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El concepte de salut ha evolutional al llarg del temps al compas del

descnvolupament huma. El coneixement dels diferents aspectes de ]'home,
de Ies seves activitat i del seu cntorn, no ha estat sempre cl matcix. La

valoracio del conjunt ha estat variable segons la civilitzacio que l'ha

considcrat.

Des dun prinitiu concepte de la salut corn a absentia de malaltia,
malaltia fisica originariament, que s'estcn al camp psicologic i no sols bio-

logic sing tambe personal, adhuc social, s'ha passat a WILL visio positiva

de la salut.

En la constitucio de l'O.M.S., en la Conferencia International de la
Salut, a Nova York el 1946, es detinia aquesta corn: Un estal isle conrhlet

benestar- fisic, mental i social, i no solament 1'absencia cl'afeccions o ma-
lallies.

Per a arribar a aquesta definicio els experts han tingut en compte que
I'home es una entitat fisica, psiquica (intellectual, afectiva i moral) i so-

cial; que ha de funcionar en determinades condicions d'ordre penctic i

ambiental, en on estar be o benestar, conccptc relatiu, reflex d'una quali-

tat de vida, per a valorar la qual s'han invocat multiples paramctres; el
sell estudi i la seva mesura constitucix ]a sanirnetria. Attilio Machiavcllo

din que la saninetria cs la cicncia destinada a rnesurar, valorar i avaluar

Pets sanitaris susceptibles d'esser expressats en forma quantitativa.

El benestar vindria reflectit en el nix-ell de salut do l'individu, de la

seva familia i de la societat en que es troben inunersos, corn a elements

inseparables d'un mateix concepte.

El benestar, o qualitat de vida, stria facilment objectivable des dull

punt (IC vista fisic, somatic; un xic miss diffcil stria la interprctacio d'una

bona saInt psiquica o mental, pero malgrat els inconvenients s'arribaria a

un acord sobre el que s'entcn corn a bona o mala salut mental; molt mss

dificultosa es presenta una valoracio de benestar social, subjects a nom-

broses interpretations segons diversos punts de vista, si acceptem que

un benestar social individual exigeix un context adicnt, una comunitat que

gaudeixi d'aquest benestar collectivament o que almenvs permeti el fun-

cionament social adequat d'aquella persona humana.
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