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om sabeu, el mes d’agost vaig ser nomenat nou gerent de l’Hospital Son Llàtzer, càrrec des
del qual em pos a la vostra disposició. Molts de vosaltres ja em coneixeu perquè he ocupat
diversos càrrecs a l’Hospital, primer com a adjunt a la Direcció Gerència i des de 2003 al cap-
davant de la Direcció de Gestió i de la Direcció de Serveis Generals. 

Pel que fa als que ja em coneixíeu, esper que les nostres relacions siguin tan fluides i amistoses com ho han
estat fins ara; als que encara no em coneixeu, us comunic la intenció d’estrènyer els vincles amb vosaltres. Esper
que puguem treballar tots junts en benefici de l’Hospital i dels nostres usuaris amb la professionalitat i l’entusias-
me que sempre han caracteritzat el personal de Son Llàtzer.

Aprofitant aquesta plataforma us anuncii que, ateses les circumstàncies socioeconòmiqes que ens ha tocat viure,
comença una nova etapa a tot el món sanitari que implica racionalitzar els recursos que hem d’administrar i tenir-
ne molta cura. Tots hem de ser conscients que ara és un moment en què no tenim cap més remei que, a causa
de la manca de mitjans econòmics, ajornar projectes que s’havien de posar en funcionament o reduir les despe-
ses econòmiques dels que ja estant funcionant, amb l’objectiu de concloure’ls. També ens caldrà analitzar les
nostres necessitats i prioritzar-ne les més urgents.

Tot i això, també vull expressar-vos la meva disposició a escoltar tothom i prendre les decisions de la manera
més consensuada possible, a fi que tots els agents sanitaris puguem treballar perquè els nostres usuaris conti-
nuïn rebent, com sempre, una atenció segura i de qualitat.

Una vegada feta aquesta declaració d’intencions inicial, em plau avançar-vos una bona notícia, que trobareu
detallada en aquest número de la revista: la posada en funcionament a l’Hospital d’un nou sistema que perme-
trà reduir el consum d’energia elèctrica i les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Aquesta tecnologia,
més eficient i sostenible que l’actual, està basada en el sistema de trigeneració per produir electricitat, a partir
de la qual es genera l’energia necessària per a l’aire condicionat i l’aigua calenta. La implantació del nou siste-
ma, que es fa en dues fases, acabarà a finals d’any.

Dit això, prenc comiat de vosaltres fins al proper número de Papers de Son Llàtzer desitjant-vos, després de les
vacances, un bon començament de setembre.
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Xavier Feliu Roman
Director gerent de l´Hospital Son Llàtzer
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L’Hospital Son Llàtzer disposa d’un servei
d’informació i suport a les persones que s’o-
cupen de tenir cura de pacients amb
Alzheimer o altres demències. L’objectiu és
millorar la qualitat de vida dels pacients i del
seu entorn familiar implicat en les cures i
també dignificar la malaltia i la figura de les
persones cuidadores. Aquest tipus d’aten-
ció es va començar a oferir l’any 2007 amb
un programa multidisciplinari implantat per
Anna Espino, cap del Servei de Neurologia,
i que actualment apliquen el neuròleg José
Ramón Millán, la neuropsicòloga Silvia
Martínez i la treballadora social Oliva Sanz.

L’alta prevalença de l’Alzheimer i d’altres
demències i el poc temps disponible a l’àm-
bit de les consultes ambulatòries fan difícil
donar resposta a les necessitats i les
demandes de les persones cuidadores. Per
això es va crear el Servei d’Informació i
Atenció al Cuidador, que compta amb el
suport econòmic de Novartis.

Una malaltia neurològica no només afecta
qui la pateix, sinó que ocasiona un trastorn
a tot l’entorn familiar. Per tant, a fi d’atendre
el nucli familiar de manera integral i abordar
els aspectes que sorgiran durant el procés
de la malaltia, l’Hospital Son Llàtzer ofereix
mensualment un cicle de quatre sessions
informatives i formatives en les quals parti-

cipen entre deu i quinze famílies. A cada
cicle acudeixen a una sessió amb el neurò-
leg, a dues amb la neuropsicòloga i a una
altra amb la treballadora social. Quan els
pacients ja estan en alguna fase molt avan-
çada de la malaltia, ocasionalment els fami-
liars disposen de la col·laboració d’un infer-
mer de neurologia, habitualment Jaime
Alberto Nicolau.

Segons la cap del Servei de Neurologia,
quan es fa un diagnòstic d’Alzheimer, els
familiars del pacient han d’afrontar una
nova situació i adaptar-hi les seves cir-
cumstàncies personals, com ara els horaris,
els hàbits, la feina, etc. “Per tant, resulta
imprescindible que la persona cuidadora
sàpiga que no està sola, que pot formular
les preguntes que vulgui a l’especialista,
sense limitació de temps, i que l’assessora-
ran sobre com ha d’actuar amb el malalt i
quins tràmits ha d’iniciar”, explica Espino.

Per la seva part, el neuròleg José Ramón
Millán assenyala que aquest tipus de pato-
logies progressen lentament i es poden
allargar molts d’anys, per la qual cosa la
persona cuidadora pot arribar a estar molt
estressada. “És necessari que se senti
acompanyada durant tot el procés, a fi que
pugui cuidar millor el pacient i li serveixi de
més ajuda”, hi afegeix.

Un servei d’informació i suport 
a les persones cuidadores 

de pacients amb Alzheimer
El programa fou implantat pel Servei de Neurologia

En el 
programa 

ja han 
participat 625

famílies de
pacients de
Son Llàtzer



L’Alzheimer és un tipus de demència que afecta el 9 % de la pobla-
ció de més de 65 anys, un percentatge que augmenta amb l’envelli-
ment. Aquesta malaltia consisteix en una alteració neurodegenerati-
va primària que sol aparèixer a partir dels 65 anys, tot i que es pot
presentar en persones més joves. La mitjana d’edat de diagnòstic se
situa al voltant dels 80 anys.

Una persona que pateix la malaltia d’Alzheimer experimenta canvis
microscòpics en el teixit de certes parts del cervell i una pèrdua pro-
gressiva però constant d’una substància química anomenada “acetil-
colina”, que és vital per al funcionament del cervell, ja que permet que
les cèl·lules nervioses es comuniquin entre elles i està implicada en
activitats mentals vinculades a l’aprenentatge, la memòria i el pensa-
ment. Actualment, una bona part dels tractaments de la malaltia
d’Alzheimer intenten evitar la pèrdua d’aquests neurotransmissors. 

Què és l’Alzheimer?
Un dels aspectes en què el programa inci-
deix més és la manera d’actuar dels fami-
liars  perquè la patologia avanci més len-
tament i que el pacient conservi l’autono-
mia durant el màxim de temps possible.
D’acord amb el que afirma la neuropsicò-
loga Silvia Martínez, el millor és deixar
que tengui autonomia per vestir-se, des-
vestir-se i endreçar-se mentre la progres-
sió de la malaltia li ho permeti. “És impor-
tant estimular la memòria i la capacitat
cognitiva del pacient i també fomentar que
es mogui, que faci algun tipus d’activitat
física”, assegura.  

