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La tribuna

2009: balanç saludable o insalubre?
inal del 2009: és
bon moment per
fer balanç de la
sanitat menorqui-

na. Però no puc fer-ne
cap, tret que sigui vàlid
fer un balanç fonamentat
només en la informació
que publiquen tots dos

diaris menorquins a internet, i en la in-
formació que els bons amics, des de l’illa
estant, em fan arribar. Si fos així, podría
dir que la imatge que ofereixen els diaris
de la sanitat menorquina està dominada
per la queixa dels pacients, en general
per fets concrets força desafortunats, i
per les poques i elementals explicacions
que van obtenir com a resposta. No és
precisament una bona imatge. La sanitat
de Menorca, d’hospital i d’ambulatori,
ha d’esforçar-se per mantenir una bona
imatge pública, la qual cosa no és gens
difícil perquè hi ha prou arguments, a
l’hospital i als ambulatoris, per oferir
una sincera i autèntica imatge de con-
fiança, encara que de tant en tant hi hagi
casos concrets força desafortunats. Fóra
bo de recordar que l’exercici de la medi-
cina duu implícit un risc que és impossi-
ble reduir a zero.

Hospitals rellevants i institucions sen-
se tanta rellevància tenen per igual un
departament que s’encarrega de la co-
municació entre els usuaris, reals i po-
tencials, i els professionals que hi treba-
llen, i tant per a les bones notícies com
per a les males. Solen editar una publi-
cació periòdica de caràcter informatiu i
de divulgació. Un opuscle que acaba de
editar el Col·legi de Metges de Barcelona
(«Premsa mèdica catalana») posa de ma-
nifest, amb arguments històrics, la im-
portància que sempre ha tingut la bona
comunicació entre professionals, i entre
professionals i usuaris de la sanitat. Ba-
lears, i Menorca en particular, encara no
han desenvolupat prou el concepte de la

c o m u n i c a c i ó
mèdica, divulga-
tiva i institucio-
nal.

Quant a la
imatge de la pe-
diatria que van
oferir-me de pa-
raula els bons
amics, veig que
encara està do-
minada per les
dificultats de
personal, que
són dificultats
comunes a d’al-
tres àrees sa-
nitàries i a d’al-
tres hospitals.
Sobre aquesta
qüestió, aquí i
allà hom va po-
der veure que el
personal d’infer-
meria i de medi-
cina que fa la pe-
diatria pateix les
conseqüències
d’una feina que
massa sovint és
poc valorada
pels responsa-
bles de la gestió
sanitària, que
obliguen a de-
senvolupar una
feina delicada
sense prou recur-
sos, i de vegades
a un ritme que,
per ràpid, és pe-
rillós.

El perill de les
visites amb poc de temps (tal el cas dels
ambulatoris) i el perill de jornades labo-
rals interminables (tal el cas de les guàr-
dies) potencien la possibilitat d’equivo-

car-se, ja sigui
amb el diagnòs-
tic o el tracta-
ment, ja sigui
amb el nivell
d’atenció i ex-
plicacions que
ha de rebre el
pacient. Si en
aquest esquema
entra l’agulló
verinós de la
crítica pública
que desacredita
i el de la institu-
ció que no fa
prou prevenció,
es tanca un
cercle viciós en
el qual profes-
sionals i usuaris
acaben discon-
formes, i el pro-
blema s’accen-
tua fins l’infint,
o fins que una
de les dues
parts agafa les
seves coses i
se’n va. El pro-
blema de Me-
norca és d’arri-
bada i d’acolli-
da, però també
és de retentiva.

Dimarts es va
autoritzar, for-
malment i per a
l’àmbit nacio-
nal, que els pro-
fessionals de la
enfermeria pu-
guin receptar

determinades medicines d’ús habitual,
la qual cosa pot contribuir a la descon-
gestió de les consultes i a l’engrandi-
ment de la figura de la infermeria.

L’acord que el mateix dia van signar els
hospitals Mateu Orfila i Son Dureta tam-
bé será una contribució decisiva encara
que, tot s’ha de dir, arriba endarrerit.

