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Aquesta analisi qucda supeditada als dos factors que condicioncn Cl

binomi saint-malaltia: d'una part el factor hurna representat per l'individu

allunvat de la deticiencia personal fisica o psfquica o pel malalt que so-

freix (no ens delinim encara), tambo pcl metge que judicara la situacio

de saint o malaltia de 1'individu; d'altra part per la concepcio que els

pensadurs i cis cicntifics tinguin d'aquest dualisme alternant. Tant el

nullalt com el metge, els cicntifics i els pensadors estan historicament ins-

crits en una situacio cultural dinamica, i per tant variable; d'aqui que el

concepte de saint (o la seva negacio entesa corn a malaltia) hagi evolu-

cionat amb la historia humana i formi part d'un context cultural deter-

minat en cada moment i Iloc. Com que ]a dinamica cultural to ritmes defe-

rents a cada cultura, als nostres dies coincideixen interprctacions o viven-

cies de saint tambo difcrcnts segons les cultures actuals. I en una matcixa

cultura es donen estrats menus evolucionats i per tant convivencia dc

nivells cientifics amb nivells fetitxistes.

A Ics cultures primitives la saint mantenia una relacio magica i ani-

nrista amb cis dons i Cl mes enlla, i s'acceptava intimament una nocio de

culpabilitat quan la transgressio de la llei moral feia entrar en la vida de

I'home el maligne manifestat en forma de dolor i perdua de la slut.

L'hornc rclligava la salut a una tcofania i a una forma de presencia de la

divinitat en ell i ccrcava la reconciliacio per camins de purilicacio, de mor-

tilicacio i dc sacrifici. ^Qui negara que alguns substrats d'aquest ordre

sobreviuen a les nostres societats? La cultura assfrio-babilonica introclneix

la idea de pecat o d'impurcsa moral que 6s castigat pels dens amb la

perdua de la saint i que sols cs recupera amb la reconciliacio mitjan4ant

la pregaria, 1'exorcisme, l'ofrena i el sacrifici penitencial. (No en tcnim

tambo exemples a 1'entorn nostre?

Les arrels de la medicina actual arrenquen del mon grec i del cris-

tianisme. Els grecs construiren una teoria de la realitat fisica a partir dels

pre-socratics i entengueren la saint corn 1'equilibri de Ics potencies i la

proporcionada barreja de les qualitats; el predomini d'una era la malaltia
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cnlesa born a dcscgiiilihri fisic. F1 crislianisn^r introdui Ia intinritat psi-

ci i ca i moral dc I'individu quc es capac do dome una projecciu mcs calla

del « I fisic» i del « natural>> al seu dolor, i la relaciu interhumana -enten-

gui's nudalt-metgc- amb amor dc caritat (agape) quc supera I'amor Cie

filantropia (eras) dels _grecs. A mes mante la concepcio tisiologica hel•lenica

i galenica juntamcnt anib la relaciu <salut I'isica i moral/malaltia i pccat».

La salut perduda crea una necessitat de caritat entorn del malalt: assisten-

cia independent de situacions socials, ajuda per caritat, fundacio d'hospi-

tals, espiritualitzaciu de la filantropia. Queda a nnes el recurs darter a la

relaciu ainh Deu, bo i assumint Ia perdua de salut corn un fct quc pot

cnriquir i esser ofrenat en aqucsta Ida en cami vets on mes enlla trans-

cendent on es trobara la plenitud. La presencia del maligne cs mantc com

a possibilitat d'intcrpretacio de la malaltia (possessio demoniacal i retro-

hem ell antics rccursos tsrapcutics d'ordre espiritual o animic (olrena,

sa('rifici, exorcisms, prometen4a). Damunt aquest complex hel•lenic i cris-

tia s'inscrira la moderna concepcio de Ia salut i de la malaltia; Hors

fonanrents perduren a l'entrada del segle xix i al mon occidental scran

coal rontats and) la cicncia naixent i amb cis corrents lilosofics. Al segle

do Ice flunk dos fets nwdifiquen ci panorama dc les ciencies de 1'home:

el vitalisme, que considera l'element biografic de la persona i no cols el

fisic, i dcspres cl progres del cicntificismc, quc pcnetra I'estudi clef cos

hunrii i de lions altcracions. Aparcixcn interprctacions del binomi salut-

malaltia en funcio de plan tejaments parcials: malaltia entcsa coin a cspe-

cie niorbosa anrh entitat propia, alteracio anatomica dels organs, incidencia

chin agent extern fisic o bacteria, equilibri o fracas dels mecanismes

reguladors. Totes dies son visions fisicalitzades o somatiques en on mo-

ment quc la filosofia ja havia superat aquesta panoramica mecanica i

material del mon; la mcdicina roman com un reducte enfront de I'evolu-

cio filosofica. Malgrat el temps Iranscorrsput Ies mentalitats podcn nrante-

nii-se en aquest nivcll sia per pobresa intellectual sia per pressio externa

quc obliga a reduir el control de la salut amb criteri rcstringit, fisic i so-

matic com succecix a I'assistencia massificada sense relaciu metgc-malalt.

L'aparicio do la psicoanalisi amb Freud fa sorgir ones novel evidcn-

cies: necessitat de dialeg metge-malalt, considcracio del mon instintiu,

import;ancia duns nivell de vida mss enlla del conscicnt, intluencia reci-

proca de Ia vida animica i de la corporal, ordenacio de la perdua de la

salut dintre on conjunt biografic de la vida personal. L'aportacio frcu-

diana obre la porta als mctgcs que des clef camp de la medicina interna

integraran d'una banda la concepcio cicntifico-natural i Ia visio total de

I'home sa o malalt al llarg de la biografia, i d'altra banda la situacio per-

sonal de salut o malaltia i la scva projeccio social i historica. La salut o

la malaltia deixa d'esser on concepts cientifico-natural, de components fi-

sics 0 organics, i esdevc una situacio variable i vivencial de components

soniatics i psiquics (corporals i animics), interrelacionats i mutuament
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inIlIf I)Ie, III%JIneIt i ne,tativa (psiCo - "oinatiL t i LIC i.pe[tii io (Ir la

persona eiiers eIs seas entorns gropers i Ilunyans i d'aquCSts damunt ella.

Arribem a una concepcio incs global i respectuosa amb la persona i la seva

dinantica que compromet aquella amb la conutnitat on es realitza vital-

Limit; es una concepcio dita antropologica, hominitzada o personalista.

Es la culminacio d'una eVOlucio on cis diversos i progressius nivells d'as-

eensio no s'anuilen, sing que s'estratifiquen tins arribar a la present

introduceio o personalitzacio de l'home en la seva totalitat corporal, espi-

ritual, social i transcendent. PcI cami queden situacions Illrs primitives i

encara vigents d'entendre Ia salut o la malaltia per part del metge i de

vivre-la per part de l'home mitja.

(.Quills son els trots que caractcritzen aquesta visio humana i perso-

nal de Ia Vida en estat de salut o de malaltia i que ens porter a parlar de

medicina de la totalitat? Llur exposicio correspon a la interpretacio mrs

tnteorada i dinamica a que hem arribat en l'estudi de l'home des de la

seva projeccio corn a esser sa o malalt; en resum direm que:

- Introdueix 1'hoine total coin a subjccte i objecte de ]a biologic.

- Exi'_'eix una relacio de convivencia en la relacio del metgc amb el

malalt, una mena de companyonia projectada en el temps.

- Compromet la presencia de l'home total amb repercussions politico-

socials i reclamacions de seguretat i mutualitat.

- Elabora en una sintesi superior les concepcions cientifico-natural i

psicolugica dels coneixements medics.

- Enten la salut i la malaltia coin a estats de realitzacio de la per-

sona, coin a situacions biolugiques at Ilarg de la biograti.a.

- Valora la dimensio social de la persona amb la interdependencia

dc l'individu amb la comunitat, de manera que ]a salut i la malaltia

pollen procedir de I'accio de la comunitat damunt l'indiVidu o de

l'accio d'aquest damunt la primera.

