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s cert que estam davant una grip de conseqüències impredictibles sobre la salut de la pobla-
ció, però també és veritat que el sistema sanitari balear està preparat per plantar-hi cara.
Quan, aquest estiu, el virus de la grip A/N1H1 va irrompre de sobte, va agafar a tothom per
sorpresa; però a hores d’ara podem dir que estam preparats per fer-hi front.

Com ja explicam en un reportatge d’aquesta revista, l’Hospital Son Llàtzer disposa d’un pla de contingèn-
cia que ens permet atendre amb totes les garanties la població que resulti contagiada per la grip A sense
destorbar l’atenció assistencial normal tant com sigui possible. També cal dir que, si fos necessari actuar
amb contundència, el màxim de recursos i mitjans es destinaria a combatre els efectes que la grip A tin-
gués sobre la població.

Amb aquestes paraules vull transmetre la idea que, passi el que passi, a l’Hospital Son Llàtzer estam pre-
vinguts per superar aquesta complexa situació sanitària: els nostres professionals estan capacitats per tre-
ballar al límit si fes falta, perquè el que els mou és sobretot la seva vocació d’ajudar els altres.

Des de la Gerència volem expressar que estam segurs que el personal de Son Llàtzer, tant el sanitari com
el no sanitari, estarà —com ho ha estat sempre— a l’alçada d’unes circumstàncies que poden ser alhora
difícils i extraordinàries. I per això demanam unitat per gestionar aquesta situació: això vol dir fer mans i
mànigues i també consensuar entre la Direcció i els representants dels treballadors quin missatge s’ha de
donar a la població per no crear confusió informativa.

Tots estam implicats a garantir la salut de la nostra població. Ara no és el moment d’aprofundir en allò que
ens pugui separar, sinó d’incidir en els acords: hem de treballar plegats, i això és el que farem.
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que el retard en el tractament augmenta
notablement la mortalitat, com passa en
els casos d’infart de miocardi o de politrau-
matismes greus, en què el temps és vida:
“Quan s’identifica un pacient amb xoc sèp-
tic, si es retarda una hora l’administració
de l’antibiòtic adequat es produeix un per-
centatge de mortalitat del 17 %, però si la
demora és de més de sis hores, la xifra
arriba al 56 %”.

El PIMIS consta de tres fases. La primera
va consistir en el desenvolupament d’un
protocol, integrat en el sistema informàtic
de l’Hospital, que pot ser activat per qualse-
vol metge quan les dades clíniques del
pacient compleixin els criteris de sèpsia
greu. 

Durant la segona fase (febrer de 2008), va
començar a funcionar com a experiència
pilot la Unitat Multidisciplinària de Sèpsia
—la primera d’aquestes característiques a
Europa—, amb una estructura organitzati-
va pionera en l’àmbit sanitari i en la qual
participen metges de diferents especiali-
tats; s’ocupa del tractament precoç i del
suport assistencial de seguiment dels
pacients amb sèpsia greu ingressats a
l’Hospital. Finalment, en la tercera fase, la

Conselleria de Salut i Consum estudiarà la
possibilitat d’estendre el projecte a la resta
de centres hospitalaris i a la xarxa d’aten-
ció primària atesa l’experiència pilot i els
bons resultats obtinguts a l’Hospital Son
Llàtzer.

Dels 1.800 pacients atesos amb sèpsia
greu a Son Llàtzer, el 30 % va adquirir la
infecció a l’Hospital i en el 70 % restant la
infecció va ser d’origen extrahospitalari.
Les sèpsies greus més freqüents varen ser
provocades per pneumònies en un 43%
dels casos, i per infeccions abdominals i
urinàries en un 29% i en un 10%, respecti-
vament.  El 69% del total de pacients amb
sèpsia presentava disfunció de dos o més
òrgans. Un 42% va petir xoc sèptic, i un
58%, sèpsia greu. La majoria dels pacients
afectats varen ser homes, la mitjana d’edat
dels quals se situava en els 62 anys.

La incidència de la sèpsia greu s’incre-
menta anualment a Espanya al voltant
d’un 8%. Es calcula que es produeixen
d’un a dos casos nous per cada 100.000
habitants cada dia, sobretot a causa de
l’envelliment de la població i de l’incre-
ment de pacients immunodeprimits amb
patologies prèvies.
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Son Llàtzer va presentar el passat dia 11
de setembre la creació de la Unitat
Multidisciplinària de Sèpsia, la primera
d’Europa, que funciona amb l’aplicació del
Projecte Informatitzat Multidisciplinari de
la Gestió de la Sèpsia (PIMIS), el qual
permet detectar ràpidament els pacients
amb sèpsia greu i tractar-los precoçment.
L’aplicació del PIMIS, entre 2006 i 2008,
ha reduït gairebé a la meitat el nombre de
casos de mort per infeccions greus gene-
ralitzades a causa de virus, fongs, parà-
sits o bacteris.

El projecte ha estat finançat pel Ministeri de
Sanitat i Política Social i compta amb el
suport científic de la Societat Espanyola de
Medicina Crítica, Cures Intensives i Unitats
Coronàries (SEMICYUC), segons la qual la
sèpsia greu és la causa principal de morta-
litat als hospitals espanyols —més de
130.000 casos l’any—, per damunt de l’in-
fart de miocardi, el càncer o la sida. 

Gràcies al suport de la Subdirecció
Assistencial d’Acreditació i Avaluació del
Servei de Salut de les Illes Balears  i el tre-

ball multidisciplinari clínic —en el qual
estan implicats metges intensivistes, facul-
tatius d’urgències, internistes, cirurgians,
microbiòlegs i personal d’infermeria—,
l’Hospital Son Llàtzer ha aconseguit reduir
la mortalitat dels pacients amb sèpsia greu
gairebé a la meitat, ja que el percentatge
de casos ha disminuït del 30 % al 16,6 %.
A més, pel que fa als pacients amb xoc
sèptic, la reducció de la mortalitat ha cai-
gut del 43 % al 35,5 %.

A més de contribuir al descens de la taxa
de mortalitat, el PIMIS ha permès reduir el
temps d’estada dels pacients a l’Hospital,
així com disminuir la necessitat d’ingres-
sos a la Unitat de Cures Intensives i, con-
següentment, un estalvi important en els
costos de gestió. La mitjana del temps
d’estada dels pacients amb sèpsia greu a
l’Hospital Son Llàtzer ha passat de vint
dies a tretze.

