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Si cs cert -com ho cs- que iota concepcio de la salut as necessaria-

ment, des dun criteri sociologic , una nocio culturalment condicionada, la

delinicio que en Bona l ' O.M.S. cl 1946 respon , sens dubte , al complex idco-

logic de la cultura capitalista - liberal , optimists i individualista . Afirmar

que la salut as Cl benestar fisic, mental i social o be conccbre- la corn una

simple absancia de malaltia , as oblidar molts d'altres elements, rcals i

ideologies , que intervenen en una cabal definicio d'allo que as la salut.

Enfront de la concepcio indieidualista es pot oferir tota una alterna-

tix a, que be podria csser anomenada socialista , en el sentit original del

terme i tat com fou emprat a les acaballes del segle xviii: la salut as, radi-

calment , una giiestio social . La malaltia no es genera en l'individu, per

tal corn aquest no neix per generacio espontania i no as separable del

context social que 1'em,olta. La salut no as tan sols absencia do malaltia

individual, puix que un home «sa » pot trobar - se immers en una societal
« malalta » i, per tant, tenir la seva quota corresponent do malaltia social.

No cal recorrer a l'organicisme social -que concep la societat com

'-Si fos un organisme viu- ni entendre la « malaltia social >> corn una
metfora

per a sostenir que les societats i les cultures corresponents generen

urns malaltics collectives, estenen llurs epidemics, practiquen la infcccio

de hors membres. Aquestes malaltics poden asser amentals » - si scparen

la mcnt de la lisiologia cerebral- i «fisiques ». Unes determinades ideo-

logies podrien asser o podrien tenir components clarament psicopatics,

Si no neurotics . Algunes malaltics de Ies ccl•lules corporals podrien tenir

una parcial etiologia -la pol•lucio ambiental , per exemple- d'indubtablc

responsabilitat social : Ies exigencies del mercat automobilistic segons cls

canons aobjectius » del principi del lucre indclinit del capitalisme. En

aquest sentit, la ]luita politica contra la ideologia feixista o contra el sis-

tema capitalista suposaria un combat a favor de la salut mental i fisica

de milions d'assers humans.

D'una manera complementaria , una ideologia i on sistema social i

economic que concebin el desti personal corn una unitat psico-somatica
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inseparable clef dcsti col•lectiu de Ies societats I de flews cultures estan en
condicions de concebre la salut com un afer coldectiu, i la lluita a favor
d'clla WILL una responsabilitat de Iota la societat i, mcs particularment,
clefs seas organs de direccio o dc govern.

La politica, aleshores, aparcix corn el veritable mare i ]'agent mes
pregon de la lluita per ]a salut personal. Cal entendre la politica, des
d'agnest angle, com a sinonim de societat, d'una part, i com a activitat de
govern o « projecte planificat de comportament>', ct'una altra. Politica fora,
cnsems, la dimensio social o col•lectiva que tot fenomen habit comporta,
per fal com es producix senpre en un mare que desborda I'individu, i
1'accio finalista que cerca racionalment I'eficacia transformadora d'una
situacio social en perill constant de malaltia.

Aquest segon sentit de la paraula «politica» sot referir-se, corn deicm
abans, als instruments generals de govern d'una societat: I'Estat. Tan-
maleix, aquesta identificacio entre politica i govern estatal suposa encara
la conccpcio indkidualista de la societat. L'Estat es confondria all-lb l'ad-
ninislracio de serveis sanitaris a particulars, i amb I'adninistracio de
politiques preventives o defensives enfront de les malaltics epidemiqucs.
En el millor dell casos, la terapia de les malaltics socials, de la malaltia
radical de Iota societat encara injusta, correspondria it la ,classe politica»,
als (Iirioents de I'Estat. Cosa totalment falsa i totalment contraria al con-
cepte <<socialista>> de la salut i dels sous veritables agents.

Precisament perque la malaltia cs resultat d'un ambient social ,anti-
hum 'w o dun ambient encara excessivament <<natural>>, poc humanitzat o
salvatgc, cls primers agents de la salut -entenent aquesta coin Lill Ilivell
de clesenvolupament, optimament possible, de l'hominitzacio- han d'rsser
cls mateixos hones. La salut cs un afer coldectiu i personal alhora. La
formula politica d'aquest afer no pot esser altra sino el protagonisme,
la participacio i, en definitiva, I'«autogestio» o autogovern de les persones
en un assumpte tan col-Iectiu i tan intim alhora com cs la salut.

