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Anatomia humana

BONES FESTES I BONA INFORMACIÓ MÈDICA
Jorge Bello

S

alut i bones festes per a tothom! I
bona informació mèdica, perquè
aquesta setmana són deu anys
que es va proposar la creació del
Google Medicine.
Rodejat d’un grapat d’alumnes de medicina, el professor mira d’ensenyar-los
els raonaments que fan el diagnòstic a
partir de la interpretació dels símptomes
que presenta un pacient. Un cop explicades les característiques del pacient que
tenien al davant, el diagnòstic no semblava gens fàcil.
«Quin és el diagnòstic d’aquest pacient?», va preguntar-los el professor
amb paternal amabilitat, i mirava així de
guiar-los en el complicat laberint del raonament mèdic. Llavors un alumne, tot
alçant la vista del mòbil que amagava a
les mans, sense dubte i amb encert, va
donar-li el diagnòstic correcte.
Sorprès, el professor li pregunta com
és que havia arribat al diagnòstic. I
l’alumne, com si fos la cosa més natural
del món, li diu que simplement havia
consultat Google i que Google li havia
donat el diagnòstic correcte.
L’anècdota és real, i també és real que
pacients i professionals consulten Google per resoldre qüestions de salut.
Aquesta mena de consulta és ben arriscada perquè el buscador no presenta la
informació mèdica classificada segons
criteris de solvència professional.
A Internet hi és tot, però qui hi busca
una resposta no mira de trobar-ho tot, sinó només allò que li ajudi a resoldre un

La Biblioteca de Maó

exposa una obra magnífica que
en el seu moment va
revolucionar el que se sabia
d’anatomia humana
dubte amb una resposta vàlida: busca
una paraula autoritzada. Per tant, també
quant a informació mèdica, és necessari
separar el gra de la palla.
✒ AMB L’OBJECTIU de fer arribar la bona informació mèdica a tothom que li
calgui, ara fa deu anys que es va proposar la creació del Google Medicine. És un
proposta que va presentar el responsable de la biblioteca mèdica d’una presti-

giosa universitat del Canadà.
No es tracta en absolut de substituir la
consulta amb el metge, sinó d’oferir bona informació mèdica a tothom que la
necessiti, i classificada segons criteris de
solvència mèdica. Per tant, el Google
Medicine no és una proposta perquè es
pugui consultar per què avui tinc mal de
cap, per exemple, o què haig de fer si
tinc tos de matinada.
És una proposta per tal que els metges
del món, siguin allà on siguin, puguin accedir a la paraula més autoritzada en
qualsevol matèria de la medicina. Fàcil
és adonar-se’n que la proposta mira
d’ajudar els professionals que fan feines
en llocs allunyats dels centres mèdics
més importants, en especial als països
poc desenvolupats.
És una proposta solidària, que busca
la igualtat entre pacients del món, i entre

professionals, sense separar-los segons
estiguin a un centre de rics o de pobres.
Dissortadament, però, a deu anys d’haver-se presentat aquesta proposta, res en
tenim.
En efecte, encara no hi ha cap Google
Medicine. No el van crear. Va haver-hi,
però, un intent semblant, el Google
Health, però ja fa temps que és tancat.
Sí que hi ha el Google Scholar, que és
un buscador d’informació científica en
general. Està disponible per a tothom,
però tothom ha de saber que la informació mèdica que ofereix no està gaire classificada segons importància i, per tant,
qui trobi allò que volia trobar ha de preguntar-se si la informació que ha trobat
és realment bona.
En aquest context puc emmarcar l’exposició de la Biblioteca de Maó sobre el
llibre «De humanis corporis fabrica». Publicat al segle XVI, aquest tractat d’anatomia és obra d’Andrés Vesalio, que el va
escriure quan era professor de la Universidad de Pàdua, a Itàlia.
Aquesta obra és un exemple antic de
bona informació mèdica. És una obra
extraodinària, la primera edició de la
qual és de 1543. La segona i definitiva
edició, de 1555, és més llarga i més fàcil
de llegir que l’anterior. L’autor va escriure aquesta i d’altres obres en llatí. Però
va fugir en general del llatí clàssic i elitista de l’època, i fa servir paraules del llatí
popular i nombroses paraules àrabs o
en grec.
Escrit d’aquesta manera, sembla evident que l’autor no escrivia per a un
col·lectiu de persones selectes sinó més
aviat per a col·lectius de més abast. Era,
per tant, bona informació mèdica a
l’abast de tothom.
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Es racó d’en Cambreta