El doctor Marcio Borges, metge intensivis-
ta i coordinador del PIMIS de l’Hospital
Son Llàtzer, assegura que en els casos de
sèpsia la intervenció ha de ser ràpida, ja
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Grip A /H1N1
Preparat el dispositiu hospitalari

per atendre les persones afectades 
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tenció a pacients
que requerissin
atenció urgent,
s’augmentaria la
disponibilitat dels
mitjans diagnòs-
tics, es reforçaria el
personal, se suspen-
dria la meitat de les
intervencions quirúrgi-
ques no urgents i també es
desprogramaria la meitat de les activitats
que es poguessin demorar. També es
podrien reconvertir llits d’altres àrees amb
places d’UCI.

Com a mesura aplicable a tots els nivells
de la pandèmia, l’Hospital Son Llàtzer pot
fer proves de diagnòstic PCR, la qual
cosa permet una gestió més eficaç i,
sobretot, més eficient dels ingressos, dels
llits, de les urgències i dels tractaments. 

Cal assenyalar que l’Hospital Son Llàtzer
disposa d’un comitè de seguiment de la
pandèmia, integrat pels caps dels serveis
d’Urgències, de Farmàcia, de
Microbiologia, d’Admissió, d’UCI i de
Pediatria, a més del responsable de
malalties infeccioses de l’Àrea Mèdica, el
director gerent de l’Hospital, el director
mèdic, la directora d’Infermeria i un metge
epidemiòleg. 
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Des que, el mes de juny, el virus de la grip
A/HINI es va començar a estendre de
manera més ràpida, l’Hospital Son Llàtzer
va posar en marxa un conjunt de mesures
per atendre la seva població de referència
de la manera més segura i eficaç. Tot i
això, és important saber que la majoria de
les persones afectades per la grip A/H1N1
no requereixen ser ingressades.

La Conselleria de Salut i Consum va pre-
sentar el mes d’agost el Pla de prevenció i
resposta davant la pandèmia de grip
A/H1N1, que preveu la necessitat d’integrar
tots els recursos —els públics i els privats—
per millorar la resposta i, si cal, mobilitzar
tots els dispositius disponibles a les Illes
Balears per mitigar la incidència d´aquesta
grip. Per tant, tots els dispositius sanitaris
estan preparats per fer-hi front, ja que el sis-
tema públic disposa de professionals
excel·lents i, a més, és capaç de reorientar
la seva organització i la seva capacitat fun-
cional a l’evolució de la incidència que ten-
gui la grip A/H1N1 en la societat illenca.

Com la resta dels centres hospitalaris,

l’Hospital Son Llàtzer posarà en marxa un
conjunt d’accions depenent de la fase pan-
dèmica en què ens trobem. Així doncs, si
s’activàs el primer nivell, es remetrien a l’a-
tenció primària els informes d’alta per fer-
ne el seguiment i es readaptarien els pro-
fessionals. Així mateix, es dedicaria una
planta d’hospitalització a atendre els
pacients de grip A/H1N1

El segon nivell significa que s’augmenta-
ria l’espai per seleccionar i tractar els
pacients amb grip A/H1N1. Està previst
utilitzar dues unitats d’hospitalització, de
manera que l’agrupació de pacients impe-
deixi la propagació del virus entre la resta
dels pacients. Entre altres mesures, es
reforçaria el nombre de professionals d’a-
tenció a urgències, se suspendria una
part de l’activitat quirúrgica no urgent, es
desprogramaria l’activitat que es pogués
retardar, s’incrementaria el nombre de
respiradors i els metges residents s’incor-
porarien a les tasques assistencials. 

En el cas que la situació empitjoràs, s’am-
pliaria el nombre d’espais de triatge i d’a-

L’organització
té capacitat

per adaptar-se
a l’evolució de

la incidència
de la malaltia

Recomanacions
La grip A/H1N1 es tracta amb les mateixes mesures de suport i els mateixos medicaments que la grip
estacional. Si sospitau que patiu la grip, acudiu al centre de salut o telefonau al 061.
De moment, la grip A/H1N1 no suposa cap canvi en la vida quotidiana de les persones. La població
en general no ha d’emprar mascaretes, llevat de casos concrets indicats per les autoritats sanitàries. 

Cal seguir les mesures bàsiques d’higiene i prevenció, com en una grip estacional: 

Tapar-se el nas i la boca amb un mocador en tossir o fer atxems, tirar als fems el mocador 
emprat i rentar-se les mans.

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.

Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó durant 15-20 segons. 

Espanya i els organismes internacionals (Organització Mundial de la Salut, Unió Europea) no han
establert restriccions per als viatges; només estan fent recomanacions als viatgers.

Casos lleus
Si sospitau que patiu la grip A/H1N1,

contactau amb el vostre centre de
salut; si el cas és lleu, el metge us

recomanarà quedar a casa mentre pre-
senteu símptomes clínics lleus, tot i que

haureu de seguir les mesures bàsiques d’hi-
giene, com en una grip estacional (de tardor-

hivern). Depenent dels símptomes, el metge ava-
luarà la necessitat d’acudir a l’hospital.  

La via de transmissió del virus A/H1N1 entre els
éssers humans és similar a la de la grip estacional,
és a dir, principalment quan una persona amb grip
tus o esternuda. De vegades les persones es poden
contagiar per contacte amb mans contaminades per
secrecions o algun objecte personal contaminat
recentment a través de la boca o del nas.

Sembla que el període de transmissió pot oscil·lar
entre les vint-i-quatre hores anteriors a l’aparició de
la simptomatologia, durant tot el període de persis-
tència dels símptomes, i fins a set dies després del
començament d’aquests símptomes, que són simi-
lars als de la grip estacional: febre  —normalment
superior als 38ºC— d’inici agut, símptomes respira-
toris —tos, atxems i rinorrea (secreció abundant de
moc)— i malestar general. De vegades pot anar
acompanyada de falta de gana i/o diarrea.
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Professionals d’infermeria de la Unitat de
Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Son
Llàtzer participen en el projecte “Promoción
de los cuidados dirigidos a familiares del
paciente crítico a través de una investiga-
ción-acción participativa”, que pretén millo-
rar les cures als familiars del pacient crític.