L'EstaI, com a agent de la salut social general i de la do cadascun
(lets ciutadans, no fora, clones, la simple Aclministracio, sino la totalitat
dells, actius i conscients autocreadors de salut personal i col•lectiva. Ciu-
Iadania i profilaxi coincideixen. Responsabilitat social i prevencio sanita-
ria, lanibr. Tot ciutada rs un melee dell mateix i dels altres. I aixo suposa
des duns coneixements primaris i fonamentals de medicina i cirurgia que
permelin la practica sanitaria mrs senzilla i urgent a qualseVol ciutada
(primers auxilis, etc) fins a una consciencia participant en els prohlenies
col•Iectius i radicals de la saint publica (pol•lucio, contaminacio d'aigues, di-
posits de deixallcs industrials, sorolls, adulteracio d'aliments, etc.).

En fi, la interioritzacio personal dels trots essencialment politics de
la salut i del combat contra la malaltia ha de pernctre que cada ciutada
enlengui la seta malaltia i la Iluita per superar-la o per prevenir-la com
quelcom que rs regit per esquenes dc poder i de respor7sabililat. El ciu-
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tada ti ndI is aixi 1'obIiguc•iu d'estar sa, d'eiudir I prevenir els rigs Cie malal-

tia, de desenvolupar les scves potencies personalitzants, de practicar la

higiene mental. I, si qucia malalt, barn-ia de superar l'egotisme Cie creure

que la malaltia Ii pertanv, cl privilegia, I'ailla de I'esforc collect iii. D'aquesta

inanera rehutjaria v'olontariament allo que la malaltia tc -moltes vegades

sense culpa per part del pacicnt, que no fa sing suportar cl danv d'una

societal imperfecta- d'evasio de la fcina, de pretext per a una aleneio

prolongada i viciosa, de narcissisme e(-,oista, de masoquisme disfressat de

,,santificacio heroica». Certament, no hem d'excloure la dimensiti religiosa

de tot sofriment, pero aquest nonics adquireix sentit sakific o sanant

quan cs concebut com a solidaritat activa amb la redempcio humana res-

pecte a la malaltia col•lectiva. Ningu no hauria d'<<instaflar-se> en la seta

malaltia mcs enlla d'allo que requereix I'esforc per sortir-sc'n i per re-

tornar a la lluita social a favor de la salut -fisica i mental- de tots.

Dc la mateixa mancra, la participacio de ]'hone malalt en la propia

curacio exigeix que Ies relacions mctge-pacicnt no s'inseriguin en l'actitud

autoritaria i classista de la medicina, que cs justament l'altra cara de la

passivitat egoista i neurotica del malalt. El metge no ha de ,manar)) el

ciutada Ili aquest ha d'acceptar d'csser «pacicnt». Tampoc el mctge no ha

de considerar els malalts com una «classe conjunturalment inferior>) de

ciutadans, sotmesos al paternalisme inconscientment menyspreatiu del

tecnic. El dialog dc «poders», 1'equilibri d'aquests, cs consubstancial amb

la col•laboracio que hi ha d'haver entre metge i malalt. L'<<autogestio» de

la propia saint, I'autogovern tic qui vulgui eurar-se, exclouen la dirceeio

tecnocratico-autoritaria del metge.

En resum: en quant concebem la salut corn un proccs de personalit-

zacio, es com'erteix en una giiestio unilaria que suposa l'equilibri dinamic

de tot home en la seva insercici social. En quart concebem la "all-It Coln

una condicio general de la societal, es aquesla In que ha de generar In

dell seas membres i la que ha d'impedir, prcvcnir i curar la malaltia

radical en que consisteix una malforinacio irrational, injusta i letal, de

la mateixa societal. I, finalment, si concebem la salut coin Cl resultat d'tuni

lluita clicac contra Ies malalties generals i particulars, la participacio

conscient dc tots cis ciutadans en aquesta lluita abasta tots els amhits

de Ilur villa: des del guariment personal, en col•Iahoracio' amb el merge,

fins a I'accio sanitaria que, en cada cas, puguin dur a terme, responsabic-

ment, com a tills ciutadans.

