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urant aquests darrers mesos, alguns caps de servei han deixat d’ocupar aquest càrrec per circums-
tàncies diverses, personals o professionals. En conseqüència, la Gerència de l’Hospital s’ha posat a
cercar les persones adients per substituir els professionals que cessaven: el psiquiatre Mauro García,
el nefròleg Joan Gascó i l’internista Andrés de la Peña, que no exercirà com a cap del Servei de
Medicina Interna però continuarà a l’Hospital acomplint tasques com a metge d’aquesta especialitat.

Als que s’acomiaden, l’Hospital com a organització els agraeix la professionalitat i la il·lusió amb què han partici-
pat durant aquests anys en el projecte del centre. Amb el seu esforç i la seva feina han contribuït a aixecar un
hospital jove, des que va obrir el desembre de 2001 fins ara, amb l’activitat assistencial ja consolidada. A tots ells,
gràcies.

Però ja hi ha nous facultatius que s’hi han incorporat: Miguel Echevarría com a cap del Servei de Psiquiatria;
Carlos Alonso com a cap del de Medicina Interna i Joan Buades, del de Nefrologia. A tots ells, benvinguts i bona
feina.

Per un altre costat, en el número anterior de la revista us vàrem donar tast del que estàvem preparant per a la pri-
mavera. Doncs bé, en aquest número trobareu el calendari de la Festa de la Primavera de Son Llàtzer: del 6 al
13 de maig tenim programada una sèrie d’activitats esportives, lúdiques, musicals i una festa infantil. Fins i tot hi
haurà una exposició sobre l’activitat assistencial i no assistencial de la gran família que és el personal de
l’Hospital, en la qual reunirem un bon grapat d’instantànies sota el títol “Curar-se en salut”.

En el marc d’aquesta setmana de festes i dins el programa “Diàlegs Son Llàtzer”, tindrà lloc la segona conferèn-
cia del cicle d’enguany, que duu el títol “Salut i humanitats”. El 6 de maig, Emilio Duró ens ensenyarà com gestio-
nar la il·lusió i el coeficient d’optimisme.

I entre les activitats que es faran al recinte hospitalari, hem programat per al 12 de maig dues actuacions musi-
cals: la de la coral de l’Hospital Son Llàtzer i la del concertista de piano Anacleto Gómez.

El final de la Festa de Primavera serà l’acte de lliurament dels guardons de la quarta edició dels Premis Son
Llàtzer, que tindrà lloc el 13 de maig al Teatre Xesc Forteza, de Palma, amb la presència de les autoritats sanità-
ries. Hi haurà també una actuació musical a càrrec de Rrrr ... Ensemble Percussió, un grup d’alumnes del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
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Papers de Son Llàtzer con-
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els pacients i els usuaris de
l’Hospital que enviïn els
seus comentaris o suggeri-
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ens ajudarà a millorar-la.
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per l’Hospital. Una vegada seleccionats
els projectes, els professionals elegits
podran començar les estades de formació
en hospitals espanyols i estrangers, al
final de les quals hauran de presentar una
memòria a les comissions corresponents.

Per a enguany, el programa disposa d’un
finançament de 80.000 €, que es destina-
ran a cobrir les despeses dels desplaça-
ments —viatges i estades a centres
espanyols i estrangers—, les dietes i
també el cost que per a l’Hospital repre-
senta contractar substituts dels professio-
nals que es beneficiïn del programa.

Atès que l’Hospital Son Llàtzer vol que les
empreses que participen en el programa
es vinculin d’una manera estable a la
causa sanitària i tenint en compte que les
accions de filantropia s’han de divulgar

entre la ciutadania, s’han col·locat dos
panells als vestíbuls d’Hospitalització i de
Consultes Externes en els quals figuren
els noms de les companyies col·laborado-
res i s’explica la finalitat del programa.

La presentació del programa va tenir lloc
el 27 de gener a les instal·lacions de
l’Hospital Son Llàtzer i hi foren presents
Vicenç Thomàs, conseller de Salut i
Consum del Govern de les Illes Balears;
Josep Maria Pomar, director gerent del
Servei de Salut de les Illes Balears, i Luis
Alegre, gerent de l’Hospital Son Llàtzer.

Per part de les empreses participaren en
la presentació Miquel Fluxà, vicepresident
de Camper; Enric Riera, director general
de Viajes Iberia; Joan Gili, director general
de Banca March; Fernando Álvarez,
gerent de comptes de la zona de Llevant
General Electric, i Paul Vullinghs, director
comercial d’Orion Health.

Miquel Fluxà, en representació del Consell
d’Empreses de Son Llàtzer, durant l’acte
de presentació va expressar la seva satis-
facció per poder participar en el programa
“Formar-se en salut”: “Consideram que
aquest és un projecte que serà beneficiós
per a totes les parts, atès que gràcies a
aquest tindrem metges i personal d’infer-
meria més ben format. I no podem oblidar
que nosaltres i tots els ciutadans el que
volem és que la nostra salut estigui en
bones mans, en la d’especialistes que
hagin adquirit coneixements en els millors
centres estatals i internacionals”.

Cinc empreses internacionals dels sectors
del calçat, del turisme, de la banca i de les
noves tecnologies s’han vinculat a la
causa sanitària amb l’aportació d’un total
de 80.000 € al programa “Formar-se en
salut”, de l’Hospital Son Llàtzer. Gràcies a
aquest programa, els facultatius i el perso-
nal d’infermeria podran fer estades en
hospitals espanyols i estrangers capda-
vanters en tècniques o avenços científics
determinats amb la finalitat d’adquirir-hi
coneixements especialitzats que tindran
aplicació en l’activitat clínica diària.

Les companyies que participen en el pro-
grama són les mallorquines Camper, Viajes
Iberia i Banca March, la nord-americana
General Electric i la neozelandesa Orion
Health, que han format el consell d’empre-
ses amigues de l’Hospital Son Llàtzer, un
organisme amb representació social però
sense personalitat jurídica pròpia.

Aquestes empreses habitualment donen
suport a projectes solidaris d’àmbits diver-
sos, i aquesta vegada han volgut involu-
crar-se en la causa sanitària del seu
entorn social més proper. Així doncs, en
aquest cas adrecen les seves polítiques
de filantropia empresarial a la sanitat públi-
ca amb la finalitat de millorar la qualitat de

vida i el benestar de la ciutadania. El mitjà
amb què ho fan és el programa “Formar-se
en salut”, impulsat per l’Hospital Son
Llàtzer i la Conselleria de Salut i Consum
del Govern de les Illes Balears, l’objectiu
del qual és formar personal especialitzat
en determinades tècniques o avenços
científics que després es podran aplicar a
l’àmbit hospitalari. Els candidats (personal
mèdic i d’infermeria) hauran de presentar
les seves propostes a la Comissió Clínica
i a la Comissió de Cures, que són els
òrgans encarregats de seleccionar els pro-
grames que es finançaran anualment.