Amb aquest programa, en el qual ja han
participat 625 famílies de pacients de Son
Llàtzer, no només es fa una tasca d’acom-
panyament, formativa i educativa, sinó
que també s’ofereix suport en els tràmits
administratius per obtenir els ajuts que la
Llei de la dependència estableix. Olivia
Sanz, treballadora social de l’Hospital,
assenyala que, una vegada superat el
moment de dol que produeix el diagnòstic
de la demència i després d’haver rebut l’o-
rientació a càrrec dels metges, arriba el
moment d’informar la persona cuidadora
sobre els recursos que l’Administració
posa a l’abast, tant pel que fa a ajuts com
a la disponibilitat d’institucions destinades
a atendre aquest tipus de malalts.

Des de fa un any i mig s’hi ha afegit un
nou servei, l’atenció telefònica, atès per
una auxiliar de clínica que fa d’enllaç
entre els pacients, les persones cuidado-
res i els metges corresponents. D’aquesta
manera es poden resoldre dubtes sobre la

medicació o altres aspectes derivats
de la malaltia, com ara la sol·licitud
d’informes per incapacitat, etc. 

Els bons resultats del programa
han fet que els equips de neu-
rologia dels hospitals d’Inca i
de Manacor hagin demanat
col·laboració a Son Llàtzer
per implantar-hi el mateix ser-
vei, per la qual cosa s’ha creat
una xarxa de treball i d’inter-
canvi d’experiències. De fet,
durant els darrers mesos, fami-
liars de pacients de l’Hospital
Comarcal d’Inca s’han incorpo-
rat a las sessions formatives i
informatives de Son Llàtzer.



L’Hospital Son Llàtzer ha posat en funcio-
nament un nou sistema que permet reduir
el consum d’energia elèctrica i les emis-
sions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmos-
fera. Aquesta tecnologia, més eficient i
sostenible que l’actual, està basada en el
sistema de trigeneració per produir electri-
citat, a partir de la qual es genera l’energia
necessària per a l’aire condicionat i l’aigua
calenta.
Aquest sistema de trigeneració permetrà
que l’Hospital mateix pugui produir una part
important de l’energia que consumeix, con-
cretament el 50% de l’energia calorífica i el
40% de la frigorífica. La resta de les neces-
sitats seran cobertes per mitjà d’un sistema
de suport format per calderes de combustió
i refredadores. Amb el sistema anterior l’e-
nergia elèctrica que es necessitava per pro-
duir fred i calor era subministrada íntegra-
ment per la xarxa elèctrica de Mallorca.

Amb l’aplicació d’aquesta nova tecnologia,
Son Llàtzer podrà reduir gairebé un 55%
del consum d’energia elèctrica, ja que l’aire
fred es produirà a partir d’una màquina
d’absorció i de quatre refredadores conden-
sades per aigua. Aquest sistema també
aconseguirà reduir en 6.804 tones l’any el
volum d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

El cost de la nova instal·lació serà assumit
per l’empresa adjudicatària que ha gua-
nyat el concurs públic, a la qual l’Hospital
pagarà durant dotze anys una quantitat
anual que representa el cost del sistema
de calefacció i refrigeració i una quota de
manteniment. Passats els dotze anys,
l’Hospital serà el propietari de la
instal·lació. En resum: pel mateix cost
d’electricitat i gas natural amb què fins ara
es generen l’aire i l’aigua calents i l’aire
condicionat, Son Llàtzer disposarà d’una
instal·lació i d’un sistema d’alta eficiència
energètica i, a més, menys contaminant
per al medi ambient.

La implantació del nou sistema es fa en
dues fases: en la primera, que ha durat
des del maig fins a les darreries del juliol,
s’ha remodelat el sistema de producció
d’aire condicionat; amb la segona fase,
que acabarà a final d’any, s’haurà comple-
tat el procés amb la instal·lació del sistema
de trigeneració.

El cost de tot el projecte serà de més de
800.000€ per any, durant dotze anys.
Aquesta despesa inclou la nova instal·lació
per produir i subministrar aire i aigua
calents i aire fred i també el manteniment i
l’explotació del servei.
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Limitació 
de les temperatures
Des del novembre de 2009, l’Hospital Son Llàtzer estableix la limitació de les
temperatures per a l’aire condicionat i per a la calefacció en 26 ºC i en 21 ºC,
respectivament —d’acord amb el Reial decret 1826/2009—, a totes les zones
d’ús no sanitari del centre. Això permet estalviar al voltant d’un 5 % en el con-
sum d’electricitat i de gas natural.

Totes aquestes mesures que aplica l’Hospital estan integrades en el Pa d’efi-
ciència energètica, que es va començar a desenvolupar l’any 2007 arran de les
auditories energètiques que les empreses Ferrovial Servicios i Endesa Energía
varen fer a les instal·lacions del centre.

Per un altre costat, l’Hospital Son Llàtzer
ha començat a aplicar un conjunt de
mesures d’estalvi energètic, com ara el
canvi de llums i la instal·lació de detectors
de presència i de temporalitzadors.

Fa uns mesos, l’Hospital va renovar una
gran part de l’enllumenat intern substituint
les bombetes incandescents per llums de
díodes electroluminescents (LED), que
permeten un consum baix sense perdre
lluminositat. De fet, consumeixen un 70%
menys d’energia; per tant, són més efi-
cients i respectuosos amb el medi
ambient. 

De moment s’han col·locat els nous llums
a les zones comunes de l’Hospital, a les

plantes 0 i 3 i al pàrquing. També s’han
instal·lat detectors de presència als lava-
bos i als vestidors del personal, de tal
manera que els llums estan encesos
només quan algú fa ús d’aquests espais.

Per una altra banda, gràcies als nous
temporalitzadors els llums de les escales
d’emergència, que fins ara sempre esta-
ven encesos, només funcionen quan
s’activen, i ho fan durant un temps prede-
terminat, de dos a tres minuts. 

Es calcula que, amb l’aplicació d’aques-
tes mesures i d’altres, cada any es redui-
rà el consum d’energia uns 205.000 kW,
la qual cosa suposarà un estalvi de
31.000€ l’any.

7

Estalvi d’electricitat 

Son Llàtzer
podrà reduir
un 55% 
del consum
d’energia
elèctrica





El passat mes d’abril, l’Hospital Son Llàtzer
va posar en servei la Unitat de Cirurgia
Major Ambulatòria (UCMA) després d’una
profunda remodelació funcional, estructural
i organitzativa amb els objectius d´oferir una
millor atenció als pacients i d´augmentar
l’índex d’ambulatorització quirúrgica.

L’UCMA és una modalitat assistencial per a
pacients les patologies dels quals permeten
aplicar procediments quirúrgics en règim
ambulatori. Això vol dir que un pacient pot
ser donat d’alta hores després de la inter-
venció si no presenta complicacions.

Pel que fa als canvis estructurals, a l’UCMA
s’han creat una sala de cures intermèdies
(amb quatre llits) i dues consultes preopera-
tòries, una d’anestesiologia i una d’inferme-
ria. També s’hi ha ampliat la sala d’espera
per als usuaris i s’hi ha habilitat una zona
administrativa per a la recepció dels
pacients i per al procés d’altes mèdiques.