La salut , afer politic

Concebuda la salut coin una condicio radical i desitjable do tota in

societal humana, l'organitzacio dels instruments de la lluita per elia su-

posa, d'una part, I'accio politica col•Iectiva que tingui com it finalitat ultinm

184



(IL' construir i (IC mantenir viva una societal de la qual hagin desaparegut
ones determinades patologies, i, d'una altra, I'accio politica coil juntUral
que guareixi cis ctectes concrets i « fisico-mentals» d'aquelles patologies.

Aixo vol dir que Iota accio politica tendent a construir una societal
racional, junta i humana, cs una accio saludable que ha d'csser rebuda
aurb I'aplaudimcnt nibs fcrvoros. En aquest sentit, hi pot haver diversos
models de socictat mcs «saludable» que la nostra, Pero tots ells han de
tenir en comu r.ma antropologia que concebi I'home com a esscr rrrtitari,
cnrrunrilari i Irarrsc•enclettt.

Les ideologies que escindeixen l'home en «res cogitans» i « res cx-
lensa»; que distingeixen alto que es Iisic d'allo Clue cs mental; que distan-
cien el que es personal del que is col•lectiu; que, en soma, privilegien les
dimensions individualistes, egoistes, distingides i competitives de ]'home,
eol-laboren a mantenir un tipus de socictat dividida i enfrontada. La socie-
tal classista, basada en el lucre particular i en la rivalitat, obliga a una
organitzacio del poder public autoritaria i jerarquica, tot div idint i en-
I rontant encara mcs les persones. La desigual distribucio de poder i de
riquesa (material i espiritual) que tot aix6 comporta aliena la majoria
dell individus, frena Ilur deseneolupament personal, explota llur capaci-
tat creadora a favor de Ilur possibilitat productora i, en fi, consagra I'ex-
plotacici de l'honie per ]'home i fortifica la idea que cadaseu cs un Ilop
per als altres i no pas un germa per natura.

Per contra, Ics ideologies que sustenten la radical unitat de ]'home,
que hi veuen un complex psico-fisic inseparable do l'entorn social i que
accepters la dimerrsio transcendent del seu destf personal, destaquen cis
aspeetes eomunitaris, col-laborants, igualitaris de l'csser huma, i ajuden
a construir una socictat articulada i convivent. La societal sense classes,
que es basa en el treball, en el servei i en la col•laboracio d'esforcos, no
requereix un poder politic coactiu i autoritari, lino una organitzacio
dernocrirtica i autogestionaria dels serveis publics, segons esquemes am-
pliament descentralitzats i participants. El poder i ]a riquesa es distribuei-
xcn d'una manera difusa i no concenIrada, no c]'una manera desigual,
sing d'una manera radicalment igualitaria i proporcional a I'aportacio
Iliure i responsablc. D'aquesta manera es cerca la desaparici6 de tota alic-
nacici personal, de Iota explotacio del treball huma, i I'aparicio, en Iota la
sev-a potencialitat, dels factors creadors de l'individu, bo i assolint aixi
Cl dcsenvolupament de la personalitat de tots cis homes.

Una societal Clue respongui a aquest segon esquema as, en principi,
mcs saludable que la primera; i, en quant la nostra respon amb bastant
de fidelitat a la sfndrome patolbgica que hem dcscrit, cal que sigui subs-
tituida per la mes sang que hem esbossat. Tota accio politica que ten-
deixi, directament o indirecta, a substituir la socictat malalta que ens
envolta per aquesta altra societat mcs sana, is una politica sanitaria en
el mcs pi-coon scntit de la paraula.
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Ara be 1'acci6 politica adopta dos vessants complemental is, que res-

ponen at proccs historic de substituci6 de ]es societats. Tota societal

radicalment malalta, com es ara ]a nostra, segrega on moviment de cu-

raci6 a partir dels elements socials m6s seriosament danyats i amb la

participaci6 decisiva dels mcs conscients d'aquest danv. Aquest moviment

sorgeix do la matcixa base dc la societal, do la majoria de In poblaci6

afectada, de les classes treballadores, de les capes populars i dels intellec-

tuals, teenier i altres agents actius de] canvi social.

L'organitzacib politica de ]a nostra societal: tendeix a filtrar i a cana-

litzar per camins juridics aquest moviment de transfornnici6 social de

manera que pugui esscr aprofitat pet mateix sistema i que no en provoqui

la subversio (alto que vulgarment is anomcnat « revolucib»). La primcra

acci6 politica que mereix aqucst nom, segons les categories definitories

del sistema imperant, cs I'acci6 politica canalitzada a traves dels meca-

nismes legals oficials. La democracia formal permet que els partits poli-

tics accedeixin al poder de govern local, regional i nacional, Cs a dir, a les

instancies juriClico-polftiques de I'Estat.