En les unitats de cures intensives hi ha
certa discordança entre les necessitats que
presenten els familiars dels pacients crítics
i l’atenció que reben dels professionals de
la salut. Aquest desajust es produeix per la
cultura pròpia de la UCI, en la qual predomi-
nen dos aspectes: la cura tecnicoclínica
dels pacients i l’organització centrada en els
professionals, que de vegades prenen deci-
sions sense la participació dels pacients ni
dels seus familiars. Des d’aquesta reflexió
crítica i amb l’afany de millorar alguns
aspectes de la UCI de Son Llàtzer, un grup
de professionals d’infermeria es va integrar
l’any 2007 en l’equip investigador de aquest
projecte, dirigit per Concha Zaforteza, cap
d’estudis del Departament d’Infermeria de
la Universitat de les Illes Balears. La Unitat
de Cures Intensives de Son Dureta també
participa en el projecte.

Aquest estudi, finançat pel Fons de
Recerca Sanitària, ha rebut el segon premi

a la millor comunicació oral presentada en
el XXXV Congrés Nacional de la Societat
Espanyola d’Infermeria Intensiva i Unitats
Coronàries (SEIIUC), que enguany ha tin-
gut lloc a Valladolid.

Els prop de quaranta professionals —entre
metges i personal d’infermeria—, que
col·laboren en el projecte i que agraeixen a
la resta de companys de la UCI la seva
col·laboració i les seves aportacions a la
feina, són crítics  i conscients que cal can-
viar la política de cures als familiars. En
aquest sentit, han estat capaços d’identifi-
car les causes que dificulten millorar deter-
minades àrees d’atenció, i que defineixen
com la falta de consens per a l’atenció dels
familiars, les escasses competències per
conèixer el procés emocional que traves-
sen, l’estructura mateixa de la UCI i l’hete-
rogeneïtat del concepte de client.

A partir d’aquesta anàlisi, s’ha iniciat la fase
de disseny i implementació de propostes
basades en la millora dels processos d’in-
formació al si de l’equip i entre aquest i les
famílies, la protecció de la intimitat dels
pacients, la disminució del renou ambiental,
la posada en funcionament d’un pla de for-
mació per als professionals i l’ampliació i la
flexibilització del règim de visites.

inferm
eria

Pla per millorar l’atenció
als familiars dels pacients crítics
Professionals de la UCI de Son Llàtzer
participen en un projecte de recerca
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James Lambourne, 
un diàleg amb la natura  

Va arribar a Mallorca des de la seva
Anglaterra natal quan tenia cinc anys, per-
què els metges varen recomanar als seus
pares un clima més benigne per combatre
l’asma del fill. Quan va marxar de la seva
terra, ho va fer amb un pedrolí de record
dins la butxaca, i aquest primer element tro-
bat i replegat ens situa en el centre de l’o-
bra i la vida de James Lambourne, un artis-
ta multidisciplinari en permanent diàleg amb
la natura.

“Em consider un artista multidisciplinari
que, mitjançant el coneixement de les diver-
ses tècniques d’expressió, plasm el meu
imaginari personal”, explica. El seu discurs
manifesta el diàleg i el vincle estret amb la
natura: “Es pot entendre com un conglome-
rat que s’ha de desfragmentar i desxifrar
per trobar el sentit a la seva expressió”.

Els crítics d’art diuen que la seva col·lecció
de pedres trencades no s’assembla a cap
altra, que és única, tot i que conceptualment
encaixa en l’anomenat “art de la terra” (land
art), un moviment artístic nascut els anys
seixanta, en el qual es treballa amb ele-
ments de la natura. Aquestes pedres troba-
des formaren part de l’exposició “Cicles”,
inaugurada l’any 2006 a la Fundació Pilar i
Joan Miró a Mallorca.

James Lambourne cerca espais naturals on
es percebi l’energia de la terra, que troba
amb l’ajuda d’unes vares de llautó, i identifi-
ca pedres disperses i es dedica a ajuntar-

les com si formassin part d’un trencaclos-
ques. Les escultures de pedra de James
Lambourne no estan manipulades: les
peces hi encaixen harmoniosament; serà
l’atzar, el treball de l’artista o la seva comu-
nió espiritual amb la natura. Per això, les
seves obres són talismans que desprenen
energia i expandeixen espiritualitat.

Però James Lambourne no solament cons-
trueix escultures: també fa instal·lacions efí-
meres, pinta i dibuixa. En el Festival Chopin
de Valldemossa  —lloc on es va assentar
quan va arribar a Mallorca i que segura-
ment és el responsable del seu català per-
fecte— va muntar l’exposició “Fites de la
música”, en la qual mostrava els dibuixos
que havia fent inspirant-se en els manus-
crits de les partitures de Chopin o escoltant
la seva música.

Res no pot aturar l’energia creadora de
Lambourne, ni tan sols el dolor derivat d’un
problema degeneratiu d’algunes vèrtebres,
el qual li tracten a l’Hospital Son Llàtzer.
“Vull destacar la tasca dels professionals:
fan una gran feina d’equip i el tracte és molt
familiar i acollidor. Només puc dir-ne coses
bones”, afirma. Lambourne no s’acoquina
davant els mals físics: “Hem de tenir cura
del cos, però també pensar que només és
un mitjà per expressar les idees, la nostra
espiritualitat. Jo utilitz les energies de la
natura per tirar endavant. És important ser
optimista i tenir il·lusió”.

“La meva
és una

investigació
molt personal

del món
de l’art”
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Històries de metges
El médico judío és una novel·la de Pedro Gargantilla, metge internista que ja
havia publicat altres llibres de divulgació mèdica i assaig. Aquesta obra, amb
la qual l’autor ens passeja per una època llunyana de la humanitat, té tots els
ingredients per entretenir el lector: rancúnies, pors i malalties obscures, un
recorregut per ciutats del Camí de Sant Jaume, un assassinat amb secrets que
cal descobrir i les ensenyances d’un metge al seu alumne, plenes de saviesa,
estima i intel·lectualitat.

El ritme de la novel·la és una mica canviant i el lector voldria trobar-hi més descripcions de l’època i més exten-
ses. L’argument, tot i ser previsible, enganxa el lector durant una bona part de la trama. La majoria dels elements
del llibre són atractius, encara que el conjunt deixa una sensació de superficialitat i massa rapidesa en la narra-
ció dels fets.

El médico judío presenta moments en què es nota que l’escriptor és metge, sobretot quan defensa el mètode
científic o fa descripcions molt acurades de determinades malalties, i també quan el metge diu al seu deixeble
“Siau sempre cast, temperat i pietós en el vostre comportament, a més de misericordiós; i, per descomptat, mai
no sigueu cobdiciós amb un malalt”. Aquestes frases ens recorden l’ensenyament paternal del mestre a l’alum-
ne, tan habitual durant segles en el món de la medicina.