També s’han fet modificacions en el funcio-
nament i en l’organització de l’UCMA que
per als pacients suposen més comoditats i
una atenció millor. Per exemple, el mateix
dia que els pacients queden registrats en la
llista d’espera quirúrgica poden ser visitats
a la consulta i també fer-se les proves pre-
operatòries; això fa que hagin de tornar a
l’Hospital just el dia de la intervenció. 

Així mateix, des que s’ha creat la sala de
cures intermèdies, els pacients poden ser
traslladats directament de la sala d’opera-
cions a aquest espai o a una habitació de
l’UCMA, depenent de l’estat que presentin

després de la intervenció. Abans la reani-
mació dels pacients es feia a la Unitat de
Reanimació del Pacient, lluny de l’UCMA.

Una altra innovació és la presència d’un
metge anestesiòleg consultor, el qual s’ocu-
pa de gestionar el procés clínic, de col·labo-
rar amb el personal d’infermeria i d’atendre
els pacients que ho necessitin. A més a
més, els pacients que ja han estat donats
d’alta disposen d’un número de telèfon per
trucar-hi si se’ls presenta qualque dubte
sobre el seu procés.

L’UCMA funciona de manera independent
durant tot el procés d’atenció als pacients
pel que fa tant als aspectes clínics com als
administratius. Així mateix, la implantació
d’un sistema d’enquestes permet saber el
grau de satisfacció dels pacients i, en con-
seqüència, detectar els aspectes que
poden ser susceptibles de millorar.

El coordinador mèdic és Javier Mata i la
coordinadora d’infermeria n’és Yolanda
March, que en el procés de reestructuració
han comptat amb la col·laboració d’altres
serveis, com ara Informàtica, Admissió i
Qualitat. Actualment, l’UCMA està immersa
en el procés de certificació de qualitat UNE-
EN ISO 9001:2008.

Amb relació a la filosofia que ha inspirat la
remodelació de l’UCMA, Javier Mata expli-
ca que és important tenir cura de tot el pro-
cés a fi que els pacients puguin evitar l’in-
grés hospitalari i dur a terme la recuperació
a casa seva sense disminuir-ne la seguretat
i oferint-los totes les garanties d’atenció.
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Remodelació de la Unitat de Cirurgia Major
Ambulatòria de l’Hospital Son Llàtzer
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Karina Cappato és una usuària de
l’Hospital Son Llàtzer agraïda amb el cen-
tre. Durant un temps fou pacient del
Laboratori de Fecundació in Vitro, i això la
va lligar a l’Hospital d’una manera molt
especial. Pintora de professió, feia temps
que volia deixar la seva petjada artística
en alguna institució on hi passassin molts

d’infants. Finalment, ha estat la zona
de pediatria de Son Llàtzer on ha pintat

uns coloristes murals.

Cappato és argentina, però fa
nou anys que viu a l’illa. Allà ja
es dedicava a la pintura i deco-

rava llibreries infantils i habita-
cions d’infants. Una vegada a

Mallorca va continuar fent el mateix:
“Ara, però, la meva inspiració és la natu-
ra d’aquí. Pint, sobretot, motius mari-
ners, peixos, vaixells, etcètera. En reali-

tat, em fix molt en tot allò que crida l’aten-
ció del meu fill i aleshores ho pint, perquè
significa que també agradarà a altres
infants. La veritat és que ell és la meva
màxima inspiració”. 

A l’Àrea d’Urgències Pediàtriques,
Cappato hi ha pintat escenes diverses:
una nina fent volar un estel, peixos amb
forma de globus i amb un xumet a la boca,
cases dalt de les muntanyes, niguls, un far
damunt la mar, un nin i un moix dins un
vaixell de paper de diari… és a dir, tot un
univers de fantasia i color.

“Crec que és molt important que, quan els
infants van al metge, hi trobin elements
decoratius amb què es puguin entretenir”,
explica Karina Cappatto, que mentre pinta-
va la zona d’Urgències va interactuar amb
els infants i els seus pares: “Vaig conviure
amb les seves sensacions d’angoixa…
Això va ser el pitjor. Però el millor fou quan
els infants parlaven amb mi i em demana-
ven què estava pintant i de quin color ho
pensava fer”.

Ara, Karina Cappato completarà aquesta
intervenció a Son Llàtzer amb uns dibuixos
—també infantils— a la zona de
l’Hostatgeria de l’Àrea de Nounats. És tan
gran la generositat d’aquesta artista que,
el dia que li vàrem fer l’entrevista, duia uns
quants dibuixos seus que tenia la intenció
de deixar a la zona d’Urgències
Pediàtriques perquè els infants els emple-
nassin amb colors.

Karina Cappato exposa els seus treballs
al carrer durant les fires dels pobles i
també al passeig de Guillem Sagrera, de
Palma. Els vianants poden veure mostres
de la seva pintura en els quadres que hi
exposa i també en el seu dossier de pre-
sentació. A més de pintures de caire
infantil, també ha creat obres hiperrealis-
tes i ha participat en exposicions indivi-
duals i col·lectives. 

www.karinacappato.com 

Karina Cappato decora 
l’Àrea d’Urgències Pediàtriqueshu

m
an

it
za

ci
ó

1010



anglès m
èdic

per Jonathan McFarland 

This is our sixth lesson about false friends or false cognates. 
False friends in a medical context can lead to very real problems as both languages (ENGLISH and SPANISH) 
use words, expressions and grammatical constructions that seem similar, but in fact have different meanings. 

1 “TO ABATE” DOES NOT MEAN “ABATIR”    
“The pain abated after one our”.
“After the fire we have to bring the house down”. 
TO ABATE (ENGLISH) = REMITIR (SPANISH)
ABATIR (SPANISH) = TO BRING DOWN (ENGLISH) 

2 “TO ASPIRE” DOES NOT MEAN “ASPIRAR” 
“She aspires to be the next head of department”.
“The doctor make a bronquial aspirate to my mother”.
TO ASPIRE (ENGLISH) = AMBICIONAR (SPANISH) 
ASPIRAR (SPANISH) = ASPIRATE / BREATH IN (ENGLISH) 

3 “BLAND” DOES NOT MEAN “¨BLANDO”  
“The food was very bland”.
“I like to wear soft tissues, like silk ”. 
BLAND (ENGLISH) = SOSO, INSULSO (SPANISH)
BLANDO (SPANISH) = SOFT (ENGLISH)

4 “CONCOURSE” DOES NOT MEAN “CONCURSO”
“The concourse in the main building was huge”.
“Sometimes sports competition can make kids feel pressure”.
CONCOURSE (ENGLISH)  = VESTÍBULO, EXPLANADA (SPANISH)
CONCURSO (SPANISH) = COMPETITION, CONTEST (ENGLISH) 