L’ESQUERRA INSOLIDÀRIA
Gustau Juan
Benejam

F

a ja uns quants anys, al setmanari
«Cap de Ponent», d’enyorada
memòria, vaig escriure un comentari amb el mateix títol, «L’esquerra insolidària» al moment de la
dissolució d’Entesa de l’Esquerra de Menorca, -oficialment i legalment una coalició de PSM i EU, però que, realment, tenia una base molt més ampla- del qual
en retrec alguns paràgrafs:
«Tot just acabat l’estiu, i encara que hi
manquen molts de mesos per a les eleccions municipals i autonòmiques, ja hi ha
un ambient polític del tot electoral. Sembla que la democràcia consisteixi sols en
açò: fer llarguíssimes campanyes electorals per a guanyar poder, el que sia i com
sia i després emprar-lo, com !?»
Però, si la majoria de col·lectius volen

guanyar un trosset de poder, encara que
sia sols local, hi ha un sector de la societat que a ca nostra no el vol, el poder:
l’esquerra, l’esquerra més pura ...
Però no tenen cap necessitat de conquerir una mica de poder aquí i ara, per
a esser solidaris amb els d’aquí, amb els
qui no tenen feina estable, amb els marginats (que són molts més dels que es
diuen), amb els qui no viuen tan bé.
Perquè, acabat aquest llarg període
electoral de 2015 amb les eleccions general i a les envistes de com han anat,
crec que el transfons d’aquelles reflexions de fa més de vint anys són, dissortadament, de prou actualitat encara, pel
que tenia de denúncia a la fragmentació
de l’esquerra, sobretot la no socialdemòcrata, que al cap i a la fi sol acabar
donant el poder de les institucions a la
dreta.

Com que el poder real és a
mans de la dreta econòmica, els
de baix necessitam l’esquerra al
govern de les institucions per tal
de contrarestar una mica
aquest poder

✒ DIUMENGE PASSAT hi va haver eleccions generals, amb els resultats que tots
coneixem. A Menorca s’havia plantejat
una opció unitària al Senat, que va esser

frustrada a darrera hora; i com és natural, açò ha donat la victòria a la dreta
que tant de mal ha fet a bona part de la



societat durant aquests darrers quatre
anys. El mateix ha succeït a nivell de Balears on, al contrari de Catalunya, País
Valencià o Galícia, Podemos va plantejar
les eleccions en clau provinciana, tot
prioritzant les seues sigles; cosa similar
va succeir a nivell estatal, on els noucents mil vots d’IU just han servit per
aportar dos diputats i han ajudat a assegurar la victòria -per magra que sigui- de
la dreta.
Com que el poder real és a mans de la
dreta econòmica, els de baix necessitam
l’esquerra al govern de les institucions i
que faci polítiques diferents, per tal de
contrarestar, just que sigui una mica,
aquest enorme poder: no n’hi ha prou
amb tenir qualque partit que tregui uns
bons resultats electorals però que quedi
a l’oposició.
Perquè necessitam que els partits
d’esquerra siguin instrument i no ornament, que prioritzin la transformació
econòmica, social i política i no les sigles. I en aquest sentit hem de lamentar
que, novament, no s’hagi sabut esser
prou solidari amb la gent a qui no li va
tan bé i que amb la crisi li ha anat encara pitjor, que haguem de seguir denunciant l’esquerra insolidària.