El Itare cami recorregut per la biologia, i en ella per la ciencia medica,

des de les concepcions primitives de salut-malaltia, representa un proCes

de «personalitzacio», 4o Cs de progressiva presencia de I'home en Iota la

seva dimensio. Els comentaris lets recauen damunt els cientifics i els tec-

nies de la salut i de la malaltia, que son els qui als nostres (lies participen

d'aquesta visio personalitzada. Pero ens hem de preguntar Si I'home mitja,

Cl ciutac]a coma, cs conscient del progres dialectic que hem raonat o be si

continua entcnent la salut i la malaltia coin a situacions alienes a la seva

capacitat d'accio que s'han de suportar -amb resignacio o amb rebcI.Iio-

de manera que destorbin coin menus millor la seva projeccio vital, el sou

taranna, cis seas projectes. Els homes han seguit tambc una conscienciacio

progressiva que a Poe a Poe cis ha let entendre la salut i la malaltia coin

a situacions Vitals viscudes activament i no coin a valors passius; sc sen-

ten subjectes amb protagonisme viscut tant a nivell individual coin a nivell

col•lectitn.
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La malaltia crew la necessitat (ic recupcru- I'equiIiI) ri perdut niitjan -

cant cis elements tccnics necessaris. La saint esdevc una cxii-,cncia de

I'honme actual que ]a transforms en dret comunitari a l'abast de tothom.

Aqucst home, cada vegada mcs agent dell propis drets, inteera la Iluita per

Is saint personal i coldectiva entre ics sexes reivindicacions socio-politi-

qucs: ha descobert que la seva saint dcpcn tambe de Ia dcl seu entorn

hums i f isic i que la comunitat i ('ambient depenen de Ia seva possibilitat

d'accio. Quan peed la saint reconeix que noves formes c]'agressivitat es

donee en Ia societat on vin i en Ia seva forma cultural i que ]lux actuaeio

daniunt ell tc un cfecte nociu i causant de malaltia; Ii cal una oposicio,

i la Iluita personal cs insuficient, la qual cosa el porta a estructurur la

dcfensa do Ia seva saint contra cis elements socials i culturals d'una mancra

coniunitaria. L'cxistcncia de desigualtats enfront de Ia possible malaltia

i del seu auariment cl rebel•len i cerca la reivindicacio d'una i2ualtat

d'oportunitats per, a conservar la salut i tambc rceuperar-la en igualtat de

condicions. La saint i la malaltia ja no son una situacio viscuda passiva-

ment, sing un dret i un deuce civics que porten a tensions personals i so-

cials i a consegiicncies d'actuacio politica. Les estructures encarregades

do servir Cl diet i Cl dcurc a ]a saint -la sanitat- son pedra de toe deis

grans plantejainents programatics a nivell de les altos magistratures do

Ia vida civics. La saint ha escalat en la consciencia humana el mcs alt

dels esglaons.

La prescncia de la totalitat personal en cl concepte de saint-malaltia

ja no cs clones Lill let de I'cvolucio soferta pets concixements de la biologia

i de la medicina i per llurs elaboradors els biulegs i cis merges, tccnics

tie la salut. Es tambc una realitat viscuda per 1'home actual d'una mancra

conscient en cl pla individual i intim i en el pla social i public on troba

una possibilitat de rcalitzacio crcixent de la seva persona. La personalit-

zacin is realitzada per ell mateix dia a dia en quanl ha esdevingut prota-

conista central, no sols en situacio de pcrdua de saint sing tambc de pre-

vencici tie Ia saint d'elI i dels alt res. Ha depassat la valoracio (lei dolor i

ciel desequilibri de l'ahir i de l'avui i es projecta vcrs uns plantelaments

tine puguin modificar c1 dem1"i on viuran ell i els seas juntamcnt amb la

comunitat on creixen i cs desenvolupen cap a una mai no abastada plc-

nitucl humana.