5 “TO CONVENE” DOES NOT MEAN “CONVENIR”
“The expert panel convened a meeting to discuss the study results”.
“One thing we all agree on is the importance of friendship”. 
CONVENE (ENGLISH) = CONVOCAR (SPANISH)
CONVENIR (SPANISH) = TO SUIT, TO AGREE ON (ENGLISH) 

6 “TO DEVOLVE” DOES NOT MEAN “DEVOLVER”
“The central power was devolved”.
“Please, give me back all my books”.
TO DEVOLVE (ENGLISH)  = DELEGAR (SPANISH)
DEVOLVER (SPANISH) = GIVE BACK (ENGLISH) 

If you have any suggestions or any comments please contact me: mcfarland.jonathan@gmail.com. 
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“Els pacients
són persones

amb drets i
valors a l’hora
d’enfrontar-se

a les decisions
mèdiques”

“El Comitè d’Ètica és un òrgan mitjançant el qual
els professionals poden canalitzar les seves inquietuds” 
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Des de fa dos anys, és el president del Comitè d’Ètica de l’Hospital Son
Llàtzer. Com a especialista en ginecologia, abans havia estat el director

de l’Àrea Maternoinfantil. Home experimentat en l’àmbit de la gestió sani-
tària, ara la seva tasca prioritària és materialitzar la creació d’un codi ètic
de l’Hospital Son Llàtzer i consolidar el funcionament del Comitè d’Ètica.

Què és el Comitè d’Ètica?
És un òrgan consultiu, tant per a les
direccions assistencials mèdica i d’infer-
meria i la Gerència de l’Hospital com per
a la resta dels professionals. S’hi plante-
gen els problemes d’índole ètica i moral i,
fonamentalment, els valors que sustenten
els pacients i les seves relacions amb els
professionals.

Per què es creen comitès d’ètica?
El concepte de bioètica és recent, ja que
el va definir l’any 1979 un biòleg. Els
comitès de bioètica varen néixer fa més
de quinze anys com una manera de
democratitzar l’assistència sanitària. Es
tractava d’acabar amb els metges pater-
nalistes i d’entendre que els pacients són
persones amb drets i valors a l’hora d’a-
frontar les decisions mèdiques. A més, el
progrés de la medicina ha conduït a situa-
cions límit, tant al començament de la
vida com al final, que han fet que els pro-
fessionals necessitin un òrgan mitjançant
el qual canalitzar les seves inquietuds i
els problemes de caire ètic.

Qui integra el Comitè d’Ètica de
l’Hospital i quines funcions tenen?
L’integren professionals mèdics i d’infer-
meria que han acceptat voluntàriament
participar-hi. Hem procurat que siguin de
serveis diferents, sobretot dels que plan-
tegen molts problemes ètics, com ara els
que es produeixen al començament i al

final de la vida. També hi participen un
assessor jurídic, un metge forense i el
Servei d’Atenció a l’Usuari, que ens trans-
met les necessitats dels pacients.

Quins són els assumptes que més ha
tractat fins ara el Comitè d’Ètica?
És curiós que hi predominin els que tenen
a veure amb la reproducció humana;
alguns n’han estat ben complexos i ens
han obligat a tractar-los durant dues i tres
sessions. Hem tengut algun cas sobre la
limitació del suport vital, la qual cosa ha
fet que un grup important de professio-
nals sanitaris hagi desenvolupat una apli-
cació informàtica i un protocol, que ja
estan funcionant. Tenim més de tres-
cents casos sobre els quals el personal
mèdic ha introduït informació relacionada
amb la limitació del suport vital. Aquest
projecte ha assolit una gran acceptació i
és el fruit més important que ha produït la
tasca del Comitè d’Ètica.

Qui té dret a demanar la limitació del
suport vital?
Aquesta indicació, com d’altres, depèn
del metge, però no pot actuar si no té el
consentiment del pacient mateix o dels
seus familiars. Aquest protocol té l’avan-
tatge que els professionals de les dife-
rents especialitats poden desactivar infor-
màticament la indicació de limitació de
suport vital o introduir-hi informació nova
depenent de l’evolució del pacient.  

Adolfo Marqués, 
president del Comitè d´Ètica 

de l´Hospital Son Llàtzer
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Què és exactament la limitació del
suport vital?
És la decisió clínica, sempre per indicació
del pacient o de la seva família, de no iniciar
o de retirar mesures de suport vital quan hi
ha una desproporció entre aquestes i els
fins que es volen aconseguir. Un dels casos
més típics per il·lustrar aquest concepte és
el d’un pacient de càncer terminal que vol
decidir per si mateix fins a on vol arribar
amb el tractament que li apliquen. Aquesta
informació proporcionada pel pacient s’in-
trodueix en el programa i està a l’abast dels
professionals que l’atenen.

Quina és la tasca més immediata que
té ara el Comitè d’Ètica?
Crec que en el darrer trimestre d’enguany
ja podrem presentar el codi ètic de
l’Hospital Son Llàtzer. Amb això no haurem
descobert Amèrica, perquè moltes institu-
cions ja tenen aquest tipus de codi. Però sí
que puc dir que serà un dels més participa-
tius: vàrem enviar una enquesta al perso-
nal de l’Hospital i la varen contestar més
de cinc-centes persones, cosa que suposa
el 40% de la plantilla del centre.

Qui pot acudir al Comitè d’Ètica?
Ho fan bàsicament els professionals sani-
taris. Els pacients també hi poden presen-
tar suggeriments o queixes amb relació als
valors ètics, però malauradament s’hi
plantegen pocs problemes concrets. En el
quefer diari, es presenten molts casos que
són resolts pels mateixos serveis mèdics o
per les unitats d’infermeria, tot i que s’hau-
rien de consultar al Comitè, la qual cosa
faria que ens enriquíssim tots.

Saben els pacients que disposen del
Comitè d’Ètica?
Saben que hi ha un servei d’atenció als
usuaris, però no saben que disposen del
Comitè d’Ètica. Ho hauríem de difondre
més i seria ideal que representants dels
pacients o associacions de pacients for-
massin part del Comitè. Ja ha passat l’èpo-
ca en què els pacients només reclamaven,
que just eren reivindicatius; ara n’hi ha que
es plantegen problemes de valors, proble-
mes ètics… Ho veig quan faig la visita als
pacients de planta: embarassos d’adoles-
cents, dones que han de deixar el fill en
adopció, etcètera. De fet, hem hagut d’ana-
litzar un cas típic dels comitès d’ètica:
sense donar dades ni trair el deure de la
confidencialitat, puc comentar que hem
tengut un cas d’embaràs gemel·lar en què
un dels fetus presentava malformacions
greus i l’altre no. Això ha posat sobre la
taula uns problemes ètics molt complexos i
difícils de resoldre.

Quin és el principal problema de la
sanitat des del punt de vista ètic?
Jo crec que és la confidencialitat de les
dades, sobretot en un hospital sense
papers, com el nostre, on el 95% dels pro-
cediments es fan informàticament. L’accés
a les dades és un assumpte que convé
estudiar. No es pot treballar sense tenir tota
la informació sobre el pacient, que sovint
és atès per una sèrie d’especialistes; però
alhora aquesta informació és molt sensible.
Hem d’analitzar com fer compatible la con-
fidencialitat de les dades amb el treball
necessari d’un equip amb l’objectiu de
millorar la salut del pacient. 