Per accedir a les convocatòries cal com-
plir, entre d’altres, els requisits següents:
que l’estada formativa es faci en un centre
prestigiós; que la tècnica d’aprenentatge
estigui avalada per publicacions científi-
ques; que l’aplicabilitat clínica sigui imme-
diata (no és un programa per promoure la
recerca), i que els professionals que s’a-
cullin al programa signin un compromís de
quedar-se a l’Hospital almanco durant
quatre anys.

Els candidats podran presentar les seves
propostes de formació amb la certesa que
l’ampliació dels seus coneixements és
una necessitat reconeguda i fomentada
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Programa “Formar-se en salut”
Son Llàtzer i l’empresa privada impulsen estades

a hospitals espanyols i estrangers

Camper,
Banca March,
Viajes Iberia,

General
Electric

i Orion Health
aporten

80.000 €
a la causa

sanitària

Els
professionals
han de
continuar
a l’Hospital
durant quatre
anys després
d’acollir-se
al programa
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desenvolupar habilitats adquirides amb
cursos bàsics o per practicar tècniques
quirúrgiques complexes.

Assolir els objectius propis del Quiròfan
Experimental implica en molts casos utilit-
zar animals d’experimentació, com ara
ratolins, rates o conills de pes inferior a
cinc quilos o porcs de pes inferior a vint
quilos. Per això, a l’Hospital Son Llàtzer el
Comitè Ètic de Benestar Animal vetla per-
què es respectin els codis ètics establerts.
Aquest Comitè és l’òrgan encarregat de
validar els projectes de recerca que es
presenten d’acord amb la metodologia del
treball: cal justificar que el projecte només
pugui assolir els objectius per mitjà de l’ex-
perimentació amb animals, que no se’ls
causi un patiment innecessari i que s’hi

apliqui el refinament en el tractament, com
es faria amb pacients humans.

El Quiròfan Experimental brinda a forma-
dors i a investigadors un espai i un equip
de professionals capacitats per col·laborar
en les activitats de formació i recerca, i els
facilita la feina de manera que puguin opti-
mitzar el temps, els recursos i l’esforç.
Aquest espai està a disposició de les per-
sones de les Illes Balears que investiguin
sobre ciències de la salut, però també està
obert a investigadors d’altres comunitats
autònomes que desenvolupin projectes
coordinats amb centres del nostre medi.
Així mateix, és un recurs útil per a forma-
dors i per a l’alumnat de tots els nivells i
modalitats de formació (grau, postgrau i
formació continuada).

7

L´Hospital Son Llàtzer fou pioner en l’apli-
cació de la cirurgia a través dels orificis
naturals (NOTES) gràcies a l’entrenament
que els seus cirurgians varen fer al
Quiròfan Experimental.

L’ensinistrament amb models animals
experimentals va fer possible traslladar
aquesta nova tècnica a l’aplicació clínica.

Hospital pioner
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El Quiròfan Experimental,
un espai per aprendre i desenvolupar

destreses quirúrgiques amb animals vius
El passat mes de febrer es va presentar a
la comunitat investigadora el Quiròfan
Experimental de l’Hospital Son Llàtzer,
amb la presència de Vicenç Thomàs, con-
seller de Salut i Consum; Luis Alegre,
gerent de l’Hospital; Jordi Lalucat, vicerec-
tor d’Investigació de la Universitat de les
Illes Balears, i Josep Noguera, director
d’aquestes instal·lacions, úniques a les
Illes Balears.

El Quiròfan Experimental de l’Hospital Son
Llàtzer fomenta el progrés de la recerca en
els aspectes quirúrgics de les ciències bio-
mèdiques i ara també facilita l’aprenentat-
ge i el desenvolupament d’habilitats i des-
treses quirúrgiques amb models experi-
mentals d’animals vius de mida gran i amb
simuladors. L’espai està constituït per una
sala d’operacions i un laboratori experi-
mental, a més d’una sala d’aclimatació per
preparar-hi els animals.

La Conselleria de Salut i Consum ha ela-
borat el Pla estratègic d’investigació 2010-
2013 en el qual es plantegen múltiples
accions d’R+D+I (recerca, desenvolupa-
ment i innovació). Entre aquestes accions
hi ha l’aposta per crear infraestructures de
recerca als centres sanitaris; a més, s’està

aconseguint que a les Illes Balears dispo-
sem de biobancs, sales blanques, labora-
toris i serveis de recerca clínica, a més de
sales d’operacions experimentals. En
col·laboració amb la Universitat de les Illes
Balears, es treballa per constituir un insti-
tut d’investigació sanitària per tal d’assolir
l’excel·lència en la recerca biomèdica.

Precisament, el Quiròfan Experimental fun-
ciona en virtut d’un conveni de col·laboració
entre l’Hospital Son Llàtzer i el IUNICS i
gràcies al qual es dedica a desenvolupar
treballs de cirurgia experimental sobre
microcirurgia per tal de descobrir noves tèc-
niques o modificar les actuals, i també posa
en marxa projectes de recerca quirúrgica o
de tècniques invasives. Aquestes tasques
es poden fer amb animals vius de mida
gran, com ara porcs i ovelles.

A l’espai del Quiròfan Experimental també
s’organitzen cursos relacionats amb l’en-
senyament de la cirurgia en totes les
àrees: aprenentatge de noves tècniques
quirúrgiques, maneig de l’equip o d’instru-
mental nou, ús de simuladors, cirurgia
oberta i endoscòpica, tècniques microqui-
rúrgiques, etc. A més, s’hi dissenyen pro-
grames personalitzats d’entrenament per
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Així mateix, hi ha una marcada tendència a
desenvolupar patrons de resposta poc
habituals per a una mateixa malaltia res-
pecte a les pells clares, fins i tot en les der-
matosis més comunes. Els infants de pell
negra tenen gran tendència a desenvolu-
par lesions ampul·loses i ulceracions. A
més, és freqüent observar-hi una major
tendència a la liquenificació (engruiximent
de la pell), una major afectació del fol·licle
pilosebaci i una major freqüència de res-
postes queloïdals (cicatrius hipertròfiques).

En aquest tipus de pacients cal tenir en
compte determinades pràctiques de caràc-
ter ètnic o cultural: les peculiaritats en el
tractament dels cabells poden ser l’etiologia
d’algunes entitats dermatològiques, com en
un tipus d’acne denominat acne pomada;
també es poden observar lesions cicatri-
cials de caràcter tribal (escarificacions).

En la pell negra es poden observar altera-
cions, sobretot de caràcter pigmentari, que
es consideren normals i fisiològiques i que
cal tenir en compte a l’hora d’avaluar
aquests pacients, ja que desconèixer-les
pot dur a aplicar-los tractaments o fer explo-
racions complementàries innecessàries.

A més a més, a causa dels fluxos migra-
toris cal tenir en compte cada vegada
més les dermatosis importades, és a dir,
les infeccions adquirides als països d’ori-
gen, com ara la filariosi, el dengue, l’úlce-
ra de Buruli, la lepra, etc.