Es fa difícil no comparar aquesta novel·la amb d’altres relacionades amb la medicina. Tot i que no és l’objectiu
d’aquesta ressenya, recoman altres títols —clarament superiors— que narren històries de metges, com ara El
metge, de Noah Gordon, Sinuhè, l’egipci, de Mika Valtari, o les dues parts de La història de San Michele, d’Axel
Munthe, o Cossos i ànimes, de Van der Meersch.

Antoni Juan, metge reumatòleg

El enfermo real y el imaginario
La editorial catalana Anagrama concede anualmente el Premio Herralde a una novela inédita en lengua castellana.
En la edición de 2006, el autor galardonado fue el poeta y novelista venezolano Alberto Barrera Tyszka por la obra
titulada La enfermedad, en la que confluyen dos historias paralelas con un personaje común, el doctor Miranda. La
primera describe sus problemas para comunicar a su padre que padece cáncer y que su expectati-
vas de vida serán muy cortas. Mientras estudia cuándo comunicar la noticia a su padre, y cómo evi-
tarle el sufrimiento, vive la angustia del silencio.

La otra historia es un contrapunto de la anterior y  transcurre entremezclada con la primera. El pro-
tagonista es Ernesto Durán, un paciente del mismo doctor, que cree padecer una enfermedad mor-
tal y que presenta síntomas obsesivos que van más allá de la hipocondría. 

El ritmo narrativo va intercalando ambos relatos de tal manera que asistimos a la reacción del padre
frente a la revelación de su mal y a la incesante correspondencia que el enfermo hipocondríaco diri-
ge al médico y que su secretaria decide leer y responder hasta casi contagiarse de su enfermedad.
En la trama del libro se contrapone la enorme necesidad de hablar y de expresarse del enfermo ima-
ginario con el silencio autoimpuesto por el médico ante la realidad de su padre.

La enfermedad es una novela rápida por el ritmo de la acción, lo que permite leerla de un tirón gra-
cias a la agilidad de la trama, la sucesión de párrafos cortos y de fácil lectura, el lenguaje sencillo y
el número de páginas, solamente 168. Pese a su simplicidad, el relato ofrece muchos momentos
emotivos y un espacio para la reflexión. Su argumento enfrenta al lector a los cambios que puede experimentar la
vida de las personas ante la evidencia de una muerte inmediata y al descontrol mental real que puede percibir
alguien que sigue la cotidianidad de un hipocondríaco.

Magdalena García, médica patóloga

club de lectura
Coordinat per Magdalena García i Antoni Juan
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model mixt entre professionals i voluntaris,
hi treballen vuitanta persones, més una
xarxa de tres-cents voluntaris. Actualment
tenim en tractament sis-centes persones.
Molts dels voluntaris són familiars de la
gent que ha passat per aquí. Moltes vega-
des em diuen: “Tomeu, heu desenganxat
el meu fill, però m’heu enganxat a mi”.

De la droga, se’n pot sortir?
Clarament, sí. No és només una esperan-
ça, és una realitat constant. No hem de
ser escèptics, perquè les estadístiques
parlen. A Projecte Home tenim una vinte-
na de programes, que s’adapten a les
característiques personals, socials i de
salut de cada usuari. Hi atenem persones
amb edats de 14 a 60 anys, encara que la
franja més habitual és la que va dels 30
als 40 anys.

Quins consells donaríeu perquè la gent
no s’enganxi a les drogues?
Qui cau en el parany de la droga no és cap
tipus estrany: s’ha de cercar el perquè, la
causa. Això només és la punta de l’iceberg
i s’ha d’anar fins al fons de la qüestió. La
persona que es droga té un buit interior
molt gran. Hem de pensar que la vida és
alguna cosa més que una competició
constant i comprar i consumir... També
hem d’intentar deslligar la droga de l’oci,
sobretot en el cas de la gent jove. Val la
pena fruir de la vida sense drogues. 

Quin és el futur de Projecte Home?
El nostre futur passa per dues vies, que
són continuar fidels a la nostra carta fun-
dacional i tenir la capacitat per adaptar-
nos a les noves exigències dels usuaris,
és a dir, crear programes que donin res-
posta als nous perfils (de consum, d’edat,
etcètera). Per exemple, a hores d’ara
tenim un programa per a persones
enganxades a les drogues que duen una
vida relativament normal, que tenen una
família i amics... Per a aquestes persones
hem creat un programa de nit que els per-
met no trencar amb la rutina diària. Una
altra tasca també important per a nosal-
tres —de la qual ja s’han beneficiat
devers 25.000 persones— és la de la pre-
venció a les escoles, als centres de tre-
ball i a altres llocs. 

“Projecte
Home és
aconfessional
i no partidista”
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“Vaig
pensar que,
si em moria,

ho faria
en pau”

“La persona que es droga
té un buit interior molt gran”
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Té la mirada infantil i el somriure franc. El seu discurs és planer i
docent; no debades fou professor d’institut abans d’embarcar-se

en la creació de Projecte Home l’any 1987, una època en què
molta gent va començar a experimentar amb les drogues.

Compagina la seva tasca a l’organització amb l’acompanyament als
seus feligresos a la parròquia de Puigpunyent, poble muntanyenc on el

va sorprendre fa sis anys un atac de cor quan cercava esclatasangs.
De llavors ençà, per a ell la vida ha pres un altre sentit.

Contau-me l’experiència que vàreu tenir
quan l’atac de cor.
Estava molt estressat i havia d’anar a un
congrés a Berlín; així que vaig partir més
d’hora de Projecte Home i vaig decidir
anar a cercar esclata-sangs a les mun-
tanyes de Puigpunyent. De cop i volta,
vaig començar a sentir-me malament i
vaig pensar “Tomeu, tornes vell”. Tenia
sensació de vòmits. Vaig veure unes cla-
rianes i hi vaig anar; vaig pensar que si
em passava qualque cosa em trobarien
més aviat. Tot i així, m’hi vaig perdre.
Finalment vaig poder arribar al cotxe i
partir cap a ca meva. Però no em podia
moure, no podia baixar del vehicle: esta-
va mig inconscient. Tenia un mal físic
horrorós i alhora sentia una gran pau,
com no l’havia experimentada mai. Vaig
pensar que, si em moria, ho faria en pau.
Però no vaig veure cap túnel, encara que
per davant meu passaren algunes cares
de Projecte Home. En aquells moments,
el que sí vaig fer és balanç de la meva
vida i no se’m va ocórrer cap altra cosa
que pensar a qui havia de demanar
perdó; i, encara que estigui malament dir-
ho, no vaig trobar ningú. L’única explica-
ció que hi don és que Déu ens perdona a

tots. Després d’aquesta experiència, pro-
cur prendre’m la vida d’una altra manera:
abans d’anar a fer feina surt a caminar
una hora i després, tant de matí com
d’horabaixa, dedic un temps a la pregària,
a estar amb mi mateix.