13

“Els comitès 
de bioètica
varen néixer 
fa més de 
quinze anys
com una 
manera de
democratitzar
l’assistència
sanitària”
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El Servei 
aplica dues

tècniques
recents: 

sinusoplàstia
amb baló i

implants 
auditius 

osteointegrats

L’otorinolaringologia és una especialitat que
s’encarrega de la prevenció, el diagnòstic i
el tractament de les malalties que afecten
l’orella, les vies aerodigestives superiors i la
regió cervical i facial. Per assolir un diag-
nòstic apropiat s’utilitzen les darreres tècni-
ques disponibles sobre exploració, tant
morfològica com funcional. Destaquen l’ex-
ploració amb microscopis i endoscopis
rígids i flexibles, l’exploració auditiva amb
tècniques subjectives i objectives, la valora-
ció de la funció del sistema de l’equilibri, de
la veu i de la funció nasal, i els estudis sobre
les al·lèrgies.

En l’àmbit de la medicina quirúrgica, el
Servei d’Otorinolaringologia de Son Llàtzer
aplica les tècniques més avantguardistes,
entre les quals destaquen la cirurgia naso-
sinusal guiada per la imatge, la sinuso-
plàstia amb baló, els implants auditius de
l’orella mitjana i osteointegrats, la microci-
rurgia laríngia amb làser, la cirurgia onco-
lògica i la reconstrucció de defectes amb
penjalls pediculats o microvascularizats, la
microcirurgia de l’orella i l’ús de diferents
tècniques aplicades a la cirurgia dels tras-
torns del son i de la veu.

De les diverses tècniques quirúrgiques, les
més noves són la sinusoplàstia amb baló i
els implants auditius osteointegrats. La pri-

mera és de creació recent i s’aplica a
pacients de patologia sinusal. 

La sinusitis és una malaltia que apareix a
les cavitats nasosinusals, que es comuni-
quen amb el nas a través d’estrets conduc-
tes. Si en el context d’un refredat comú
aquests conductes s’obstrueixen, no per-
meten evacuar el moc, la qual cosa provo-
ca dolor per pressió. També hi pot haver
pacients que presentin dolor a les regions
frontal o maxil·lar quan s’exposen a canvis
de pressió en un vol amb avió o quan bus-
segen, a causa que els conductes que es
comuniquen amb el nas són més estrets
del que seria normal.

En general, les persones afectades de
sinusitis solen respondre bé als tracta-
ments mèdics; si no és així, la solució és
una intervenció quirúrgica que consisteix
en l’eixamplament dels conductes nasals.
Fins fa poc, el procediment es feia per
cirurgia endoscòpica nasal, utilitzant pin-
ces mossegadores. Tanmateix, la tècnica
ha evolucionat: ara, la sinusoplàstia amb
baló permet l’eixamplament dels conduc-
tes nasals de manera menys traumàtica;
aquest sistema consisteix en la introducció
d’un baló que després s’infla i que, per
mitjà de la pressió, permet dilatar les cavi-
tats sinusals.
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Una altra de les noves tècniques que s’uti-
litzen al Servei d’Otorinolaringologia és
l’implant osteointegrat, que funciona com
un dispositiu amplificador auditiu. Està
indicat per a pacients que no poden dur
audiòfons a causa d’alguna alteració del
conducte auditiu extern (infecció de repeti-
ció, conducte massa estret, taps de cera
de repetició, etc.) i per als casos de sorde-
sa unilateral amb bona audició a l’orella
contralateral. Els implants osteointegrats,
que l’any 2010 es varen col·locar a nou
pacients, necessiten cirurgia per introduir-
los a la part òssia, darrere del pavelló auri-
cular i el dispositiu auditiu. 

Per un altre costat, la detecció precoç de
les patologies és un dels pilars de l’espe-
cialitat d’otorinolaringologia, sobretot a les
àrees d’oncologia i de l’audició en la infan-
tesa, ja que permet millorar-ne el pronòstic
i evitar-ne les seqüeles. 

Precisament, l’any 2010 els professionals
del Servei varen fer estudis d’audició (oto-
emissions) a 2.549 nadons dels 2.581 que
havien nascut a l’Hospital Son Llàtzer. En
aquestes revisions es varen detectar set
hipoacúsies (falta d’audició) i una sordesa
bilateral.

Pel que fa a la consulta específica de càn-
cer de cap i coll, l’any 2010 hi varen ser
atesos més de 700 pacients, entre els que

acudien per primera vegada a la consulta i
els que ho feien per a una revisió. També
l’any passat es varen intervenir quirúrgica-
ment 55 pacients diagnosticats de càncer
de cap i de coll. 

Cal assenyalar que el Servei d’Otorino-
laringologia basa la seva activitat en l’ac-
tualització periòdica dels coneixements
del seu equip per mitjà de diverses ses-
sions clíniques setmanals i la participació
en cursos i congressos. Els diferents
comitès dels quals els seus especialistes
formen part els permeten una aproximació
multidisciplinària a les patologies i
col·laborar estretament amb els serveis
d’Anatomia Patològica, Dermatologia,
Neurologia, Oncologia, Pediatria,
Pneumologia i Radiologia.

Així mateix, els integrants del Servei
estan subespecialitzats, per la qual cosa
tenen coneixements teòrics i pràctics que
milloren el diagnòstic i el tractament dels
pacients. Així doncs, disposen de quatre
consultes especialitzades: Oncologia,
Otoneurologia, Trastorns del Son i Tras-
torns de la Veu. 

El Servei d’Otorinolaringologia treballa en
col·laboració amb l’atenció primària per
establir protocols que millorin la preven-
ció de les malalties i el diagnòstic i el trac-
tament dels pacients.

19171715

S’han fet 
estudis 
d’audició 
a més de 
2.500 nadons
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Joan Manresa és un escriptor vinculat al
món del periodisme i, per damunt de tot, un
gran viatger. Ha visitat Egipte més de sei-
xanta vegades i també altres països del món
àrab, on diu que s’hi troba bé i que viatjar-hi
és econòmic: “A l’hora de viatjar hi ha dues
opcions: fer-ho fredament o bé creant lli-
gams d’amistat. Si no coneixes la gent dels
països que visites, en tens una visió superfi-
cial; si hi fas amics, et fa il·lusió tornar-hi,
perquè vas a visitar-los”.

Quan Joan Manresa va començar a viatjar
tenia vint anys i va anar a França. Per això
diu que ara està recuperant el temps perdut.
De fet, sempre que pot surt a conèixer móns
nous o a veure els amics, com en la darrera
ocasió, en què pocs dies després d’aquesta
entrevista partí cap a Tunísia. “Molta gent diu
que els països àrabs són renouers, que
estan bruts i no sé quantes coses més; però
jo sempre dic que aquí passa el mateix. El
que s’ha de fer és anar per carrers secunda-
ris, on hi ha manco gent, i no mirar en terra”,
explica. 