En la pràctica clínica habitual, els motius
principals de consulta dermatològica dels
pacients de pell negra són la dermatitis
atòpica, les infeccions superficials per
fongs, les cicatrius queloïdals —molt difí-
cils de tractar—, l’acne —sol ser més
greu en aquests pacients—, les alopècies
i els trastorns de la pigmentació. Encara
que aquests pacients estan protegits de
manera natural contra les radia-
cions solars, també hi ha casos
de càncer de pell, que, tot i ser
molt poc freqüents, solen ser
més agressius.

És important que els metges de
família, els pediatres i els der-
matòlegs estiguin informats
adequadament per afrontar
aquestes peculiaritats, que de
vegades suposen un verdader
repte diagnòstic.

Rosa Taberner
Àlex Llambrich

Ignacio Tomé
23

Espanya ha esdevingut una de les princi-
pals destinacions europees d’immigrants
procedents de països amb rendes per
capita més baixes, i les Illes Balears són la
segona comunitat autònoma amb major
proporció de ciutadans d’origen estranger.
Tot això fa que els dermatòlegs hagin d’as-
sistir cada dia pacients procedents d’una
gran diversitat de països, ètnies i cultures.

El color de la pell humana està determinat
fonamentalment per la melanina, un pig-
ment sintetitzat per unes cèl·lules denomi-
nades melanòcits, a l’epidermis i al fol·licle
pilós, que dóna protecció contra els danys
produïts per la radiació ultraviolada.

No hi ha diferències racials respecte a la
quantitat de melanòcits, tot i que sí que
poden variar en el mateix individu segons
la localització anatòmica; les diferències
ètniques i racials en el color de la pell són
degudes a variacions en el nombre i en la
mida d’uns orgànuls anomenats melano-
somes, que es troben als melanòcits i en
altres cèl·lules de la pell.

El diagnòstic de les malalties dermatològi-
ques en pells fosques resulta difícil a
causa de factors diversos, alguns d’intrín-
secs —pel grau de pigmentació cutània—
i d’altres d’extrínsecs —per pràctiques cul-
turals, hàbits higiènics, clima, factors
socioeconòmics, etcètera.

La característica fonamental de la pell
negra és la falta d’eritema —el color ver-
mell que agafa la pell en multitud de pro-
cessos dermatològics—, cosa que pot
dificultar enormement fer-ne un diagnòs-
tic correcte. A més, s’observa una gran
variabilitat respecte a la pigmentació en
diferents malalties, amb tendència a la
hiperpigmentació però també a la hipo-
pigmentació. El resultat dels canvis pig-
mentaris de les diferents dermatosis és
una de les causes principals de preocu-
pació i sovint són el motiu de consultes
dermatològiques.
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Les malalties de la pell negra

Els dermatòlegs de l’Hospital Son Llàtzer Rosa Taberner, Àlex Llambrich i
Ignácio Torné acaben de publicar el llibre Atlas de dermatología en la piel
negra, d’Ediciones Temis Medical, una recopilació de material iconogràfic
obtingut d’estades en hospitals de Ghana i del Camerun que té com a objec-
tiu ajudar els especialistes a augmentar els seus coneixements i a diagnos-
ticar els pacients de raça negra. Els autors del llibre signen aquest article.
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reportatge

Els pacients
operats per
laparoscòpia
pateixen
menys dolor
postoperatori
i es recuperen
més aviat

El Servei d’Urologia de l’Hospital Son
Llàtzer va presentar el 24 de març, en una
sessió clínica davant els professionals clí-
nics, el resultat de la seva activitat en
cirurgia laparoscòpica. Des de 2002, l’e-
quip d’urologia ha fet més de quatre-cen-
tes operacions per mitjà de la laparoscò-
pia, que és un tipus de cirurgia mínima-
ment invasiva a través de petits orificis,
amb la qual disminueixen el dolor del
pacient, el temps de recuperació i l’estada
hospitalària.

Des que es va obrir l’Hospital l’any 2002
fins ara, el Servei d’Urologia ha fet 433
intervencions quirúrgiques per mitjà de la
laparoscòpia: 185 dels ronyons, 154 de
càncer de pròstata, 50 de la bufeta i del
sol pelvià, 7 de suprarenals i 19 per altres
patologies. De fet, en l’actualitat totes les
operacions dels ronyons i del càncer de
pròstata es fan per mitjà de aquesta tècni-
ca laparoscòpica.

Durant el període assenyalat s’han inter-
vingut per mitjà de la cirurgia laparoscòpi-
ca 304 homes i 113 dones entre 17 i 89
anys; alguns dels pacients majors de 75

anys segurament no haurien pogut ser
operats amb la tècnica convencional de
cirurgia oberta.

Els pacients operats per mitjà de la lapa-
roscòpia pateixen menys dolor postopera-
tori, es recuperen més aviat i romanen
menys temps ingressats: el 90 % dels
intervinguts per mitjà d’aquesta tècnica
mínimament invasiva ha estat hospitalitzat
durant només quatre dies.

L’equip d’urologia de l’Hospital Son
Llàtzer va començar a aplicar la laparos-
còpia als casos d’incontinència urinària de
les dones i als de quists renals.
Posteriorment la va estendre a altres
patologies, atesos els bons resultats pel
que fa a la taxa de complicacions, l’escur-
çament del postoperatori dels pacients, la
disminució de les necessitats de transfu-
sions (en les intervencions en la pròstata,
la taxa de transfusions ha passat del 14 %
a l’1 %), i la reducció del dolor. En aquest
aspecte, ha comportat la reducció de l’ad-
ministració d’analgèsics, que després de
les intervencions en la pròstata ha passat
del 45 % al 10 %.

Urologia
El Servei ha duit a terme
més de quatre-centes laparoscòpies

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte hoy 
en día. Centricity Cardiología satisface las necesidades de gestión 
avanzada de datos de los cardiólogos y PACS facilita una estructura 
para cardiología y radiología. Arquitectura simple. Sinergias en las 
capacidades. Los diferentes flujos de trabajo de las diferentes áreas 
están respaldados por nuestra solución, y todos con una misma 
fuente de información. Convertimos la información en conocimiento.
Esto es la Cardiología Re-imaginada.

GE Healthcare

Convirtiendo la información 
en conocimiento
Centricity™ Cardiología

© 2010 General Electric Company, 
doing business as GE Healthcare

GE imagination at work
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“És preciós
veure

com aquesta
força acaba

dominant
la malaltia”

“La felicitat
també existeix als hospitals”
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Albert Espinosa, guionista, escriptor i actor, va inaugurar el passat 11 de març el
cicle de conferències “Salut i humanitats”, que s’ofereix enguany dins el progra-

ma “Diàlegs Son Llàtzer”. Espinosa fou el guionista de la pel·lícula d’Antonio
Mercero Planta 4ª, en la qual —basant-se en la seva pròpia experiència— va rela-

tar la vitalitat i el sentit de l’humor d’un grup de joves ingressats a la planta
oncològica d’un hospital. D’aquesta experiència com a pacient de càncer quan

tenia tretze anys, que també va quedar plasmada en el llibre El mundo amarillo,
en va parlar davant del públic de l’Hospital Son Llàtzer.