Com va ser que es va crear Projecte
Home?
Fa devers quaranta anys vaig anar a Nova
York i vaig observar la feina d’un grup de
rehabilitació. Quan vaig tornar a Palma,
Gabriel Oliver, que aleshores era conseller
de Sanitat, i el bisbe Teodor Úbeda em
varen dir que havien de fer alguna cosa en
l’àmbit social i de la salut. A partir d’aquí es
va constituir un grup de treball. Després de
conèixer una sèrie d’experiències, sobretot
una comunitat terapèutica a Roma, vaig
comprendre que havíem de posar en
marxa un projecte a la vegada educatiu i
terapèutic. El grup inicial de treball es va
acabar desfent i jo, juntament amb Lino
Salas i altres persones, el 31 d’agost de
1987 vàrem crear Projecte Home, una
organització aconfessional i no partidista,
que es manté gràcies a un 50 % de fons
públics i a un altre 50 % d’aportacions pri-
vades. En l’organització, que manté un

Tomeu Català
president de Projecte Home
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El logotip 
es renova

La presidenta de la Fundació Cangur
visita la Unitat de Neonatologia

notícies

Nathalie Charpak, presidenta de la Fundació Cangur, va visitar el mes
de juny la Unitat de Neonatologia de l’Hospital Son Llàtzer. Aquesta
pediatra francesa és qui va descobrir a Colòmbia els beneficis del con-
tacte entre la pell de la mare (també pot ser el pare o els padrins, i fins
i tot voluntaris) i la pell del fill.

Nathalie Charpak, que havia vingut a Palma per pronunciar una confe-
rència, va estar observant l’aplicació del mètode a l’Hospital i va tenir l’o-
portunitat de parlar i d’intercanviar opinions amb el personal mèdic i d’in-
fermeria de la Unitat de Neonatologia. També va poder conversar amb
els pares i les mares que en aquell moment estaven fent de cangur amb
els seus fills.

La pediatra francesa s’ocupa de divulgar els beneficis del mètode can-
gur, que funciona des de fa més de tres dècades a Colòmbia i que cada
vegada té més implantació a països com ara Noruega, els Països
Baixos, el Regne Unit i Espanya.

Visites institucionals
Un grup de metges i personal d’infermeria de la Clínica de Strängnäs, a Suècia, va visitar el mes d’agost les instal·lacions de l’Hospital
Son Llàtzer. Unes seixanta persones foren rebudes a la sala d’actes per Josep Aguilar, cap del Servei d’Anestèsia i Terapèutica del
Dolor, qui els va ensenyar el funcionament de la història clínica electrònica. Posteriorment, en grups de quinze persones, visitaren
les sales de la clínica del dolor, on varen conèixer el tipus de tractament que ofereix Son Llàtzer.

Cada cert temps, les grans
empreses renoven la seva
imatge corporativa. A vegades
el canvi és radical i d’altres
gairebé no és perceptible. La
darrera alternativa és la que
hem triat per donar un altre
aire al logotip que, des que va
obrir l’Hospital el desembre
de 2001, configura les nostres
senyes d’identitat.

La tipografia del topònim Son
Llàtzer es manté igual: només
ha canviat el gruix de la barra
on s’insereix la paraula
“Hospital”, que ara queda cen-
trada, i se n’han arrodonit els
caires. És a dir, s’hi han fet
unes modificacions que gaire-
bé no canvien la imatge amb
què ens identificam i els altres
ens reconeixen. Podeu trobar
el nou logotip a la intranet de
l’Hospital o demanar-lo al
Departament de Comunicació.

Un día me dijeron que el mundo de la
cooperación lo detestas o te engancha; a
mí, como sanitaria, me enganchó. Llevo
doce años viajando por mi cuenta; siem-
pre que puedo, visito la maternidad de
algún país extranjero, donde disfruto
viendo su cultura y sus prácticas sanita-
rias. Pero un día pensé que podía hacer
lo mismo pero enrolada en una ONG.

Mi primer trabajo surgió en enero de 2005
a raíz del terrible tsumani asiático. Hacía
un mes que acababa de llegar de Sri
Lanka, donde había estado visitando una
pequeña maternidad a pie de playa, que
con el tsunami había quedado totalmente
arrasada. A los pocos meses del desas-
tre, ya estaba trabajando con Médicos del
Mundo en Calang, a pocos kilómetros de
la zona cero, Banda Aceh (Sumatra). El
área estaba totalmente devastada. La
única población que pudo salvarse fue la
más joven y sana, la que pudo correr
hacia la colina. A diario se producían tem-
blores de tierra, y la gente vivía con
miedo la posibilidad de que se repitiera
otro tsumani.

En Calang, un equipo formado por dos
médicos, una enfermera, una comadrona
y dos bomberos instalamos una unidad de
cuidados básicos sanitarios. Era un mini-
hospital de campaña montado en medio
de la nada. Uno de los cubículos se podía
convertir en consulta, en sala de partos o
en un quirófano de cirugía menor, con la
separación de una simple sábana.

Una noche, los temblores iniciales se con-
virtieron en una sacudida de 8,7 grados en
la escala de Richter, que provocó el terri-
ble terremoto de las islas Nías, a unos
pocos kilómetros de donde nos hallába-
mos los voluntarios de las ONG.

Entonces nos llegó un comunicado de
Naciones Unidas con la notificación de que
nuestro equipo tenía que separarse de
inmediato y que la mitad de nosotros debía
volar a Nías para atender a las víctimas y
colaborar en las tareas de rescate. Así
pues, un médico, dos bomberos de la ONG
Sin Fronteras y yo marchamos adonde nos
necesitaban. No tengo palabras para expli-
car la experiencia: aquello fue una emer-
gencia dentro de otra emergencia.

También viví una situación complicada en
Luanda, la capital de Angola, donde miles
de personas mueren a causa del cólera.
Allí no solo había que tratar a las víctimas
inmediatamente sino también organizar un
dispositivo de formación, educación y sen-
sibilización de la población para el trata-
miento de los pozos de agua.

Aunque he estado en otras zonas del
mundo haciendo diferentes tareas, todavía
tengo la asignatura pendiente de regresar
a la cooperación de emergencia. Pero
emergencia significa ya, para ello se nece-
sita tener disponibilidad inmediata... y esto
no siempre es posible.