Com a enamorat dels països àrabs, n’ha
seguit de prop les revoltes. Entén que des-
prés de tantes monarquies successives
—és una manera de dir que els règims auto-

ritaris s’hi han prolongat al llarg del temps—
la situació política i social no es pot arreglar
en dos dies. “El març passat vaig anar a
Egipte; la gent estava contenta i comunica-
tiva, amb ganes de començar una nova
etapa”, assegura.

Conjugant les seves grans passions, en
aquests moments Joan Manresa escriu un
llibre sobre els oasis d’Egipte i ens avança
que ja en té escrites més de cent pàgines,
però que necessita concentració i dedicació
per acabar-lo.

Si li demanau quin és el país que l’ha
impressionat més, no ho pensa dues vega-
des: el Iemen. “És, sens dubte, excepcional.
Tot i que hi ha marjades com les de
Banyalbufar, la resta del paisatge és espec-
tacular i totalment diferent del que hi estam
acostumats. També m’agrada molt l’Iran”,
afirma aquest viatger impenitent.

És un pacient recent de la sanitat pública, ja
que fins fa poc acudia a la privada. “Quan un
està malalt es pensa que és la persona més
important del món i per això vol que el
metge, a més de curar-lo, l’escolti. Si et
sents ben atès, aleshores et poses bo més
aviat”, considera.
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m Joan Manresa, 
escriptor i viatger

Un viatger que crea lligams d´amistat
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Seguidores d’Scarpetta
Amb el personatge de la doctora Kay Scarpetta, l’autora Patricia Cornwell ha creat un personatge gairebé
real. S’hi identifiquen totes les dones que viuen entregades a la seva feina i que per això mateix combinen la
seriositat i la recerca de l’excel·lència en el treball amb una vida afectiva una mica atípica i turmentosa.

Per als lectors, el més gratificant de la doctora Scarpetta és comprovar-ne l’agudesa extraordinària en l’anà-
lisi de cada cas, la constància i la disciplina, i al mateix temps la vivència de sentiments reals: culpabilitat,
obsessió desmesurada, enduriment propi d’algú que treballa cada dia amb la crueltat… I al final de cada
novel·la un s’adona de com l’autora i el seu personatge han sabut transmetre la vàlua de l’esforç en la feina
de cadascú.

Anna Espino, neuròloga

Sempre m’ha agradat llegir llibres de forenses, d’assassinats i d’investigació de crims diversos (no sé si això
té cap significat ocult). Per això em va encantar descobrir la doctora Kay Scarpetta, gràcies a una amiga que
tenia uns quants llibres seus. I em vaig endinsar en la seva història… i en la de Benton, el company de feina
que esdevé alguna cosa més, i també en la de la seva neboda Lucy i, és clar,
en la del capità Marino.

Cornwell fa evolucionar la protagonista, tot i mostrant-la sempre com una gran
científica molt exigent amb si mateixa i amb els altres, tocant de biaix la políti-
ca i el poder, lluitant per la seva vida a vegades contra aquells que ha ajudat a
condemnar. En el darrer llibre, Port Mortuary —encara no traduït—, Kay
Scarpetta ha estat enviada a reciclar-se en noves tècniques, però la fan tornar
de manera sobtada i es troba al seu lloc de feina en una posició compromesa.
L’acció es desenvolupa en un curt lapse de temps, amb moltes intrigues contra
la protagonista mateixa. Scarpetta es veu obligada a defensar la seva manera
de fer, el seu prestigi i el càrrec i ha de fer front a acusacions sobre el seu mèto-
de de gestionar els casos.

Montse Vilanova, farmacèutica

Las médicas en la novela negra 
De los miles de libros que se editan en España cada año, ocupan un lugar des-
tacado las novelas negras. Y, precisamente, una de las autoras más laureadas en
este género es Patricia Cornwell, que desde hace veinte años da vida, a través
de sus novelas, a la doctora forense Kay Scarpetta, quien ha protagonizado títu-
los como Post mortem, La jota de corazones, Cruel y extraño, El cuerpo del deli-

to, o La granja de cuerpos, entre otros. En la serie de Scarpetta aparecen también su marido, que
es psiquiatra forense, y la sobrina de ambos, una peculiar detective con notables conocimientos
de tecnología informática.

Patricia Cornwell, nacida en Miami (Florida, EE. UU.), es una experta conocedora de los temas que
aborda en sus novelas; no en vano trabajó como reportera de sucesos, analista informática en la
Oficina del Forense de Virginia y colaboradora del Departamento de Policía de Richmond.

La trama de las novelas de Cornwell transcurre de manera rápida y vibrante, y las investigaciones
que lleva a cabo su protagonista son especialmente detalladas y meticulosas en lo que a medici-
na forense se refiere. Asimismo, se sirve de avances tecnológicos y procedimientos policiales y
psicológicos completamente actuales. Recomiendo leer sus novelas por orden cronológico de
publicación, ya que en caso contrario se pierden datos de algunas historias, puesto que su autora
las encadena de una novela a otra. 

Magdalena García Bonafé, médica patóloga

club de lectura
Coordinat per Magdalena García i Antoni Juan
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Les infermeres de l’Hospital són les respon-
sables de proporcionar les cures als pacients
i treballen per desenvolupar-ne el potencial
d’autonomia i per suplir-los-la quan no és
suficient o no en tenen. Oferir aquestes cures
requereix uns coneixements, unes aptituds i
unes actituds essencials que garanteixin que
els pacients rebran la millor atenció.

Les cures d’infermeria s’estructuren seguint
el model conceptual de Virginia Herderson i
se sustenten en el mètode científic i la taxo-
nomia de l’Associació Nord-americana de
Diagnòstic d’Infermeria (més coneguda com
NANDA, per North American Nursing
Diagnosis Association), una societat científi-
ca que s’ocupa d’estandarditzar els diagnòs-
tics d’infermeria. A l’àrea d’Hospitalització de
Son Llàtzer, el personal d’infermeria utilitza
una eina de gestió de cures denominada
GACELA (per Gestión Asistencial de los
Cuidados de Enfermería Línea Abierta) i
també a altres àrees —com ara la Unitat de
Cures Intensives, Nounats, Urgències i les
sales d’operacions— s’utilitzen eines infor-
màtiques adaptades a aquests serveis.

Quin és el paper que desenvolupa el perso-
nal d’infermeria en les cures dels pacients?
Quan es produeix un ingrés, es fa una valo-
ració completa del pacient, la qual no només
abasta els aspectes físics, sinó també els
psíquics i els socials. Per fer aquesta valora-
ció, els professionals tenen en compte les
característiques de l’entorn familiar i social
del pacient i l’ajuden a desenvolupar les acti-
vitats diàries que puguin contribuir a recupe-

rar o millorar l’estat de salut o bé, si no és
possible, a tenir una mort digna. D’aquesta
manera, el personal d’infermeria aplica un
model conceptual de cures que ofereix una
visió integral de les persones, tant de les
sanes com de les malaltes.

