
Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son
Llàtzer, on ha trobat un equip humà i pro-
fessional extraordinari: “Es percep que els
fisioterapeutes estimen la seva professió,
que els agrada ajudar la gent i que la seva
major satisfacció és veure els pacients
cada dia en millors condicions”, explica
Pilar Ribal. I afegeix que el que més apre-
cia és que el personal sanitari té un con-
tacte molt directe, físic i proper amb els
pacients, mentre que a la societat actual
sembla com si tothom estigués ficat dins
una bombolla. “I, si puc triar, m’agrada que
m’estimin”, confessa.

Ribal sempre troba la part positiva a fets
poc afortunats: la seva lesió de l’espatla,
encara que ha estat una experiència una
mica dura, li ha servit per aturar un
moment i després prendre impuls.
Assegura que ha après a valorar molt més
la salut i a reprendre la vida amb més
energia. 

“És curiós com, ara que no puc escriure
amb la mà dreta, som més hàbil amb l’es-
querra. A vegades una limitació t’obliga a
descobrir altres capacitats”, afirma, satis-
feta amb una situació que —tot i no ser
cercada— l’ha ajudada a conèixer-se més
a si mateixa.
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“A la marató de Nova York participen més
de 35.000 persones, els carrers són una
festa, hi ha milers de persones animant-te.
A Berlín, l’experiència fou emocionant: hi
vaig fer la carrera uns anys després de
l’enderrocament del mur i vàrem poder
recórrer tant la part oriental com l’occiden-
tal i travessar la famosa porta de
Brandenburg”, explica. Tanmateix, més
que maratons —que estrictament suposen
una distància de 42,195 quilòmetres— ha
fet carreres de llarga distància com
Valldemossa-Palma o Inca-Palma, i també
semimaratons populars com la de Calvià i
la de Ramis-Sastre.

La passió per l’esport li ve de nin, però fou
a la Universitat on va començar a jugar a
futbol, tot i que les contínues lesions varen
fer que la seva carrera futbolística fos més
aviat curta. A partir d’aquí, ara fa vint-i-cinc
anys, va començar a córrer. El ginecòleg
explica que és una activitat còmoda, que
no necessita equip i que li permet organit-
zar el temps que li vol dedicar. De fet, afe-

geix que, fins i tot quan marxa
de viatge, se n’hi duu l’equipa-
ment i sempre troba un
moment per dedicar-lo a la
carrera. També, un cop a la
setmana,  practica el
mètode de Pilates que li
ajuda a aconseguir un equi-
libri mental i enfortí i donar esta-
bilitat a la columna vertebral.

“El temps que dediques a
córrer també serveix per
posar en ordre les idees i els
pensaments. És una mena de
teràpia, perquè quan has acabat
et sents bé, tant físicament com
mentalment”, assegura Miquel
Juan. Afirma que és el que
se’n diu un “corredor popular”.
Els atletes d’elit van a competir i a guan-
yar; els populars, en canvi, van a gaudir i
no a patir o a passar-ho malament. 

Quan era més jove, sí que li agradava
superar-se i obtenir marques. Ara prefereix
córrer per plaer i com una manera de man-
tenir-se en forma. Sol practicar la carrera
tres o quatre dies per setmana i diu que,
quan per qualsevol circumstància, no ho fa
pateix una mena de síndrome d’abstinèn-
cia, està neguitós i amb malestar físic.

Com a metge afirma que la carrera —com
tots els esports aeròbics— és saludable,
però que s’ha de procurar no arribar a l’ex-
tenuació i no sobrepassar els límits acon-
sellables per a l’edat o per algun tipus de
patologia. Recomana que els atletes popu-
lars es facin una revisió cardiològica una
vegada l’any.

pe
rf

ils
Miquel Juan, ginecòleg   
L’esport com a aventura
Ha participat a maratons tan populars com les de Nova York, Berlín, Barcelona i
Sant Sebastià sense ànim de competir, només de fer-ho amb ell mateix, i amb l’ú-
nic objectiu de gaudir de l’aventura. Miquel Juan, cap de la Unitat de Salut
Reproductiva, practica la carrera per passar-ho bé. Miquel Juan és un home actiu
que a més a més de córrer fa un anys que va descobrir el mètode Pilates. 

“El temps

que dediques

a córrer

serveix

per posar

en ordre els

pensaments”
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Sopa de lletres
Sopa de lletres
Enmig d’aquest desordre de lletres apareix el nom de les
DOTZE PARTS de l’APARELL DIGESTIU numerades al dibuix.

Les cites del dia
Intentau recuperar les vocals que hem esborrat d’aquestes cites d´autors
famosos relacionades amb la medicina. 
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Solucions
Les cites del dia
Anau amb compte en llegir llibres sobre salut: podríeu morir a causa d’una errata.
Mark Twain

Les malalties de l’ànima són més perilloses i més nombroses que les del cos.
Ciceró

passatem
psper Bartom
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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 

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de la Flecha AMD, AMD Opteron, y las combinaciones de estos son las marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc.
Microsoft es una marca registrada estadounidense de Microsoft Corporation.