Maricarmen Nuño-Morer 
Comadrona
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La fuerza del tsunami 

“Aquello
fue una

emergencia
dentro

de otra
emergencia”
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Aquest Servei s’ocupa també de la coordi-
nació de la Sala d’Operacions Experimen-
tal de l’Hospital Son Llàtzer, centre experi-
mental de formació, entrenament i docèn-
cia per a les habilitats quirúrgiques en
general i les endoscòpiques i les mínima-
ment invasives en particular. En aquestes
instal·lacions es duen a terme activitats for-
matives d’abast autonòmic i estatal, que
faciliten el progrés de les tècniques endos-
còpiques i possibiliten la docència i l’entre-
nament de les especialitats quirúrgiques.

El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell
Digestiu de Son Llàtzer compta amb un
equip format per tretze metges i més de
trenta persones entre el personal d’infer-
meria i el personal auxiliar. Aquest grup,
que segueix una formació continuada, es
dedica també a tasques de docència i de
recerca. 

Aquest departament també proveeix de
beques per a la recerca, finançades amb
fons públics i privats. Una bona part d’a-
questa activitat docent i investigadora es
duu a terme en col·laboració amb la
Universitat de les Illes Balears a través del
Conveni de col·laboració subscrit entre
l’Hospital Son Llàtzer i l’Institut Universitari
d’Investigació en Ciències de la Salut
(IUNICS). 

Durant els darrers anys, el Servei de
Cirurgia General de l’Hospital Son Llàtzer
va assolir un protagonisme especial per-
què José Francisco Noguera, cap del
Servei, va formar part de l’equip multidisci-
plinari que l’octubre de 2007 va dur a
terme la primera operació de vesícula
biliar a través d’orificis naturals (NOTES,
sigla en anglès de natural orifice translumi-
nal endoscopic surgery).
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Coordina
la sala
d’operacions
experimental,
un centre
de formació,
entrenament
i docència
per a les
habilitats
quirúrgiques

El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell
Digestiu de l’Hospital Son Llàtzer ofereix
assistència sanitària global als pacients
que requereixen atenció diagnòstica i tera-
pèutica. La qualitat amb què tracta les
malalties de la seva àrea de competència
l’ha convertit en un servei de referència a
les Illes Balears pel que fa a determinades
patologies i tècniques quirúrgiques.

El Servei té acreditada la docència per a
residents de cirurgia i ha estat elegit per
l’Associació Espanyola de Cirurgians com
el referent a les Illes Balears per a la for-
mació de cirurgia endoscòpica.
Precisament, l’any que ve la X Reunió
Nacional de la Secció de Cirurgia
Endoscòpica d’aquesta associació serà
organitzada a Palma pel Servei de Cirurgia
General de Son Llàtzer, el personal del
qual està altament qualificat i format per
aplicar el tractament a la majoria de les
patologies quirúrgiques digestives mitjan-
çant l’abordatge laparoscòpic. 

Els indicadors de qualitat del Servei són
molt bons: per exemple, la mortalitat i la
morbilitat són inferiors a les habituals; és a
dir, les complicacions i les morts són
menys freqüents que les que es produeixin
en altres hospitals espanyols que tenen
les mateixes dimensions i característiques.

A més dels tractaments habituals de les
especialitats de cirurgia general i cirurgia
digestiva, el Servei ofereix cirurgia repara-
dora i reconstructiva d’alt nivell gràcies a
l’aportació d’una cirurgiana plàstica, la
qual cosa permet dur a terme cirurgies
resectives amb reconstrucció immediata,
un aspecte fonamental pel que fa al càncer
de mama.

Per la seva banda, l’equip d’infermeria
adscrit a aquest Servei vol aconseguir que
els pacients tenguin el màxim grau de
salut i d’independència, per la qual cosa
els proporcionen cures contínues, inte-
grals i individualitzades mitjançant els
recursos humans, materials i tecnològics
disponibles i una estreta col·laboració amb
la família. Hom té una atenció especial en
l’educació sanitària dels pacients ostomit-
zats i de les seves famílies, amb les finali-
tats que s’adaptin al més aviat possible a
la nova situació i garantir-los la continuïtat
de les cures a l’atenció primària.

El conjunt del Servei participa en projectes
clínics espanyols, com el de registres de
cirurgia endoscòpica, hepàtica i gàstrica,
el Proyecto Vikingo (sobre el tractament
del càncer del recte) i el Programa nacio-
nal de rehabilitació multimodal de la cirur-
gia del còlon i del recte. 
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Durant l’any 2008 el Servei de 
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1.821 altes d’hospitalització 

1.737 intervencions ordinàries 
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Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
un servei de referència per a determinades 

patologies i tècniques quirúrgiques
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els pacients amb sèpsia greu i tractar-los
precoçment.

Encara en aquesta unitat, Andrés Carrillo,
coordinador del Registre Electrònic Estatal
de Pacients amb Síndrome Coronària
Aguda i metge intensivista a Son Dureta, li
va explicar el projecte, que funciona als
hospitals de les Illes Balears i que compar-
teix el Premi a la Innovació en Qualitat
Global 2008 del Ministeri de Sanitat i
Política Social.

Seguidament, Trinidad Jiménez va assistir
a una sessió pràctica del sistema d’història
electrònica de salut. Tinguem en compte
que les Illes Balears és una de les comuni-
tats autònomes on es desenvolupa el pilo-
tatge d’aquest projecte en el Sistema
Nacional de Salut. La història electrònica
de salut —s’encarregaren d’explicar-la-hi
el gerent de Son Llàtzer, Luis Alegre, i el
digestòleg de l’Hospital, Carles Dolz— és
el projecte de major impacte estratègic de
la Conselleria de Salut i Consum i l’ele-
ment clau per al seguiment integral de la
salut de la ciutadania i de la continuïtat
entre els nivells assistencials.

Per acabar, des d’una de les consultes
Tomás Ripoll, cap de la Unitat de
Cardiologia de Son Llàtzer, va fer a la
ministra una demostració del sistema de
recepta electrònica. El resultat de l’assaig
fou que, amb una targeta sanitària fictícia,
Trinidad Jiménez ja podia anar a cercar el
seu medicament a qualsevol oficina de
farmàcia.