Espinosa té un ampli currículum, que
abasta un bon grapat de disciplines: està
a punt d’estrenar-se la pel·lícula Héroes,
de la qual és el guionista, i el mes d’abril
sortirà al mercat de les publicacions la fic-
ció novel·lada Todo lo que podríamos
haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo.
A més, ha escrit guions per a Andreu
Buenafuente i és actor de teatre.

Què has tret de la teva experiència
durant anys als hospitals?
Moltes coses. Crec que, sobretot, vaig
aprendre a perdre la por a la mort: és una
de les coses que t’ensenyen els hospitals.
També s’aprèn a valorar coses que fora
de l’hospital no semblen tan importants.
Pens que, encara que vaig perdre una
cama, un pulmó i mig fetge, la balança
està equilibrada amb les coses que vaig
aprendre. Els hospitals són un món a part:
el temps té una dimensió diferent, les
coses passen d’una manera distinta, tot
es veu diferent, hi trobes gent inesperada
i descobreixes coses que et canvien la
vida. La felicitat també existeix als hospi-
tals. Encara que els sembli mentida a les
persones que no han viscut aquesta expe-
riència, en un hospital es pot viure bé: hi
ha molts moments tristos, però també hi
ha molt d’humor.

Dius que vares perdre la por a la mort.
Qui et va ajudar en això?
Molta gent. Els metges varen parlar sem-
pre molt amb mi, em deien tot el que em
passaria i fins i tot em recomanaven que
fes festes de comiat a les parts del cos que
perdria. Així que un dia em vaig trobar
ballant “Te esperaré en el cielo” amb una
infermera per acomiadar-me d’una cama.

Què els manca i que els sobra, als hos-
pitals? Creus que són espais a la mida
de les persones?
Els manquen més llocs per poder fer-hi
vida tenint en compte la que et perds de
fora: més jardins, més llocs on poder tenir
intimitat. S’ha d’entendre el que es perd de
fora i cercar espais a dins on es puguin
tenir converses o sentiments semblants al
que tindries a fora.

Quina visió tens dels metges i de la
resta del personal sanitari després de
tractar-los durant anys?
Molt positiva: vaig tenir molts bons metges,
zeladors, infermeres i auxiliars. Crec que
totes aquestes persones són molt impor-
tants a l’hospital i crec que els pacients han
de confiar en tothom. De vegades un zela-
dor o una infermera tenen la clau de la teva
malaltia. La veritat és que hi he topat per-

Albert Espinosa,
guionista de la pel·lícula PPllaannttaa 44ªª
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sones molt curioses: a l’hospital on vaig
estar ingressat hi havia un zelador que,
curiosament, oblidava qualque paper cada
vegada que em duia a la sala d’operacions
on m’havien d’intervenir. Després d’un
temps, vaig arribar a la conclusió que ho
feia perquè el pacient i la seva família es
poguessin acomiadar amb més intimitat,
perquè es poguessin dir “t’estim”. 

Supòs que la lluita és l’única manera
d’afrontar una malaltia greu; altrament,
ja seria una manera de perdre.
Crec que quan estàs malalt et surt una
força increïble, i aquesta força és la que et
fa lluitar. A tothom li sorgeix, i és preciós
veure com te’n surts i com aquesta força
acaba dominant la malaltia.  

Si no haguessis estat malalt de càncer
potser avui no et dedicaries al món de
la creació i treballaries com a enginyer
industrial... O penses que la teva vena
creativa hauria vist la llum d’una altra
manera?
La veritat és que no ho sé. Segurament
mai no hauria escrit Planta 4ª ni sobre
altres temes que em va ensenyar estar a
l’hospital. Supòs que sí que hauria escrit,
però això no se sap mai. Escriure el guió
de Planta 4ª em va canviar la vida. Va ser
la pel·lícula més taquillera d’aquell any i
gràcies a això he pogut fer més pel·lícules
sobre els temes que m’agraden: la mort, la
malaltia, la minusvalidesa...

Creus que pots ajudar els altres contant
la teva experiència per mitjà de confe-
rències, llibres i el cinema?
Jo pens que un ha de parlar dels hospitals,
de la seva experiència i del que creu que
pot afavorir que canviïn les coses. El que
jo faig, ho fa molta més gent. Per a mi, és
el meu gra d’arena per ajudar a canviar
coses dels hospitals.

13
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Nomenament 
dels nous
caps de servei 
de Psiquiatria, 
Nefrologia 
i Medicina Interna
En els darrers mesos, alguns facul-
tatius de l’Hospital Son Llàtzer han
deixat d’exercir com a caps de ser-
vei, concretament el psiquiatre
Mauro García, el nefròleg Joan
Gascó i l’internista Andrés de la
Peña. 

A partir d’ara, les tasques que han
desenvolupat durant anys les faran
altres facultatius: Miguel Echevarría
és el nou cap del Servei de
Psiquiatria, Joan Buades és el cap
de Nefrologia i Carlos Alonso, el de
Medicina Interna. 

A tots ells, benvinguts i bona feina.

El conseller de Salut i Benestar Social de
Castella-la Manxa, Fernando Lamata,
acompanyat del conseller de Salut i
Consum de les Illes Balears, Vicenç
Thomàs, va conèixer de primera mà a
Mallorca, en el decurs d’una visita a
l’Hospital Son Llàtzer, les estratègies de
salut que s’apliquen en la sanitat illenca.

Durant la jornada, Fernando Lamata va
ser informat sobre el projecte d’història
electrònica de salut per Joan Buades, cap
de la Unitat de Nefrologia de l’Hospital
Comarcal d’Inca, on s’està fent el pilotat-
ge d’aquest projecte d’abast estatal. A
continuació, Andrés Carrillo, coordinador
del Registre Codi Infart de les Illes

Balears i metge de l’Hospital Universitari
Son Dureta, li va explicar el funcionament
del codi infart; tot seguit, el conseller
Fernando Lamata va presenciar una
demostració pràctica en una de les ambu-
làncies del 061. 

Posteriorment, se li va detallar el procés
d’implantació del sistema de recepta
electrònica a les Illes Balears. Finalment,
Maria Àngels Farreny, cap del Servei de
Rehabilitació, va mostrar al conseller cas-
tellà el projecte de telerehabilitació.

El nou circuit de visita ràpida per detectar
els càncers colorectal i de mama que la
Conselleria de Salut i Consum va enge-
gar al començament de 2009 ha permès
detectar-ne 1.052 casos sospitosos; con-
cretament, s’han detectat 680 casos de
càncer de mama i 372 de càncer colorec-
tal. La distribució per illes ha estat la
següent: a Mallorca, 504 de mama i 341
de còlon; a Menorca, 94 de mama, i a les
Pitiüses, 82 de mama i 31 de còlon.