Una vegada feta la valoració integral de les
necessitats del pacient, es formulen els diag-
nòstics d’infermeria i s’estableix un pla de
cures adaptat personalment, en el qual s’ob-
serven els problemes d’autonomia i d’inde-
pendència que el pacient pugui tenir, que són
treballats pel professional mateix, i també els
problemes de col·laboració, que requereixen
la intervenció d’altres professionals. Cal
assenyalar que al llarg de deu anys, amb el
treball del personal d’infermeria, amb l’eina
GACELA i amb l’ajuda de la Comissió de
Cures de l’Hospital s’ha aconseguit elaborar
més de seixanta plans de cures estandardit-
zats per als processos de salut més habituals
de l’entorn hospitalari.

Durant l’estada del pacient a Son Llàtzer, el
personal d’infermeria en fa un rigorós segui-
ment del pla de cures i hi introdueix les modi-
ficacions oportunes d’acord amb els canvis
que es puguin produir en el seu estat de
salut. Finalment, quan rep l’alta hospitalària i
requereix una continuïtat assistencial a
càrrec de la infermera del seu centre de
salut, la infermera referent redacta l’informe
de l’alta, en el qual descriu quin ha estat el
motiu de l’ingrés, fa una valoració per neces-
sitats actualitzada en el moment de l’alta i
estableix recomanacions sobre l’estil de vida,

La figura i la tasca de la infermera 

L’equip
d’infermeria

està
compromès

amb la
docència,

la formació
i la investigació
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la higiene o l’alimentació que el pacient hau-
ria de seguir. També hi fa una explicació deta-
llada de com li han de fer les cures que fins
aleshores li han proporcionat a l’Hospital. A
més, els pacients que ho requereixin tornen a
casa havent-los gestionat ja una cita amb la
seva infermera de l’atenció primària. 

El tasca d’infermeria se sustenta en un con-
junt de valors: orientar l’activitat al servei de
la ciutadania i la comunitat; tenir cura dels
pacients i dels seus familiars d’una manera
integral; oferir una atenció humana i càlida
orientada a les persones; promoure l’autono-
mia; treballar i gestionar les cures amb plans
adaptats a les persones i basats en mètodes
científics; assegurar la continuïtat de les
cures; garantir el respecte i la confidencialitat
dels pacients i els seus familiars; respectar
els valors i les creences de les persones, i
oferir vies de comunicació i informació en
benefici dels usuaris.

L’equip d’infermeria de Son Llàtzer està
també compromès amb la docència, la for-
mació i la investigació. Cada any se subs-
criuen convenis de col·laboració per a la for-
mació en pràctiques d’alumnat d’infermeria,
infermeres residents de comares i salut men-
tal, fisioterapeutes, tècnics en radiodiagnòs-
tic, terapeutes ocupacionals, tècnics en
cures, auxiliars d’infermeria i personal auxi-
liar sanitari. 

Pel que fa a la formació, l’Hospital posa a l’a-
bast del seu personal una àmplia oferta anual
de cursos. I quant a la investigació, hi ha un
grup d’infermeria que ofereix ajuda metodolò-
gica per realitzar projectes en què el disseny
dels estudis pugui generar dubtes. Aquest
grup també guia els professionals en el pro-
cés de difusió dels treballs a la comunitat
científica.

María Cano, María del Mar Laguna  
i Carlos Villafáfila, infermers

Hi ha més
de seixanta
plans de cures
estandarditzats
per als 
processos
de salut
més habituals

Una atenció permanent 
L’equip d’infermeria està interessat especialment a fomentar al màxim la proximi-
tat amb els pacients, cultivar les relacions personals establint vincles amb els
pacients i els seus familiars, augmentar-ne el nivell de confiança i posar-los a l’a-
bast els recursos per disminuir l’ansietat i l’angoixa causades per la malaltia.

Els pacients ingressats a Son Llàtzer i els seus familiars sempre tenen a disposi-
ció un equip d’infermeria de referència, que es responsabilitza de les cures i que
els cobreix les necessitats d’atenció durant totes les hores de cada dia de l’any.
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El diumenge 11 de juny, el grup excursionis-
ta de Son Llàtzer va fer la tercera excursió,
aquesta vegada a sa Penya Roja, ubicada
a la península d’Alcúdia. Els marxaires es
varen trobar a Alcúdia i d’allà partiren cap a
l’ermita de la Victòria, des d’on varen recór-
rer un tram de la costa per camins estrets i
penya-segats. Mentre que una part del grup
va quedar a la platja, els més aventurers
arribaren fins al cim de sa Penya Roja. Una
vegada assolit, una part d’aquest grup va
arribar fins al capdamunt de la
Talaia de la Victòria. La
sortida va acabar
a la platja de
s’Illot.

Son Llàtzer
celebra el desè

aniversari
amb un ampli

programa
d’activitats
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Excursió 

El 17 de juny va tenir lloc, a la sala d’actes
de l’Hospital, una nova actuació de la nos-
tra coral en el marc de la Festa de la
Primavera. 

Hi va interpretar les obres “Más vale tro-
car”, de Juan de la Encina; les peces anò-
nimes del segle XVI “Amor que me cauti-
vas” i “Ay, linda amiga”; “Jezu Kriste”, de
Jaromír Urbanec, i “Ave Maria”, de Felix M.
Engelhart. 

La coral va comptar aquesta vegada amb
la participació estel·lar de la soprano Elsa
Salord.

Concert 

L’11 de juny es va celebrar la festa infantil
dels fills del personal de Son Llàtzer, amb
una gran participació d’infants i dels seus
pares. En el recinte de la pista de bàsquet,
els menuts varen participar en tallers de
jocs de reciclatge i varen gaudir de dos cas-
tells inflables i de l’actuació dels pallassos
de Sonrisa Médica i d’uns altres que varen
dur el popular personatge Bob Esponja.
Com a record de la festa ens ha quedat un
mural on els infants varen estampar les
seves mans amb pintura, davall de les
quals escrigueren el seu nom.

Festa infantil 

El 16 de juny va tenir lloc a la sala d’actes
la primera actuació del grup de teatre de
l’Hospital, que va debutar amb l’obra titula-
da Son Llàtzer 3001. 

Es va aprofitar aquest acte per llançar la
campanya “Un quilo de solidaritat”, que
consistí en la possibilitat de les persones
assistents de fer donació d’aliments, la
col·lecta dels quals es va cedir a diverses
institucions benèfiques.  

Teatre
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L’Hospital Son Llàtzer ha renovat la imatge
i els continguts del seu lloc web, que s’adre-
ça principalment al seu públic objectiu, és a
dir, pacients i usuaris. 

El nou web, en el qual predominen els
colors corporatius del centre, posa a l’abast
dels pacients i dels usuaris el màxim d’infor-
mació útil i bàsica, estructurada i d’accés
fàcil. Els protagonistes visuals en són els
mateixos professionals del centre (personal
mèdic i d’infermeria, zeladors, administra-
tius, etc.), que apareixen a les fotografies
com una manera de mostrar la seva tasca
diària. 

Al web es troben els apartats clàssics de
qualsevol espai d’aquestes característi-
ques, però també d’altres pensats especial-
ment per servir d’ajuda als usuaris de
l’Hospital, com ara un apartat de guies, en
què es facilita la informació que necessita
saber qualsevol persona que acudeixi a
Urgències, a un dels gabinets a fer-se una
prova funcional o al Servei de Radiologia,
per posar-ne uns exemples. 