L'analisi eta porter en tot moment un sentit d'aparicio progressiva

d'elcments socials en in valoracici tic la salut i de la malaltia. Parallelamenl

a in personalitzacio es va crcant un proccs de socialitzacio, logic per tal

con, Ia persona necessita la societat i aquesta es forma i es modilica a
partir do i al scrvci do la persona. Els elements do socialitzacio del scntit
do in saint i de In malaltia els trobem tant en la ciencia mcdica i en cis

seas factors coin en ]'home mitja entcs coin a ciutada actin (lintre In
seva comunitat.
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La nncdicina actual es caractcritza per una creixent complcxitat cien-

tifica, per una inlroduccio rapida d'innovacions teeniques, per la instifi-

ciencia del treball individual i per I'encariment de les installations. En

consegiiencia cl treball en equip resulta imprescindible, la dixisio i espe-

cialitzacio son Tunica sortida al domini dun sector dels coneixements, la

formacio continuada cs la solucio a la tcnsio intellectual de l'envelliment

dels coneixements, 1'associacio en grup possibilita l'acccs economic a una

instal•lacio mcs assequihle i amortitzable. El metge a'illat as un reducte

arcaic i Lill drama personal per al professional que s'hi troba en comrades

rurals. Sots CI proccs de socialitzacio, entcs com el creixernent personal

en comuniO amh la comunitat i al sell SCIv-ei i Coln 1,1 1111-11tiphcaci6 dc

relations do concicncia que Porten a associar-sc per tal de reeixir col•lectka-

ment en cis problemes, sera capac de solucionar la present eru'illa Viscuda

gels tccnics de la saint. L'adaptacio, la modificacio o la innovacio de 1'es-

tructura sanitaria as motin d'enfrontaments a nivell corporatiu a carrec

de professionals procedents d'una tradicio liberal i petit-burgesa. Llur

reacci(S enfront de certes solucions d'esperit socialitzador soVint cs fora

mestn-a i al mateix nivcli de les reactions enfront d'altres canvis socio-

politics. F.Is tccnics de Ia salut han transformat la problematica de liars

elements d'accio, la saint i la malaltia, en Lin objecte d'alta discussio

politica: I'han socialitzada.

L'honic dcls nostres dies ha lluitat d'una manera corporaliva per la seva

salut, per endegar alto que no podia tot sol; i per cert amb impels i amh

triomf final. El problema de la salut porta a la creacio d'entitats i associa-

cions d'ordre cooperatkista i mutualista que trencaren el motile Iiheral

do la rclacio melgc-malalt mitjancant Lin pacte economic estable i Gxat,

soviet and) interposicio de tercers en I'organitzacio i administracio del

pacte. Finalment I'estat pren la responsabilitat de la saint i apareix el

<Scrvci Nacional de la Saint» rota versions dicerses adaptades a cada situa-

cio politica. La solucio als problemes de la saint i I'organitzacio de la

sanitat per a tota la comunitat, en igualtat de condicions per a tothom,

assoleis el matrix trade Clue les restants exigencies de la comunitat: ensc-

n,ament, treball, allotjament, participacio polftica. l,'espcrit que modula

les solucions dependra del plantejamcnt politic dell grups en el poder;

I'acccs a tiny influencia en el plantejament de les solucions sanitarics de-

pench'a de la prescncia dintrc aquests grups.

La sdut ha esdev ingot una situacio Cie vida plcnament personal tant

per a I'home coin per al metue, i la rclacio existential metue-malalt s'ha

de mantenir per a esser personal en una situacio d'intimitat i do lliure

accts; quaIsevol impediment a agncsta rclacio en desfigurara i en Ira^ara
la personalitzacio. La saint ha esdevingut una situacio de vida plcnament

social tan! per a ]'home coni per al mctac, i el debit entre t 'cnics i benc-

ficiaris tc la seva plenitud a nivell corporatiu, sindical i politic; qualsevol

dimissio o egoisme duns o altres obstaculitzara 1'objectiu vers el qual
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caniincm tots junts, cl d'una sanitat justa, 4o es la que ofereix Ia millor Ilui-

ta possible per a la salut en igualtat de conditions per a tothom i d'acord

amb Ies disponibilitats dc la comunitat de forma solidaria. La salut ha

esdevingut dret i deure personal i collcctiu.