Amb motiu del Dia mundial contra el càn-
cer (24 de març), el conseller de Salut i
Consum, Vicenç Thomàs, va visitar les
instal·lacions de l’Hospital de Dia
Oncohematològic de Son Llàtzer per
conèixer personalment el funcionament
d’aquest circuit amb l’ajuda dels profes-
sionals de l’àrea.

Visita del 
conseller de Salut de

Castella-la Manxa 
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Aquesta
figura ajuda

a establir
relacions

més
humanes i

de confiança
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Una infermera
referent 

per a cada
pacient

in
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Els sistemes sanitaris centren actualment
la seva activitat més en les persones que
no en les malalties, la qual cosa ha provo-
cat la reorientació en les cures que oferei-
xen els serveis d’infermeria. D’aquí sorgí
la idea de crear la figura de la infermera
referent, que a l’Hospital Son Llàtzer es
va començar a implantar l’any 2008 com
una manera de personalitzar les cures als
pacients i garantir-ne la continuïtat assis-
tencial.

Les necessitats de salut de la població
han evolucionat de manera molt diferent,
per la qual cosa és important oferir cures
d’infermeria que s’adaptin a les demandes
dels pacients. L’organització actual del
servei d’infermeria —a causa dels canvis
de torn i d’altres factors— a vegades difi-
culta establir vincles de confiança amb els
pacients i fer-ne un seguiment correcte. 

Per això es va posar en marxa la figura de
la infermera referent, que l’any 2008 va
començar a funcionar a la Unitat de
Psiquiatria i després, progressivament, a
Hemodiàlisi, Endocrinologia, Oncologia i a
l’Hospital de Dia. Una vegada que el fun-
cionament d’aquesta figura es va consoli-
dar, l’Hospital volgué conèixer la implanta-
ció del model, valorar-ne l’impacte en les
cures dels usuaris i mesurar la satisfacció
dels professionals. Per fer aquest mesura-
ment es va quantificar el nombre de
pacients que tenien infermera referent i
quants d’aquests la coneixien. A més, el
personal va respondre una breu enquesta
de set preguntes.

Amb aquests estudis es va esbrinar, per
una banda, que als serveis on s’havia
implantat la figura de la infermera referent
el 81 % dels pacients la coneixia i, per una

altra, que al cap de sis mesos de funcio-
nament el 91 % del personal d’infermeria
estava satisfet amb la seva tasca; aquest
percentatge s’incrementà fins al 94 % al
cap d’un any. 

Quan un pacient ingressa en una de les
unitats que formen part d’aquest progra-
ma, se li assigna una infermera referent,
que seguirà el seu procés d’hospitalitza-
ció. També se li fa una entrevista per
saber quines són les seves necessitats
bàsiques alterades, a partir de les quals
es dissenyarà un pla de cures. Després
d’aquesta primera presa de contacte, la
infermera referent actua com a enllaç amb
el pacient i amb la seva família, els facilita
informació, els proporciona educació sani-
tària i els dóna suport psicosocial.

Disposar d’una infermera referent signifi-
ca poder personalitzar les cures dels
pacients, potenciar les relacions perso-
nals per augmentar el grau de confiança,
fer més humanes les cures, fer participar
els pacients i els seus cuidadors en la
seva pròpia salut, millorar la qualitat de
l’atenció, augmentar la satisfacció dels
usuaris i garantir la continuïtat de les
cures entre els professionals d’una matei-
xa unitat, entre les diferents unitats hospi-
talàries i entre els diversos nivells assis-
tencials.

El conseller 
de Salut i Consum 
visita l’Hospital de Dia 
Oncohematològic

notícies
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Amb el cicle de conferències de 2010 “Salut i humanitats” inauguram el programa “Diàlegs Son Llàtzer”, al qual
cada any convidarem personalitats prestigioses d’Espanya i de l’estranger perquè comparteixin amb nosaltres
les seves experiències. Aquest programa està adreçat al personal del centre, però també al públic en general
a fi d’apropar la sanitat a la ciutadania. Volem que es percebi l’Hospital no com un lloc de malaltia sinó de cura-
ció, i això significa parar atenció al cos i a l’ànima.

Enguany, el cicle de conferències duu el títol “Salut i humanitats”, ja que ens visitaran tres personalitats que par-
laran sobre assumptes tan diversos com l’optimisme com a motor de la vida personal i professional, les notí-
cies sanitàries gens innocents i els trasplantaments per salvar vides.

“Cómo ser optimista con la que está cayendo”
A càrrec d´Emilio Duró, especialista en recursos humans i en motivació per-
sonal. Presentació: Joan Carles March, consultor de Comunicació.

S’ha comprovat que entre el 80 % i el 90 % de l’èxit professional depèn de l’actitud que
s’adopta davant la vida. Per això, Duró es dedica a impartir formació sobre com gestionar
la il·lusió i el coeficient d’optimisme. 

“Notícies sanitàries gens innocents”
A càrrec de Milagros Pérez Oliva, periodista especialitzada en informació
sanitària. Presentació: Andreu Manresa, periodista d’El País.

Tot i que a hores d’ara és la defensora del lector d’El País, durant molts anys es va
encarregar de la secció “Sanidad” d’aquest diari. Per això coneix els interessos que s’a-
maguen darrere determinades informacions sanitàries.

“Espanya, un país capdavanter en la donació d’òrgans”
A càrrec de Rafael Matesanz, director de l’Organizació Nacional de
Trasplantaments. Presentació:  Antoni Gayà, coordinador de Trasplantaments
de les Illes Balears.

La Organizació Nacional de Trasplantaments és una institució la missió fonamental de la
qual és facilitar la donació i el trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules. Explicarà la filo-
sofia que impregna les persones que treballen per als trasplantaments a Espanya. 

Lloc: sala d’actes de l’Hospital Son Llàtzer      
Horari: de 14.00 a 14.30

Programa 
“Diàlegs Son Llàtzer”

Cicle de conferències 2010 “Salut i humanitats”
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activitats

Festa de la Primavera

Dijous 6 de maig
Conferència d’Emilio Duró
Inici del torneig de truc
Inici del torneig de pàdel

Dissabte 8 de maig
Festa infantil animada per Tic-Tac i un mag
Jardins  de Son Llàtzer

Diumenge 9 de maig
Excursió en barca a Cabrera
Partit de futbol entre Son Llàtzer i Son Dureta
Camp del CD Atlético Baleares

Dilluns 10 de maig
Inauguració de l’exposició “Curar-se en salut”
Vestíbul de Son Llàtzer

Dimecres 12 de maig
Actuació de la coral de l’Hospital. 
Recital d’Anacleto Gómez, concertista de piano
Sala d’actes Son Llàtzer

Dijous 13 de maig
Lliurament de guardons dels Premis Son Llàtzer
Actuació de Rrrr ... Ensemble Percussió
Teatre Xesc Forteza. 19.30 hores

Per primera vegada, l’Hospital Son Llàtzer
celebrarà la Festa de la Primavera: una
sèrie d’activitats lúdiques i culturals per al
personal del centre que culminarà el 13 de
maig amb la cerimònia de lliurament dels
guardons de la quarta edició dels Premis
Son Llàtzer, que tindrà lloc al Teatre Xesc
Forteza, de Palma.