El passat 5 d’octubre, la ministra de
Sanitat i Política Social, Trinidad Jiménez,
va visitar l’Hospital; la varen acompanyar
el secretari general de Sanitat del
Ministeri, José Martínez Olmos, i el de
Política Social, Francisco Moza, a més del
conseller de Salut i Consum, Vicenç
Thomàs; el delegat del Govern, Ramon
Socias, i el gerent de Son Llàtzer, Luis
Alegre. Durant la ronda, els professionals
sanitaris li varen explicar les línies de tre-
ball principals que s’estan desenvolupant
relacionades amb els parts, la síndrome
coronària aguda, el control de les d’infec-
cions hospitalàries i la història de salut. 

Trinidad Jiménez visità diverses unitats de
l’Hospital: a la d’Obstetrícia, la coordinado-
ra, Isabel Cascales, li va explicar la raó per
la qual aquest departament és el líder en la
gestió del part. Cal recordar que l’estratè-

gia del part natural
està finançada pel
Ministeri de Sanitat i
Política Social i per-
segueix assolir parts
més humanitzats,
en què el respecte a
la intimitat i a la indi-
vidualització sigui
primordial i no s’hi
estableixin pràcti-

ques rutinàries ni s’hi facin intervencions
innecessàries i que comprometin la segu-
retat i el benestar de la dona, tant en el
part com en el postpart.

La ministra va acudir després a la Unitat
de Cures Intensives (UCI), on els metges
intensivistes Llorenç Socias i Marcio
Borges li varen explicar el programa que
es desenvolupa per controlar la sèpsia.
Recordem que Son Llàtzer compta amb
aquesta unitat multidisciplinària, la primera
d’Europa, que funciona amb una aplicació
informàtica (Projecte Informatitzat
Multidisciplinari de la Gestió de la Sèpsia
[PIMIS]) que permet detectar ràpidament

La ministra de Sanitat 
visita l’Hospital Son Llàtzer 

Coneix de prop el treball dels professionals
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de recaptar fons per construir una nova
seu. Des d’aquestes pàgines aprofita per
fer una crida perquè els ciutadans partici-
pin en aquesta competició que es farà el
dia 18 i 19 de desembre (més informació a
www.runforms.com). Com més quilòme-
tres es corrin, més diners aportaran els
patrocinadors d’aquest esdeveniment
esportiu a la causa dels malalts d’esclero-
si múltiple. Ara dóna suport a aquesta
associació, però pensa donar-ne a d’altres
més endavant: “A mi, el que m’agrada és
córrer; i si amb el meu esforç puc ajudar
l’altra gent, aleshores em sent doblement
satisfet”.

Ha participat en les maratons de
Barcelona, Nova York i Berlín, i també a
carreres de muntanya a Espanya, Itàlia,
Suïssa, França i Àustria. Li agrada practi-
car el que ell anomena “turisme esportiu”.
De fet, també fa alpinisme, un esport que
li permet conèixer altres països. Fa dos
anys va participar en la Ultra-trail del
Mont Blanc, cosa que significà pujar i bai-
xar 9.800 metres i recórrer 168 quilòme-
tres per França, Suïssa i Itàlia, prova en
la qual hi va invertir 26 hores i va quedar
el número 30 entre més de 2500 partici-
pants.  “Molts de caps de setmana par-
tesc amb la meva al·lota o amics a fer
alpinisme i curses en altres països euro-
peus, com ara Itàlia, França, Suïssa o
Àustria”, hi afegeix. 

Aquest esportista quasiprofessional no
atura mai: sempre té un nou repte per
afrontar, una muntanya per escalar o una
carrera en què participar. El seu objectiu
més proper és preparar-se per participar
—el febrer de 2011— a la Yukon Arctic
Ultra, una cursa de gairebé 500 quilòme-
tres pel Canadà en la qual es pateixen
temperatures de 40-50ºC sota zero. Cap
al febrer, espera tornar a competir a la
Marató de Sables, aquesta vegada amb
la companyia de Miquel Juan, ginecòleg
de l’Hospital i també aficionat a córrer
maratons. 
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en la Marató
de Sables,
al Sàhara
marroquí

Contestí diu que li agraden els esports
individuals i que practicar-los li dóna una
sensació de benestar, segurament relacio-
nada amb la producció d’endorfines i el fet
de poder evadir-se mentalment i pensar en
milers de coses que l’estrès del dia a dia
no li permet. “Hi ha gent que quan corr es
posa música, però jo preferesc aprofitar
aquest temps per pensar, per retrobar-me
amb mi mateix”, explica.

Quan li dic que el tenista Rafa Nadal asse-
gura que, quan juga a tennis, aconsegueix
gaudir del sofriment, Contestí respon que
hi està d’acord, i que a més ell té una altra

màxima: “No hi ha prova dura, sinó ment
feble”. Per això afirma que, a l’hora de
córrer distàncies llargues, és tant impor-
tant la preparació física com la mental,
perquè “quan estàs molt cansant tens la
temptació d’aturar, però li has de dir al teu
cap que continuï, i per això fa falta una
gran fortalesa mental, que és el que tenen
els malalts d’esclerosi múltiple en el dia a
dia”.

L’entrenament mental de Contestí és tan
gran que ha arribat un moment que és
capaç fins i tot d’adormir-se i de fer medi-
tació quan cada dia corr quatre hores
damunt la cinta com a preparació per batre
el record del món. Aquesta capacitat de
concentració i el seu afany de superació
varen fer que el mes de març aconseguís
acabar la Marató de Sables a pesar del
mal estat físic provocat per una infecció
gastrointestinal. La de Sables és una de
les carreres més dures del món, en què els
participants han de córrer 245 quilòmetres
pel Sàhara marroquí, amb etapes entre 20
i 80 quilòmetres. Els corredors han d’a-
guantar temperatures de fins a 50 ºC i tra-
ginen l’equip i el menjar per a tota la prova.

Aquest esforç va valer la pena, perquè va
ser en benefici de l’Associació Balear
d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), entitat per a
la qual el mes de desembre intentarà batre
el rècord del món sobre cinta amb la idea
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ils Toni Contestí, 
informàtic              

“No hi a proves dures, sinó ments febles”

És el
creador del

moviment
“Córrer per
l’esclerosi

múltiple”
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Toni Contestí és un històric de l’Hospital Son Llàtzer. Fa feina en el Departament
d’Informàtica gairebé des que es va obrir el centre. Precisament, l’excés de feina és el
que va fer que començàs a practicar esport, i s’hi va iniciar fent fúting. Avui, gairebé set
anys després, és el creador del moviment “Córrer per l’esclerosi múltiple”, causa per la
qual ha participat en la Marató de Sables (que es fa al Marroc) i en l´organització del I
Ultra-trail Serra de Tramuntana (de Sant Elm a Pollença en menys de 24 hores); i el
proper més de desembre intentarà batre el rècord del món de córrer 24 hores sobre
cinta.
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passatem
psper Bartomeu Riera

Diccionari
Aturada cardíaca: interrupció del batec del cor, amb cessació sobtada de la circulació eficaç,

que pot ocórrer, per exemple, en casos de traumatisme greu o de xoc psíquic.