Tenim, doncs, que l'acci6 politica es, en primer Iloc, un moviment de

base que aspira a assolir cl poder de govern estatal per tat de poder, des

d'alli, practical- una politica governamental unitaria, global. La politica

sanilaria seria una de les accions d'aquesta politica global. Peru 1'acci6

politica per ]a salut no s'esgota, com hem dit abans, en la politica sani-

laria dels organismcs publics.

L'acci6 politica en pro de la salut col•lectiva i personal pot adoptar

aquest altre versant complementari que no cerca 1'acccs al poder de go-

vern, be que el promou. Es tracta de I'organitzaci6 de diversos moviments

de participaci6 i do control ciutadans, tant en ]a lluita general de tota la

societal per la scva propia salut i contra la malaltia, com en la pressi6 cons-

tant sobre els politics i t'Administracib per tal que compleixin les tasques

encomanades en Ilur (Iecisiu camp de lluita.

Duna manera esquenrttica podricm dir que calen dos tipus d'acci6

politica:

a) L'accio de govern segorms un progranm politic global que tingui

molt cmi coin plc', no tan sots la finalital de substiltmir in societal actual per

una altra, simmo les accions conjttrtturals concretes que permrmctimm d'mmar cm

la arei'olucio» a lraves de reformnc's irremersibles. Aixu, apticat at camp

de la salut, significa que, mentre els governants s'empenven a transfor-

mar la societal des del poder de I'Estat (per a la goal coca cal (Iue hagin

arribat at poder els partidaris d'aquesta transformaci6 i no altres), han

d'atendre tambb les exigencies sanitaries que ci moviment democratic i

popular de base cis va exigint.

b) L'accio de les masses organitzades segons tnm anmpli quadre d'exi-

gemmcies perenmplories i bdsiques en el camp de in salut. Aquesta acci6 com-

porta tin suport politic (electoral i de qualsevol altra mesa) als pal-tits
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que aspires al podcr per transfonnar la societat, peru no memos tin con-

trol cle Ilur mandat i una pressio perque vagin essent atcses des del podcr

-mentre cs va cap al canvi- les necessitats sanitaries de la poblacio.

Ambdos tipus d'accio politica es complementen, puix que dificilment

es pot transformar una societat democraticament si no participen en la

transfornnacio tots aquells que hi estan interessats. Encara miss: dificil-

ment es pot aspirar a una societal miss sana si no es combat diariament,

amh Ia col•laboracio do la base social, la patologia quo s'intenta d'cradicar

delinitkamcnt.

Una societat que aspiri, per excmple, quo desapareguin els malalts

menials, ha (lc lluitar politicament per tal quo desapareguin les causes

estructurals de tanta alienacio que producix tin sistema do competencia

salvatge, en of qual la ment pateix I'absurditat i la inhuinanitat de Ia

Ilci del mcs fort>>. Pero en aquest combat cal recuperar moltes vfctimes,

caigudes en Cl front do lluita; cal prevenir les fcrides que el mateix enfron-

lament, durissirn, amb cis explotadors do l'home produira cada dia on els

miss sensibles, conscients i combatius. Cal explicar, fins i tot, a aquests

darrers alli> que ja la ciencia psiquiatrica ha descobert: que certes neu-

rosis rcactives son semval esperan4adora de salut i no signe desesperant

Clue horn ha caigut definitivament en la lluita i que cal abandonar la par-

tida; aquesta darrcra conclusio cs justament la que fomenten els interes-

sats que la partida es perdi.

La tasca dcls partits politics dcmocratics i transformadors ha d'esser

d'elahorar plans glohals de politica sanitaria profunda i omnicomprensiva.

f'.s tasca dells, tamhe, de posar-los en practica des de totes les instancies

de podcr public a que accedeixin. Perm es tasca dell diversos movimcnts

socials, de les organitzacion.s de masses, dels sindicats, dels organismes me-

dics, etc., ('irnformar, denunciar, pressionar, controlar i fcr campanves
portal

que els politics no oblidin mai quo no hi pot haycr salut estructural

sense salut conjuntural.