També hi ha guies per als pacients que
tenen necessitat d’acudir a Consultes
Externes, per a aquells que s’han de sotme-
tre a alguna intervenció quirúrgica i per als
que han de romandre ingressats per qual-
sevol causa. Els pacients i la resta dels
usuaris també hi disposen d’una guia inter-
activa d’accessos al centre, de manera que
clicant damunt de l’àrea a on volen anar un
plànol interactiu els indica la millor ruta per
arribar-hi. 

Al web també es troba informació sobre els
serveis de l’Hospital i l’activitat que hi acom-
pleixen, i també les tasques que s’hi desen-

volupen en matèria d’investigació, de
docència i de formació.

A més a més, per mitjà de les notícies els
usuaris es poden informar sobre la creació
de nous serveis, sobre les operacions qui-
rúrgiques innovadores que es fan a Son
Llàtzer, sobre la reestructuració dels espais
i sobre altres esdeveniments. Poden trobar
la informació tant a la web principal com a
la secció Actualitat o a l’apartat
Comunicació.

Una de les novetats és la creació d’un espai
denominat Canal Son Llàtzer, en què els
internautes poden veure reportatges audio-
visuals elaborats pel Depar-tament de
Comunicació de l’Hospital. Aquesta és una
manera més interactiva i moderna de posar
a l’abast de tothom la informació sobre el
centre. De moment s’hi poden visionar
reportatges sobre el servei que la Sala de
Lactància ofereix a mares i pares, una
entrevista amb el president del Comitè de
Bioètica de Son Llàtzer i també la pel·lícula
guanyadora del primer concurs de vídeos
sanitaris de l’Hospital.

L’Hospital Son Llàtzer estrena web

Al web es
poden trobar
guies 
per als
pacients 
i per a 
la resta 
dels usuaris

xarxes
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Entramos por Urgencias. A Inés le cos-
taba respirar. Efectivamente, tenía la
saturación bastante regular, así que nos
invitaron a pasar los siguientes días
hospedados en el país de las hadas
blancas.
Nada más llegar, las hadas le regalaron
un globo con cara sonriente y una cres-
ta espectacular. Crespín, que así lo lla-
mamos, se convirtió en un gran compa-

ñero de viaje para las
aventuras que
aguardaban a Inés,
ocultas entre las
paredes pintadas de
la planta de
Pediatría.

Al poco
rato y tras

revolotear a su alre-
dedor comprobando
que todo estuviera
perfecto, las hadas
le indicaron a Inés
el camino que
debía seguir para
llegar a la jungla
de juguetes infi-
nitos.
La intrépida
v i a j e r a
montó junto
c o n
C r e s p í n

en un her-
moso corcel gris, con

el que intentaron acortar distan-
cias con su destino. De repente, una
copiosa lluvia de corazones les obligó a
resguardarse en la cueva de la puerta
azul, donde coincidieron con un simpáti-
co perro y un gato delgaducho, que
amenizaron la espera a todos los que
allí aguardaban, cantando bajo la lluvia.

Cuando pudieron proseguir su viaje,
Inés y Crespín coincidieron con una
familia de patos amarillos, que hacía
tiempo que intentaban llegar a la jungla
y, sin saber muy bien por qué, no eran
capaces de avanzar.
Mientras Inés, Crespín y su corcel cha-
poteaban alegremente junto a los patos,
un estruendo los sorprendió: dos gigan-
tes vestidos de colores se acercaban
rápidamente a la charca echando pom-
pas de jabón por la boca y acompañan-
do sus pasos con extrañas melodías.
Inés se escabulló como pudo y, casi sin
darse cuenta, atravesó el umbral de

cristal que conducía a la jungla…
¡No podía creer lo que veía!

¿Cuántos juguetes y cuentos caben en
la imaginación de un niño? ¡Allí había
más! El guardián de la jungla de jugue-
tes infinitos le dio la bienvenida y vigiló
que en todo momento se lo pasara en
grande.
Como Inés ya conocía el camino, cabal-
gó rápidamente hasta su refugio, donde
pidió refuerzos. Y, al poco rato, ya había
varios niñitos en la jungla jugando y olvi-
dando las peripecias por las que habían
tenido que pasar hasta llegar allí.
Tras un largo rato de juego, las hadas
blancas aparecieron de nuevo y, con
toda la delicadeza y dulzura que descri-
bían los cuentos que los niños habían
estado leyendo, condujeron a cada uno
a su refugio. Les susurraron al oído que
debían reponer fuerzas porque a la
mañana siguiente les esperaba otro día
cargado de inolvidables aventuras.
Incluso alguno, tocado por la varita
mágica del hada mayor, podría volver a
casa a la mañana siguiente…

Nieves Álvarez
Recursos Humanos
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històries sense clínica
El país de las hadas blancas
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Sopa de lletres
Qui no té cap ha de tenir cames

passatem
psper Bartomeu Riera

Segur que sabeu anomenar les principals parts del cos humà.
Però, ¿coneixeu el significat de les frases fetes següents, que
tenen com a protagonistes diferents parts del cos? 

Apa! Demostrau els vostres coneixements sobre fraseologia!

1  Treure el fetge per la boca A Ser molt susceptible
2 Estirar més el braç que la màniga B Irritar-se en extrem
3 Posar-se les cames al coll C  Mostrar-se disconforme
4 Fer el cap viu D  Sorprendre’s molt
5 No tenir cara ni ulls E  Morir
6 Tòrcer el coll F  Cansar-se molt
7  Fer el cor fort G  Suportar-ho tot sense preocupar-s’hi
8  Caure de cul H  Procurar tenir valor
9  Treure foc pels queixals I  Anar caminant
10 Tenir bona esquena J  Resultar [una cosa o algú] agradable
11 Arrufar el nas K  Ser [una cosa] impresentable 
12  Treure’s la son de les orelles L  Intervenir molt a fons en un assumpte
13  Tenir la pell fina M  Fer despeses superiors a les possibles
14  Entrar per l’ull dret N  Anar alerta, mirar i pensar bé les coses
15  Ficar-se fins als colzes O  Espavilar-se, treure’s la peresa

En acabat, cercau en la sopa de lletres les parts del cos que
s’esmenten en les frases fetes. 

Amb les lletres sobreres podreu llegir un refrany.

C Q L L E P C U S I

O C A R A Ç N O E S

L U S E M A C O L L

Z L T A E R C A L L

E A C P H B X A E U

S O D E T I E S R N

B E G T E F I A O P

C O R U R C A N M A

E S Q U E N A E S C

Solucions
Sopa de frases fetes
1-F, 2-M, 3-I, 4-N, 5-K, 6-E, 7-H, 8-D,

9-B, 10-G, 11-C, 12-0, 13-A, 14-J, 15-L

CQLLEPCUSI
OCARAÇNOES
LUSEMACOLL
ZLTAERCALL
EACPHBXAEU
SODETIESRN
BEGTEFIAOP
CORURCANMA
ESQUENAESC