El paper del metge dintre el camp de la salut

Acceptat que la salut ha esdevingut un dret i un deure de la persona

i dc la comunitat, Cl metge s'incorporara al mdn dc la salut no solament

coin a tccnic insubstitu'ible que es, sing tambe corn un hone mes dintre

la societal anb les seves correlacions amb ella. L'accio del metge recaura

en el camp de la medicina pura amb les seves responsabilitats classiques,

i en el camp corporatiu, social i politic al costat dels sous coldegues, dels

altres tecnics de la salut i de la comunitat on es projecta corn a honk.

La funcid ones directa del metge sera la curativa, fonament dc la seva

ncs primitiva prescncia entre els homes. Ha de saber entendre ]a malaltia

en la plcnitud biografica del qui ]a pateix, i ha d'establir una rclacid dia-

lectica amb cI malalt en to de companvonia i d'igualtat. Solament aixi

arribara a una possibilitat de guariment que equivaldra a una reinsercio

de l'honx als seus projectes personals i comunitaris en les millors condi-

tions que pernieti el reequilibri somatic i psfquic assolit amb els mitjans

terapcutics que horn pugui emprar. El guariment es dona la nma amb la

rehabilitacid, punt culninant de la represa vital dintre la comunitat quan

aquesta represa es fa en condicions diferents a les que existien abans

d'cmnalaltir. L'activitat es reprcn en un nivell de salut diferent a causa

de perdues transitories o definitives de capacitat somatica o psiquica. La

salut adquircix aqui un nou sentit vital, puix que sera una nova forma

d'esser de la persona, una diferent i estable manera de continu'itat bio-

grahca.

L'accio curativa del metge el sotmet a tensions vitals continues que

arriben a la fatiga professional quan ell s'hi dona. Es obligatori el contrapcs

de la rcllexio cientifica dels problemes per a no caure en un aetivisme incon-

trolat; cal la renovacid constant dels coneixements per a defugir Cl perillos

envcllinent tccnic. Els tecnics de la salut ban de lluitar pel dificil equili-

bri professional que demana per igual la curacid, l'ordenacid cientifica de

les experiencies i I'ensenvament-aprenentatge continuats. No hi haura

actuacio efiea4 en el camp dc la salut sense aquesta proporcionalitat.

La salut considerada corn un be que s'ha de servar a nivell personal

i col•lectiu obliga a una accio sanitaria de tipus preventiu on intervenen

tecnics variats i on el metge compartira responsabilitats, ja que si he es

un quasi monopolitzador del tractament de la malaltia, en canvi esdeve

una peca mes de les actuations preventives de la salut dintre I'ampli mare

de la sanitat.
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Les tensions a quc es sotmcs cl professional, i rn CI nostrc can cl

metge, taut a nivcll personal Coln Col•ICCtiu, podcn al4ar barrCres a l'exel-

cici d'una mcdicina correcta i bona. La rclacio personalitzada amb cl ma-

1,11t, exigible per a una visio global i completa del prods que representa

I'altcracio de Ia saint, sots sera possible clintre till determinat mare tccnic,

organilzatiu i planificador que 110 fad possible. Solutions gregaries, massi-

ficades i Iuncionaritzades impossibiliten aqucst objeetiu do personalitza-

cio. L'adscripcio del nictge a ambients variats de possibililat professional

en undo do situations politiques i economiqLies, cl porten a realitzar

lorlnes de mcclicina quc no son Ia junta; entengui's meclicina do rics i nmc-

dicina de pobres, mcdicina gregaria i mcclicina de competitivital econo-

lnica, mcdicina d'hospital utillat i mcdicina rural rudimentaria. Per a

assolir una mcdicina justa quc sigui personal, en les millors condicions

possibles per a la nostra socictat i en igualtat de condicions i oportuni-

tats per a tothom, caldra quc Cl metgc faci una doble convcrsio:

- A niveil do Ia seva intimitat, lluitant per veure i fcr veurc als

altres la climensio total del malalt o de I'home que pot enunalallir

i csmercant-sc a una onica mantra do fcr i de tractar cl malalt,

malgrat quc es trobi immers en una dicotomia professional Coln rs

simullaneitat dC medicines 110 justes en cl seu treball diari, la goal

coca l'arrosscgaria vets no sincretismc pcrillos.