El paper del metge

I)cs de la perspectiva de la politica, el paper del metge en ]a Iluita pot'
la salut aparcix completament subt'crsiu si cl comparern amb cl que la

societal Iiheral - capitalista li assigna; perm es important de remarcar que

aquesta subvcrsio no fa sine rctornar a] metgc vocacional i hmnanista ]a
seva veritable imatge.

En la socictat capitalista, el metre -corn tants d 'altres professionals
><liberals>>- ha estat tambe alicnat per l'esperit de lucre i de rivalitat, per

l'individualisme i per I'explotacio . S'ha produ 'it un contuberni tremend en-

trc cl scrv- ci medic i cl (liner o cl podcr. Pocs oficis aparcixen miss adulte-
ras, als tills de ] poblc, que el de metre, si tenim en compte ]a imatgc
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altissima, que des de senipre ha tingut la meat sana, dcl sacerdoci de Ia

medicina.

Un servei tan radicalment public, coflectiu i huma corn cs la medi-

cina, ha restat convertit -malgrat la denuncia i la indcpendcncia moral

de molts mctges- en un negoci, en un poder social i cn una col•laboracio

objective amb cl sistema politic imperant (entes aquest com a quelcom

mcs ampli que Cl regim franquista).

El control democratic que abans preconitzavem passa, lens dubte, pel

control dc I'exercici de Ia medicina, tant de la « piublica» («Seguro Obliga-

torio do Enfcrmedad») com dc la privada. La burocracia mcdica, Iligada

al gran complex de la Seguretat Social, i la tecnocracia del gran capita-

lisme medic son cis dos grans objectius del control popular, juntament

amb cl del negoci fabulos de les multinacionals farm accutiques.

L'accio politica governamental, sorgida d'una altcrnativa dcmocratica

i transformadora de la socictat capitalista, hauria dc plantejar-se clara-

ment cl fct matrix de la professio mcdica. Qui ha (l'esser metgc? Ouina es

la formacio professional que ha de rebre? Com s'ha de planilicar cl scr-

vei medic?

Si partim de Ia idea, que abans hem exposat, que tot ciutada ha

d'esser capac de col-laborar en la Iluita per la salut, cl metge deixa (l'esser

una casta tecnica, tancada i omnipotent. Aparcix, per contra, una amplis-

sima gama do tccnics, de sabers escalonats, amb possibilitat de passar d'un

nivcll a un altre, i clue hauria de correspondre a una planificacio territorial

del servei medic. Per tal d'cxpressar-ho graficament, podrfem dir que una

casa de veins, ones illes de cases, una barriada, un llogaret, un poble,

una gran ciutat, una comarca, etc., cal que tinguin els corresponents scr-

veis medics, atesos per difercnts nivells de preparacio professional i

segons 1'csqucma logic duns graus d'importancia i d'especialitat do la

inlcrvencio mcdica.

La xarxa hospitalaria ha de correspondre tambe a aqucsta pregona

descentralitzacio operativa del servei medic. I I'hospital ha d'esser la unitat

clan del tractament de Ics malalties, puix que, per molter espccialitats

que s'hi practiquin, Cl malalt cs una unitat que ha d'csscr atesa tambc

unitariament.

Les Facultats de Medicina es convcrtcixen aixi en centres divcrsos que

imparteixen concixements tccnics de diversos graus, tot procurant que

en cap moment no es perdi la idea unitaria d'alIO que cs la salut, Ia ma-

laltia, cl malalt i Cl guariment. L'acces als cstudis medics es condicionat

per les necessitats de la poblacio, per la vocacio demostrada de servei a

la comunitat i pel treball dels aspirants a mctges. La mcs absoluta igual-

tat d'oportunitats ha de prcsidir la seleccio de merits a I'hora de cursar

els cstudis corresponents. No cal dir que el preu d'aquests cstudis ha

d'anar a carrec de Iota la societat d'una manera proporcional i progressi-

ya, segons la riquesa rte cada individu.
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L'excrcici «pri'at>> do Ia niedicina stria tan iIII pensable C(nil el buru-

cratic. La destinacio de cada tccnic-met^ee estaria condicionada -dins Cl

rrnargc de Ilibertat personal i de prcfercncies- a les necessitats d'una pla-

nificacid democratica de les necessitats sanitarics. Coin es logic, aquesta

planificacin aniria d'acord amb les necessaries transformacions ambientals

dels poblcs i viles rurals, dels barris obrers i dc les zones industrials,

de mancra que la vida del met(-'e 110 estigues sot mesa a Lin hcroismc exa-

cerat, al goal cap persona no esta obligada.