La Festa de la Primavera començarà el 6
de maig amb una conferència a la sala d’ac-
tes de Son Llàtzer a càrrec d’Emilio Duró,
especialista en recursos humans i motiva-
ció personal, que parlarà sobre els beneficis
de ser optimista i sobre com triomfar en la
vida. Aquesta conferència s’emmarca en el
programa “Diàlegs Son Llàtzer”.

Aquesta conferència donarà el sus a activi-
tats tan diverses com un torneig de truc
entre el personal de l’Hospital, una festa
infantil animada per La Sonrisa Médica per
als infants que varen néixer l’any de l’ober-
tura de Son Llàtzer, un partit de futbol entre
l’equip de Son Llàtzer i el de Son Dureta i
l’actuació de la coral del centre i del concer-
tista de piano Anacleto Gómez.

A més, el dilluns 10 de maig s’inaugurarà al
vestíbul de l’Hospital l’exposició titulada
“Curar-se en salut”, una recopilació d’ins-
tantànies fetes pel fotògraf Xisco Kamal
amb què mostra imatges del personal del
centre en les seves activitats quotidianes.
Durant tres dies, el fotògraf va recórrer les
diferents àrees hospitalàries i en va retratar
els treballadors: el resultat, un bon grapat
de fotos de família.

Tancarà la setmana de festes l’acte de lliu-
rament de la quarta edició dels Premis Son
Llàtzer en les categories d’assistencials i no
assistencials, que tindrà lloc el 13 de maig
al Teatre Xesc Forteza, amb la presència de
les autoritats sanitàries. Els premis assis-
tencials es lliuraran en les modalitats d’in-
vestigació clínica, cures d’infermeria, segu-
retat del pacient i innovació en la gestió, tots
dotats amb 1.000 euros. Per a enguany
s’ha convocat per primera vegada el premi
al mèrit professional i humà.

En el mateix acte també recolliran els seus
guardons els guanyadors dels dos concur-
sos —ambdós de temàtica sanitària—
oberts al públic en general: el de relats curts
per SMS i el de vídeos enregistrats amb
mòbil o amb càmera digital; en totes dues
modalitats es concedirà un primer premi de
500 euros i un segon de 300.

Aquest acte de lliurament de premis tindrà
un part lúdica: l’actuació musical de Rrrr ...
Ensemble Percussió, un grup d’alumnes
del Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears. I al final de l’acte se servirà un
refrigeri a l’esplanada del Teatre.
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Entre les 28 i 30 setmanes de gestació, la
comare de l’àrea d’atenció primària ofereix
a les dones que duen un embaràs de baix
risc les diferents possibilitats de parts i els
mostra els circuïts, la qual cosa els facilita la
tria. Si la dona es decideix per un part natu-
ral, ha de signar el consentiment informat.

Si, per qualsevol motiu, la mare no pot
estar amb el seu fill durant els primers
moments del naixement, es dóna al pare
la possibilitat de practicar el mètode pell
amb pell. “La resposta dels pares és molt
positiva i ajuda a crear vincles afectius
molt estrets entre ells”, explica Isabel

Cascales, coordinadora d’Urgències
d’Obstetrícia i Ginecologia i Parts de
l’Hospital Son Llàtzer, que explica que des
de la seva àrea també es fomenta l’alleta-
ment matern. 

L’any 2002, l’Hospital Son Llàtzer va aten-
dre 1.100 parts, xifra que el 2009 va créi-
xer fins a 2.590. La Unitat de Paritoris dis-
posa d’una plantilla de desset comares i
devuit auxiliars, a més dels equips de
ginecòlegs, anestesistes i pediatres. A
més, hi ha sis infermeres destinades a l’à-
rea d’urgències, on anualment s’atén una
mitjana d’onze mil casos. 
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Els aspectes psicoafectius 
Durant molts d’anys, les dones donaven a llum a casa acompanyades d’una comare de confiança que les
assistia. El part es produïa d’una manera natural, com una part de la vida, però la taxa de mortalitat era impor-
tant. En canvi, avui és molt estranya la mort d’una mare, i també ha disminuït la morbilitat neonatal.

“Els temps moderns han fet que les dones es traslladin als hospitals, cosa que implica la medicalització dels
parts i un alt grau d’intervenció, i això fa que s’oblidi un aspecte essencial: el piscoafectiu. Davant d’això, les
dones demanen més protagonisme, poder participar en el seu propi part”, explica Isabel Cascales, que afe-
geix que aquesta necessitat es va plasmar en un document del Ministeri de Sanitat en què s’especifiquen les
estratègies que cal seguir per implantar el part humanitzat a tota la sanitat pública.

Abans de les directrius assenyales en aquest document, l’Hospital Son Llàtzer ja atenia els parts de la mane-
ra més humana possible, la qual cosa no implica la realització exclusiva de parts naturals. Segons Isabel
Cascales, un part de risc —tot i les complicacions— també segueix el protocol del part humanitzat, el mateix
que l’anomenat “part normal” o “de baix risc”.  En tot aquest procés, la comare és la persona qualificada que
s’ocupa de desenvolupar-lo amb la màxima autonomia possible. S’ha demostrat que les maternitats en què
els parts de baix risc són atesos amb autonomia per les comares resulten més satisfactoris per a les dones.

Una de les funciones de la comare és també donar la informació necessària a les dones i a les seves parelles
perquè assumeixin les seves responsabilitats durant l’embaràs i el part, de manera que el pla del part s’adap-
ti als seus objectius i als dels professionals que els atenen. Així s’aconsegueix una maternitat feliç.

Si no 
presenta 

cap patologia, 
el nadó 

no és 
separat 

de la mare

Des que l’Hospital Son Llàtzer va obrir les
seves portes, la Unitat de Paritoris ha ofert
sempre a la dona un part humanitzat, és a
dir, que es desenvolupa en un ambient
càlid i amable on pugui participar en el
procés, es respectin les seves expectati-
ves i tengui la possibilitat d’expressar els
seus dubtes. El resultat ha de ser una
mare i un nadó sans.

Tot i això, l’Hospital Son Llàtzer abasta
una població de referència molt gran i s’ha
de tenir en compte que en un part de cada
quatre es presenta alguna patologia, per
la qual cosa a vegades no es poden com-
plir les expectatives de les dones, ja que
és necessari canviar el tipus d’atenció a fi
d’assegurar el benestar de la mare i del
fetus. Però encara que es produeixi un
part de risc, continua essent un part
humanitzat.