- A nivcll do la scva vida comunitaria, compromctent-se cn la lluila,

corporativa, civica i politica per tai d'influir en cis eanvis estrue-

turals que han de possibililar clintrc una societal men junta cis

elements necessaris per a la realitzacio cl'una mcdicina tambc

men junta.

La Iluita per Ia salut Os tambe per al metge una Iluita politica i, si no

hi prep part activa modulant les transformacions, es yenta arrabassat per
aqucstes i li scran imposades solutions fetes neccssariament i en absencia

seva. Hi participi o no, la societal anira adaptant lcs seven est ructures se-

1o11s modals do solidaritat mrs o menus perfcetes cn funcio do la forma

politica quc regeixi: individualista, conservadora i do profit, 0 be comuni-

taria, evolutionista i de servei; Ia sanitat rebra I'cmprcmta cl'aqucstes po-

sicions, ptiix quc es una estructura organitzada per a satisfer les ncccssi-

tats (IC Ia saint Coln all es ho son per a I'ensenvantent, I'habitalgc, cl tre-

hall o Ia participacid politica. La historic segucix nil scot it do socialitzacio

progressiva, i donar-li I'esquena o obstruir-lo cquival a tancar-se en un

reducte d'egoismes que tard o d'hora sera endcrrocat i per intcncionada

incrcia contra Ia resistencia ofcrta sera ilargamcnt sobrcpassat, a vegades

ultra mesura. Aquestes actituds son vigents i vives entre CIS ntctges i ofe-

rcixen no ampli ventall: conservadors, evolucionistes, col•lcctivistes, indi-

vidualisles i tarube mercaders de la salut encoberts sofa la capa del mite

medic.

168



El treball del metge ha estat mitificat en el clos d'una tradicid indivi-

dualista i liberal. La superacio de la beneficencia per la justfcia i do la

filantropia per la solidaritat ban fet trontollar la facana del « sacerdoci»

medic. Quan 1'home perd la salut i es dominat pel dolor ffsic i psiquic,

arriba a perdre tambe la serenitat i l'equilibri personal i es presenta al

metge en inferioritat de condicions, vcient en ell el factor del guariment

i del retorn a la linia vital interrompuda. El mctge pot aprofitar el dese-

quilibri per a aurcolar-se davant qui el necessita i mitificar-se amb arcais-

mes dc medicina primitive. En realftat 1'6nica dignitat vigent es la de

I'home sot rent que viu una forma especial de situacio, i a ]a seva dignitat

s'ha de supeditar cl metge; cl malalt cs qui dona tambe al metge una

possibilitat de realitzar-se professionalment, co es amb tin tipus especial

de treball. Car la funcio i I'activitat del metge son una forma de treball

amb la qual qui Cl realitza s'insereix en la societat corn altres ho fan amb

dilcrcnts t reballs i amb independencia de la qualitat intellectual o manual,

quc son divisions titles do la ]ilosofia individualista. Per al metge cl treball

per la salut sera la seva forma d'accio humana i d'integracio a la comunitat

tot satisfcnt el he coma a traves del be propi; dimensio personal i dimen-

sio collectiva del treball son inseparabics. La promocio individual se

simultaneja amb la crcacio d'energia social al servei de tota la comunitat;

el treball es factor de personalitzacio i de socialitzacio paralbeles, desen-

volupa la consciencia de participacio en 1'obra comuna i impulsa les

socictats en la seva historia. La salut es per al metge un camp de promo-

cio personal i de crcacio d'< cnergia sanitaria» al servei de tots per igual.

Sols en el si d'una societal solidaria i de servei sera possible. Ens cab

construir-la.
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