El llietge deixaria de pertanver a una casta intocable i distant, auto-

ritaria i poderosa, enriquida i, a fa llarga, irrespunsable, mitjan4ant lot

aixu que hem dit, Pero, a rocs, a Craves de la seva vinculacid organitzada

als muvinnents i grups populars encarregats d'assegurar la salut publica

i de controlar 1'excrcici de la medicina. Des del moment que les masses

assumeixen la consciencia que la saint es una gficstid radicalment col-

lectiva, publica o politica, el mctec es converteix en Lin col-laborador de

peculiar impurtancia en aquesta lluita democrat lea. La seva intervencio>

en reunions d'analisi de la realitat sanitaria social, en discussions sabre

problenics concrets que afccten associations de ve'ins, ajuntamenis demo-

cratic,,, etc., es fonamenial. El sea assessorament en tots cis problcmes que

la gent in i experimenta en relacio amb la saint i la malaltia no es pro

duiria alcshores des de la ilunyania de la seva ciencia i des de l'autoritat

cicl sea poder «magic», sine des de la coldaboracio democratica en Lill atcl.

que ens incumbeix a tots i que sense la collaboracid de tots dificilment es

podra so!uclunar.

Finalmcnt, en el terrenv intinitament Ines delicat de la relacio personal

metge-malalt, totes les transformacions esmentades afcctarien granmcni

la imatgc i I'autuimatge del metgc. Per definicid, Lin meige tipic de la nova

situacid i de la nova socictat que apunta, no tindria molt a veure amb Cl

rctrat robot del metge actual. Les sever relacions amb cl nialalt scrim

complctamcnt difercnts, entre d'altres motius, pcrquc tambe cl malalt

stria ii una altra mancra, tal com hem dit at comcn4ament d'aquest

cscI it.

El meige stria Lin treballador Ines, al scrvei de la saint de la societal,

intc(_1rat en Lin pia democratic, actiu i creador, de lluita a favor de la saint

col•lectiva, i Lill expert en la recuperacio d'aquesta quan la malaltia i'hagi

nialmcsa. Els cases personals -no particulars- no seran cases difercnts

deI scrvei collect in, sine l'expressid concreta d'aquest scrvei. La malaltia

ntai no is difusa, be que pot estar difosa. La malaltia is sempre personal;

i per aixu la lluita per la saint implica la relacio personalista, una relacio,

pero, de la gnat han desaparegut cis subjectes tradicionals: el malalt

niasoquista, alienat, humiliat i incompetent, d'una banda, i cl meige sadic,

alienanl, antoritari i un1niscient, de l'altra. La col•laboracid mct,c-malalt cn

pia d'igualtat es Cl paradigma de la nova relacio sanant i, per tant, del
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1 )0 model d'CSClcIc1 de Ia nncdicirna i do Ia psicologia i Ia imatge 'ocial

i professional del metge.

Tot aixo que hem (lit, des del concepte de salut tins at paper del metgc,

passant per l'organitzaci6 de la lluita contra Ia malaltia i el desemvolupa-

ment de la salut publica i personal, pot resultar excessiu, insuportable o

simplement demencial per a molts metges honrats i competents. La resta

ho trobaran, sens dubte, utopic o subvcrsiu, segons 11ur idcologia o Ilur

taranna personal. Tot el que hem dit, pero, parteix d'una idea prcgona i

noble de I'ofici medic que creicm que es mes pura i classica que la difosa

pets interessos de la societat capitalista.

Han estat els mateixos metges, en llurs sectors mes inquiets, lucids

i solidaris, cl qui han iniciat I'autocritica que ha de menar-los a una con-

ccpcio mes exacta i justa de la medicina. Tanmateix, igual com passa amb

tot moviment social ('ambit sectorial (classe obrera, dones, minories etni-

(Iues, professionals, grups marginats, etc.), la consecucio de hors objec-

tius transformadors nomes s'acompleix quan s'insercixen en una concepcio

global do la societat i en una accio global -es a dir, politica- sobre aques-

ta socictat. No cs ]a politica la que ha d'aenfocar» des del scu angle la

medicina, sing aquesta la que ha d'analitzar i solucionar cis seus proble-

mcs des dc la politica, des de la comunitat social, la qual cerca la salut

com ]a seva propia ida i lluita aferrissadament contra la malaltia perque,

per a la societat, aquesta cs sempre mortal.
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