Còlic renal: dolor agut a la regió lumbar que s’estén a l’abdomen, als genitals i a la part interna
de la cuixa, generalment produït per càlculs (pedres) que obstrueixen l’urèter (és a dir, el conducte pel

qual circula l’orina entre el ronyó i la bufeta).

Esquinç de turmell: torçada o distensió violenta del turmell sense luxació, amb possible ruptura d’algun lligament
o de fibres musculars.

Gastroenteritis: inflamació de la mucosa gàstrica (és a dir, de l’estómac) i de mucosa intestinal a la vegada.

Lumbàlgia: dolor localitzat a la regió lumbar que pot tenir causes diverses, com ara
lesions vertebrals, reumatismes, nefritis (inflamació dels ronyons), etc.

Problema de lògica
El Servei d’Urgències de l’Hospital Son Llàtzer va atendre cinc pacients
durant el torn d’horabaixa d’ahir. 
Amb les dades que us facilitam, esbrinau-ne el nom, l’edat, l’hora de la visita
i l’afecció de què varen ser tractats.

Solució
truc

Col·locau primer
les hores per facilitar la
resolució del

problema

1   El pacient més vell —de 78 anys— va entrar a les 18.55 h, però no patia gastroenteritis.
2   A les 18.15 h va ser atesa na Paula, que dobla en edat la pacient atesa en segon lloc.
3   N’Elvira i en Macià són parents, però no varen coincidir perquè ella va ser atesa a les 15.40 h.
4   El pacient que sofrí una aturada cardíaca no es diu Jordi.
5   L’al·lota que presentava un esquinç de turmell té 14 anys i no es diu Raquel.
6   El jove de 25 anys es queixava de lumbàlgia.
7   A les 17.00 h va ser atès en Jordi.
8   Mitja hora abans havia entrat una pacient de 28 anys amb un còlic renal molt dolorós.

No puede evitarlo. Está en su naturaleza
compadecerse del sufrimiento ajeno,  inten-
tar aliviarlo a toda costa, enmendar entuer-
tos y salvar a los seres humanos de la injus-
ticia y del error. De entre todos, los peores
son los cometidos por los malvados médi-
cos del sistema. Hablo de mi padre, quien,
por cosas del destino, estudió física. Dios
sabrá por qué. Para mí es un misterio digno
de Cuarto Milenio, porque lo que verdade-
ramente le apasiona es la medicina, las
enfermedades de todo tipo y la búsqueda
de su solución.
Se informa mejor que cualquier médico de
la historia clínica de los afectados y  tiene la
rara habilidad de reproducirla con fidelidad.
Nunca he visto a ningún profano hacerlo
con tanta exactitud. Creo que es debido a
los años de práctica y, aunque no tiene sufi-
ciente información para resolver las dolen-
cias de sus congéneres, eso no le frustra en
absoluto porque para eso estoy yo. Con
ese fin estudié medicina y por algo aguantó
mi terrorífica infancia y espantosa adoles-
cencia, en las cuales me negué sistemáti-
camente a comer lo que ponían en la mesa
y a responder cuando me preguntaban. 
No hay problema médico de amigo, vecino
o conocido, no resuelto por la medicina ofi-
cial, que no pase por mi teléfono. Cuanto
más raro y complicado, mejor. —Hola nena,
¿cómo estás?— pregunta mi padre, alar-
gando mucho las aes mientras piensa en el
abordaje más conveniente. A continuación,
viene el verdadero asunto; se acabó eso de
llamar para asegurarse de que mi vida
sigue tan plana como la semana pasada. El
servicio a la humanidad nos reclama. 
El proceso tiene sus fases. Presentación
del caso: parentesco y relación de impor-
tancia con el entorno. Desarrollo: exposi-
ción de los escabrosos detalles conocidos,
especulaciones y dudas, normalmente
acerca de un tema del que sé poco o nada.
Y conclusión: —¿Te importa que le dé tu
teléfono para que pueda hablar contigo
tranquilamente? Y, por favor, que nadie sea
tan iluso como para pensar que es fácil
decirle a mi padre que no.
Cuando ya he recibido una cantidad sufi-
ciente de llamadas del número desco-

nocido, comprendo que tengo que contes-
tar y capear como pueda las preguntas
sobre un tema del que tengo muchas ideas
generales y solo una clara: ¿por qué no
consulta a un especialista y no a alguien sin
experiencia en ese tema concreto?
Una de esas veces me llamó la nieta de
Federico el Cascabel, un conocido, ahora
amigo del alma, del pueblo en el que mi
padre pasó la infancia y donde veranea
desde hace algunos años. Problema: picor
de manos, sudor, hinchazón. Me la quité de
encima como pude. Quizá tengas una aler-
gia. Un dermatólogo, alergólogo o, mejor,
un reumatólogo… Creí que la había con-
vencido hasta que recibí su llamada tres
semanas después. Parecía haber enloque-
cido. Sudor, hinchazón, dolor, hinchazón,
más sudor y más dolor. Los especialistas
no habían aclarado nada y ahora un sínto-
ma nuevo la atormentaba: una parte de la
palma había cambiado de color, entre
morado y azul. Tres llamadas después, yo
estaba completamente desesperada. Le
recomendé una crema inofensiva.
Dos meses más tarde me senté en la mesa
de la cocina de la casa del pueblo, donde
me disponía a pasar una semana. Mientras
charlaba con mi tía, que trasteaba prepa-
rando café, atisbé por la ventana una larga
sombra. Una cola de personas llegaba
hasta la esquina del antiguo corral. —¿Y
toda esa gente? —pregunté, perpleja.
—¡Ay, hija! Perdona, se me olvidó contárte-
lo. Es por lo de la nieta de el Cascabel.
Le fue tan bien la crema que le diste
que se ha corrido la voz. Vienen
a consultarte. Comprendí
aquel día que incluso rece-
tar una crema, por ino-
cua que parezca,
puede tener su
peligro. 

històries sense clínica
Una buena crema

Blanca Sandoval
Médica rehabilitadora
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