
4. LA MEDICINA EN EL MEDI RURAL.
SITUACIO ACTUAL A CATALUNYA

JOAN CLOS

El concepte de ruralitat, aplicat a medicina, se centra, des de Bridgman
(The Rural Hospital, O.M.S.), en tres condicions: nuclis de poblacio petits,
densitat de poblacio baixa i percentatge clevat de poblacio activa en el
camp. En el Principat, i tenint en compte aquestes premisses, podem deli-
mitar una extensa zona que les cornpleix, encara que no amb la rigorositat

que Bridgman exigia, ja que el desenvolupament economic dels illtinls

anus ha let baixar substanciahnent la poblacio activa agropecuaria.
D'altra banda, estem acostumats, a Catalunva, a veure fregiientment

la convivcncia de camp i industria. Alla on acaba la paret de la fabrica ja
comen4a el terreny de con]-Cu, i el mateix podem dir dell pobles i ciutats.

La delimitacio que hem fet en la figura 3 cs doncs circumstancial, i per

a entendre'ns. Coincideixen en aquestes comarques una scrie de factors,

a causa dels quals les hem agrupades: densitat de poblacio (fig. 6) baixa,

sector agropecuari elevat, i moltes d'elles estan en proccs de despoblacio

(lie. 4).

De Ics caracteristiques sociologiques d'aquestes zones, ja en tenim

explicacio mcs dctallada en una altra ponencia d'aquesta matcixa taula.

Assenvalem exclusivament el let clue ara dcicm, do la despoblacio d'aques-

tes comarques. El desenvolupament dels ultims anus, caracteritzat, coin

s'ha dit moltes vegades, pcl let d'csser un desenvolupament sense serveis,

al costal d'una ccrta millora de les perspectives, sobretot a las ciutats, ha

propulsat aquest proccs. La Terra Alta i les comarques pirenaiques amb

mcs altitud, son les mcs afectades en aquest aspecte. La Terra Alta t6 el

percentatge dc poblacio activa agraria nibs elevat de totes les comarques,

i en el cas de la Vall d'Aran i del Pallars Sobira com a comarques de

muntanva patcixcn d'una manca do serveis, predomini del pastoreig sobre

el conreu, etc., que justifiquen Ilur moviment de poblacio.

L'inici de la industrialitzacio ferotge, ara fa vint anys, i el fenomen

del turisme d'estiu que ha dut una riquesa palpable al litoral, ban fet fugir

la poblacio jove de les comarques de 1'interior.

La situacio de l'estructura sanitaria, tambc cs motiu d'una altra ponen-

cia de la taula, i per tant tampoc no en direm gaires coses. Nomcs hi volem
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remarcar tres Pets: En primer lloc, l'abandonament per part del sector

public d'aquestes comarques. Que la iniciativa privada no hagi trobat

interes en cl medi rural es comprensible, pero l'abandonament per part

del sector public es inexplicable, puix que, sigui la que sigui la ideologia

de I'Estat, 1'atenci6 d'aquests problemes el concerneix directament. En

segon Iloc, cal rernarcar el fet que les set comarques de Principal que no

tenen cap mena d'estructura hospitalaria, sdn totes incloses en aquestes

dinou comarques rurals. I en tercer floc, que la qualitat de l'estructura

hospitalaria de les comarques que en tenon, es molt baixa, i obliga la po-

blacio a recorrer a les ciutats capitals de provincia, quan es planteja algun

problema, que no cal que sigui gaire greu.

Centrarem aquestes notes en la situacio del metge en el medi rural i
en les actituds tant del metge com de la poblacio respecte als problemes

de la sanitat.
Aquestes rcllexions son fruit, d'una banda, d'una seric d'entrevistes

(gravades en cinta magnetofonica) fetes a metges, i d'una enquesta amb
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giestionari, resposta per catorze metges de la provincia de Lleida, i del

treball d'observacio propi.