La qüestió de les queixes és compren-
sible i necessita una atenció adequada i
respectuosa. La qüestió de la manca de
personal, o del personal que ha de fer la
feina de dos, o que ha de fer llargues jor-
nades laborals, també necessita una
atenció adequada i respectuosa. Calen
solucions fonamentades en el diàleg, un
sistema que no acaba d’arrelar a Menor-
ca. Tot plegat, encara que hi ha aspectes
millorables, i estic segur que les autori-
tats sanitàries ben prest s’hi posaran, el
balanç 2009 de la sanitat menorquina re-
sulta força saludable.

La notícia més saludable del 2009 és la
convocatòria d’oposicions per cobrir les
vacants d’ambulatori que avui estan co-
bertes per personal contractat de manera
interina o eventual; són per a pediatres i
per a metges de família. Encara que
aquesta solució no és l’ideal, ni que és
una garantia, i encara que por resoldre
un problema pero pot crear-ne d’altres,
representa la millor alternativa per asso-
lir estabilitat laboral, una condició ne-
cessària per a la bona feina mèdica.

Tant de bo obtinguin plaça tots els
col·legues de Menorca que es van pre-
sentar a la convocatòria! I que aconse-
gueixen la plaça que ocupen des de fa
temps, un temps que és força llarg en
més d’un cas. D’una altra banda, haig de
dir-vos que agafo vacances d’aquestes
pàgines, escrites sempre amb il·lusió i
esperit constructiu. Coses meves, he tin-
gut molt de gust, tot plegat el balanç es
força saludable. Us he deixat la «Con-
versa amb el cavall», tant de bo la trobeu
interessant! I que tingueu tots un bon
any, positiu i estimulant, amb força feina
i força salut!
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La sanitat de Menorca ha
d’esforçar-se per mantenir una
bona imatge pública. Hi ha prou
arguments per oferir confiança,
encara que de tant en tant hi
hagi casos força desafortunats»
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� José Blanco, ministro de
Fomento, sobre el cierre de
Air Comet: «Hubiera
deseado un cierre
ordenado, que habría sido
mucho más positivo».

� Julián Andrés, afectado por

el cierre de Air Comet:
«Vivimos de la caridad, no
tenemos comida y nos
estamos quedando sin
dinero».

� Miguel Lazpiur, presidente
de Confebask: «Díaz Ferrán

lo está haciendo bien».

� María Dolores de Cospedal,
secretaria general del PP:
«Si se está tardando tanto
es porque no es clara la
constitucionalidad del
Estatuto de Cataluña».

Tres en raya
 � ¿Son conscientes los políticos de Balears de la mala imagen que han dado de las Islas en todo el país por los
casos de corrupción y por la inestabilidad institucional?

Lamujer del César
Vicente Enguídanos

n la política y en el clero, la necesaria vo-
cación de servicio público conlleva un
plus de exigibilidad mayor, reforzado

por el riesgo de que el comportamiento indivi-
dual pueda asimilarse con el colectivo, lo que
erosiona la confianza social y provoca el recha-
zo de la opinión pública. Sólo el comportamien-
to modélico y coherente, de serlo y parecerlo,
evitan el descrédito del sistema y de aquellos
valores que lo sustentan, aunque algunos inde-
seables perviertan por egoísmo su razón de ser
y pongan en peligro nuestra convivencia.

Mala imagen
Antonio García de la Rosa

no quisiera pensar que sí, pero la rei-
teración de sus absurdas conductas,
su falta de un criterio definitorio de

su propia significación política, su absoluta
ignorancia o mejor su pretendido desconoci-
miento de la grave situación actual y su im-
periosa necesidad de mantenerse a toda costa
en sus sillones les están haciendo artífices de
una tragedia con un final destructor de toda
cuanta buena imagen, año tras año, había
conseguido atesorar el pueblo balear. Si se ca-
en, ¿adónde va a ir?

No piensan
Mercè Truyols

a impresión es que los políticos solo
piensan en mantener su poder. Creían
que tras el desmadre vendría el olvi-

do como si nada. De haber pensado en los
ciudadanos habrían dimitido por dignidad,
nada más ser imputados, pues que ellos sa-
ben como nadie la barbaridad de delitos co-
metidos. La corrupción se expande a diario
entre los políticos pareciendo una Comuni-
dad de gángsters, y cuando nuestros repre-
sentantes actúan así se cree que todos so-
mos iguales. La mala imagen es total.

LUE