A Son Llàtzer s’ofereix a la dona possibili-
tat de triar el tipus de part que vol tenir,
sempre que es pugui garantir la salut de la
mare i del fetus: s’ofereix a la dona la
màxima autonomia i respecte a la seva
intimitat dins un ambient càlid i relaxat;

durant el procés també se li facilita l’acom-
panyament continu de la seva parella o de
qualque familiar. 

Actualment, una vegada superada la fase
del part humanitzat, s’està fent un gran
esforç per donar a la dona l’oportunitat de
triar un part el més natural possible. Per
això l’Hospital Son Llàtzer ha adequat
l’espai de les sales de part i està enllestint
els aspectes operatius i de personal per-
què funcioni a ple rendiment la Unitat de
Baix Risc. 

En aquesta unitat es du a terme el part
natural, i només hi ha intervenció mèdica
si es presenta una desviació patològica de
la normalitat. Els parts es fan sense medi-
cació i el procés de dilatació es pot fer
dins una banyera, dins l’aigua. A la dona
se li fan massatges lumbars amb olis
essencials i s’utilitza l’aromateràpia.
També s’apliquen unes petites descàrre-
gues elèctriques per pal·liar els dolors de
la dilatació amb un aparell que pot ser
controlat per la parella. En aquest tipus de
part és la dona qui dirigeix el seu procés
sota el suport i la vigilància de la comare.
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Els records de la meva mare 
Tot i que en el peu de la portada del llibre Mi madre, de Tahar Ben Jelloun, s’indica que és un relat sobre
l’Alzheimer escrit amb humor i tendresa, qui vulgui acostar-se a aquesta lectura trobarà sens dubte quel-
com més. El llibre utilitza aquesta malaltia com a fil conductor de la vida de la seva protagonista i la de la
seva família, en un context històric del Marroc i, per tant, en un context de cultura musulmana.

Llegit des de l’òptica de neuròloga, el llibre és un relat fidel de tots els símptomes de la malaltia
d’Alzheimer i de la repercussió que aquesta té en la família i en els cuidadors; però des del punt de vista
de simple lectora, m’ha sorprès la descripció d’aquesta història en un món i en una religió que em són
desconeguts. I això és precisament el que dóna singularitat a aquesta obra.

Als que vivim diàriament els casos d’aquesta malaltia no deixa de sorprendre’ns el relat que pugui fer-ne
un cuidador, especialment si està ben escrit. L’autor utilitza sovint la tècnica del salt enrere (flashback) per

permetre al lector simultaniejar la situació actual de la malalta i el record de tota una vida. I justament això és el
que fa l’Alzheimer: permet conservar durant un temps els records remots mentre que es perden els del món actual.

Per això un s’adona de la situació tan colpidora que representa veure un familiar estimat que es va oblidant de tu
i del dolor de veure’l patir perquè, en certs moments, encara manté la consciència del seu propi deteriorament.
També impressiona observar com en l’Alzheimer pot arribar a ser més intolerable l’evolució mateixa de la malal-
tia que no el moment del desenllaç.

Pens que atrevir-se a descriure la vivència d’aquesta malaltia és una manera de deixar constància que, a pesar
de les ambivalències i dels sentiments enfrontats per què puguin passar els cuidadors, hi ha amors pacients i des-
interessats, i donam fe que així ho veim en moltes de les famílies que atenem a la consulta. Aquest llibre hauria
d’anar dedicat precisament a aquestes.

Ana Espino, metgessa neuròloga, 
amb dedicació especial a les demències
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El deseo de curarnos
Corazón y mente, libro escrito por Valentín Fuster, cardiólogo, y Luis Rojas Marcos, emi-
nente psiquiatra, comienza con una frase de Séneca: “El deseo de curarnos constituye la
mitad de nuestra salud”. Posteriormente, a principios de siglo XX, la reformuló Freud en sus
teorías de la mente.

A través de diferentes casos clínicos los autores nos adentran en un estilo de trabajo que ya querrían para
sí muchos médicos. La pericia del doctor Fuster a la hora de desentrañar los conflictos emocionales de los
pacientes debería ser un referente para todo el personal sanitario, ya que da una lección de cómo un espe-
cialista debe prestar atención a todos los aspectos de la salud de una persona. 

Fuster y Rojas Marcos presentan diferentes casos clínicos por orden cronológico —empiezan con un niño de
siete años y acaban con un joven de noventa y dos— y a partir de estos hacen diversas reflexiones sobre la
patología de cada paciente, aunque lo más interesante es que también ofrecen un análisis psiquiátrico y psi-
cológico. Ambos ensalzan el valor de la empatía y la ponen en el lugar que le corresponde.

La disección de cada historial clínico permite a los autores hilvanar temas como las diferentes etapas de la
vida, las crisis vitales, las adicciones, las somatizaciones, el sentido del humor e incluso aclarar la diferencia
entre duelo y depresión, todo ello de interés para cualquier lector, esté o no relacionado con la sanidad.

Corazón y mente es un libro que apetece leer de una sentada, ya que los autores hacen un recorrido argu-
mental usando un lenguaje llano y comprensible y aborda conflictos que se manifiestan tanto en la consulta
de los médicos como en nuestro entorno más cercano. Los autores nos ayudan a entender los diferentes
estados de pérdida de salud tratando al individuo como un todo que engloba cuerpo y alma, y no solamen-
te como un cuerpo que puede dividirse en porciones para ser atendido por diversos especialistas.

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

1 “Please be very sensible when you are speaking with the patients” “Do you mean «sensitive»?”

SENSIBLE (ENGLISH) = SENSATO (SPANISH)
SENSITIVE (ENGLISH) =SENSIBLE (SPANISH)”

2 “His special camp is paediatric surgery. No, it is NOT “camp”; it is field”.
CAMP (ENGLISH) = CAMPAMENTO (SPANISH)
FIELD (ENGLISH) = CAMPO (SPANISH)”

3 “Patients should be advised not to smoke”.

TO ADVICE (ENGLISH) = ACONSEJAR (SPANISH)
TO WARN (ENGLISH) = AVISAR (SPANISH)

4 “I send you some archives with my e-mail” “Archives!!??”“Sorry, I meant «files».”

ARCHIVES (ENGLISH) = DOCUMENTOS HISTÓRICOS (SPANISH)
FILES (ENGLISH) = ARCHIVOS(SPANISH)

5 “Doctor is giving some words of comfort to the mother.”
COMFORT(ENGLISH) = COMODIDAD(SPANISH)
COMFORT (ENGLISH) = CONSUELO (SPANISH)

6 “He had a dark complexion and a thin build”.
COMPLEXION (ENGLISH) = TEZ, CUTIS(SPANISH)
BUILD (ENGLISH) = COMPLEXIÓN, ASPECTO FÍSICO (SPANISH)

7 “He is a very comprehensive person. He supports you if you have a family problems.”
COMPREHENSIVE (ENGLISH) = COMPLETO, MUY EXTENSO (SPANISH)
UNDERSTANDING (ENGLISH) = COMPRENSIVO (SPANISH)

If you have any suggestions for topics or any comments please contact me:
mcfarland.jonathan@gmail.com. 
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Com cada nit abans d’anar a dormir, els pares
de n’Antònia i en Tomeu els explicaven un
conte, un dia el pare i l’altre la mare, així com els
anava bé. A n’Antònia i a en Tomeu els agrada-
ven molt els contes i llavors els rumiaven dia i
nit. I a vegades els seus personatges fins i tot es
convertien en els temes de conversa dels dies
següents.

Aquella nit va ser la mare qui els va contar el
conte “En Pere, el voluntari”. I començà així…
Això era i no era, en Pere, un home molt alegre,
col·laborador i molt bona persona. Sempre esta-

va dispost a ajudar tothom que li ho
demanava, i sovint sense que li
demanassin oferia la seva
ajuda, especialment als infants. 

En Pere tenia tres fills i cinc néts.
Quan els fills eren petits li

agradava molt estar amb
ells, contar-los contes,
jugar-hi i passejar-hi.

També feien junts moltes altres
coses: els acompanyava a escola, als entre-

naments de futbol i de natació i a les fes-
tes dels aniversaris dels amics. Els

ajudava a fer els deures i jugava
amb ells. Un dels millors moments
del dia era quan seien a taula a
dinar o a sopar tots plegats.

En Pere treballava moltes hores,
però el temps que li restava lliure el

passava amb la família. Sempre pensava que el
dia que ja no treballàs dedicaria part del seu
temps a estar amb infants els pares dels quals
no poguessin ocupar-se’n o no poguessin
acompanyar-los quan ho necessitassin. Per
això, va pensar, es faria voluntari.

—Voluntari? I que és un voluntari, mare? —
demana en Tomeu. 

—Voluntari és una persona que s’ofereix a fer
un treball o una altre cosa sense estar obligada
a fer-ho. Ho fa perquè vol, per voluntat, i així
poder ajudar els altres —els explica la mare.

Idò en Pere, quan es va jubilar, es va apuntar a
una associació i va decidir fer un curs de volun-
tariat. En acabar, va fer el seu voluntariat a
l’Hospital Son Llàtzer, a la Cibercaixa
Hospitalària, una sala de jocs on els infants
ingressats a la planta de pediatria poden anar a
jugar-hi.

En Pere, que de llinatge es deia Forteza, era un
home molt pacient i afectuós. Els infants passa-
ven moltes estones a la sala jugant a jocs de
taula que ell els explicava, escoltant els contes,

pintant i fent altres manualitats per decorar la
sala segons la temporada de l’any en què es tro-
bava. A l’hivern feien ninots de neu amb cotó i
muntaven l’arbre de Nadal. A la primavera, pin-
taven flors. I a l’estiu, animava els infants dient-
los que aviat sortirien de l’hospital i podrien anar
a la platja a fer castells d’arena.

Li agradava molt compartir el seu temps amb els
infants, però hi havia gent que no entenia la
manera com en Pere gaudia del temps de jubi-
lat. Els seus amics li deien: 

—Com és que ara que pots fer el que vols, pas-
sejar, anar al bar amb els amics… et dediques a
estar a l’hospital amb els infants? Si no et donen
res a canvi!!

—No som jo qui els don a ells. Són els infants
qui m’aporten a mi moltes coses: la seva ale-
gria, la innocència, la seva vitalitat… Tot això
m’ho contagien i som jo qui els ho agraesc a ells
—deia en Pere.

Un dia en Miquelet, un nin que duia molt de
temps ingressat i havia adoptat en Pere com
l’avi que no tenia, es va estranyar de l’absència
del seu amic.

—On és en Pere? —li deia insistentment a na
Maria, una infermera de planta—. Vull jugar amb
ell! —exclamava—. Llavors na Maria, molt emo-
cionada, li va explicar una història. 

—Mira, en Pere fins ara era com un cuc simpà-
tic i afectuós que es passejava entre nosaltres i
ens feia la vida més agradable a tots, ens treia
un somriure i ens aportava alegria. Però ara
s’ha transformat en una papallona que, volant
volant, ha arribat fins al cel. I allà un mag, amb
una barba blanca i llarga, l’ha convertit en un
estel que brilla tot l’any, però amb més intensitat
les nits d’estiu.

I va continuar na Maria: 

—Avui, quan hagis sopat, aniré a la teva habita-
ció, Miquel, obrirem la finestra i direm adéu al
teu amic Pere. Però, quan marxis de l’hospital i
miris al cel des de casa teva i vegis un sostre
d’estels, recorda sempre que un d’ells és en
Pere.

I, conte contat..., conte acabat. Bona nit, fillets!

Aquesta història és un homenatge a en Pere
Forteza i a altres voluntaris hospitalaris que,
com ell, dediquen una part de la seva vida als
altres.

Marilén Sansó
Infermera coordinadora de Pediatria
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Quan arriba aquesta època de l’any,
molta gent pateix al·lèrgia primaveral a
causa del pol·len de les plantes. Però
molta altra gent ignora que cada vega-
da hi ha més persones amb al·lèrgies
alimentàries, que es pateixen tot l’any i
són una resposta del sistema immunita-
ri a alguna substància present en certs
aliments. 

Per a les persones amb aquest tipus
d’al·lèrgia, comprar aliments envasats
es converteix en un gran problema, ja
que han de revisar a fons l’etiqueta de
cada envàs per saber-ne la composició.
A més, cada vegada que seuen a taula
en un restaurant es juguen la vida si
abans no demanen amb quins ingre-
dients s’han elaborat els plats. 

Els símptomes més freqüents en les
reaccions al·lèrgiques als aliments són
les afeccions cutànies, digestives o res-
piratòries, però fins i tot poden provocar
un xoc anafilàctic, que pot causar la
mort.

Hi ha una setantena d’aliments que
poden desencadenar reacciones al·lèr-
giques: l’ou, alguns peixos i crustacis, la
llet... En aquesta sopa lletres heu de
localitzar quinze aliments d’origen
vegetal —concretament llegums, frui-
tes, llavors i fruita seca— que poden
contenir al·lergògens. 

Confiam que la sopa no us provoqui cap
al·lèrgia!

passatem
psper Bartom
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Solució
Albercoc, alvocat, ametla, avellana,
cacahuet, castanya, kiwi, llentia,
maduixa, melicotó, pèsol, plàtan,
poma, sèsam, soia.
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històries sense clínica
L’estel d’en Pere, el voluntari
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Para conocer cómo implementar una solución CRM sin esfuerzo
llame al 902 10 14 14 o entre en www.hp.es/crm_innovador

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

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

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

Configuración diseñada de 25 a 100 usuarios simultáneos 
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