Hem gnat a] darrera de tres idecs basiques: la situacio personal del

metge, la situacio professional i la situacio sanitaria de la seva comarca.

Situacio personal

Es certament una situacio contradictoria pel motiu segiient: El metge

rural esta personalment (professionalment i culturalment) a'illat, i d'altra

Banda el metge de poble es guanva molt be la vida. L'aillament representa

problemes de relacio social, problemes d'educacio dels fills, etc. Actual-

ment aquests problemes es valoren mes del que es valoraven anys enrera.

La mitjana d'edat dels metges entrevistats es alta, amb un terme mitja

de dedicacio a la medicina rural de 20 a 25 anus. Tot aixo explica en part

de pobiaric .Igroper1J2( a a

font I N E cens de poblecto 1970
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lcs actituds habitualmcnt conscrradores quc tent cn cl Col•Iegi do Mct<Tcs
com cn altres inslilucions, pren 1'cstamcnl medic rural. EI fet qur maju-
ritariamcnt, siguin mctgcs do cap4alcra i grans, fa quc Junin la imatgc

do la mcdicina pcrsonalitzada, on la rclacio metgc-malalt s'cstablcis srnsc

cap mena d'interferencia tecnicista. Imatge, quc juntament amb el tipus

do contracts economics quc cs fa cntrc metgc i malalt, represents 1'csta-

tut de la professio medics liberal en la sera espressio mcs nitida. Si tenim

en compte els quatre principis de 1'Estatut Medic Frances: lliure eleceio

del metge, llibertat de prescripcio per part del metge, acord economic

directe entre metge i malalt i pagamenY directe d'honoraris pel malalt al

metge, reiem quc, fora del primer, perque habitualment la poblacio no

disposa de gaires mrt^^es al roltant com per a escollir, cls complcit tots.
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Situaci6 professional

Aquesta cs sens dubtc la rao unanimc de totes les queixes. S'estcn a

tots els nivells possibles, des de deficiencia dels equipaments (dels publics),

dilcultat de relacio amb els hospitals, dificultat de reciclatge academic i

educaciu permanent, etc. S'ha afegit a aquesta serie, que en podrIem dir

classica, la per a ells nova problematica de la Seguretat Social.

La cautica situacio de la sanitat a l'estat espanyol, es projecta fidel-
ment sobre l'estatut professional del metge. El metge pot csser titular
(APD, Assistencia piihlica domiciliaria), interf i lliure. Sobre el titular cauen
habitualment les seguents responsabilitats: Metge cap local de Sanitat,
medicina escolar, moltes vegades medicina d'empresa, i la Seguretat Social,

tot aix6 afegit a la seva feina privada, la « conducta» o compromis directe
i la possible relacio amb mutues.

Per a atendre totes aquestes funcions, l'equipament i cl material
auxiliar ha d'csscr privat. Aixo orienta cap a conceptes de rendibilitat 1.1
inversio privada dels metges. Per exemple, es mes corrent l'aparell de RX
(Ia famosa «pantalla»), que no l'oftalmoscopi.

La situacio dels metodes auxiliary de diagnostic, es tambc semblant.

Es frequent de comprovar que cliniques i hospitals petits no disposers de

laboraturi d'analisi de bioqufmica, activitat que sol esser coberta pel

farmaceutic del poble.

Aquests Eels dilucixen les responsabilitats i aixi ens trobem que a I'Alt
Emporda cs practicament impossible de fer un Antigen Australia. El cas
dels laboratoris d'anatomia patologica o de microbiologia cs encara, coin
cs pot suposar, mes deficient, i son practicament inexistents al medi rural.

L'estructura hospitalaria existent es orientada cap a la cirurgia i l'obs-

tetricia, que ocupen el primer lloc i el segon en el nombre d'ingressos; la

medicina interna resta en el tercer lloc. El nombre d'autopsies, veritable

index de nivell cientific, es fnfim.

Amb aquestes condicions, quina medicina es pot fer en el camp?

is una medicina simptomatica i per aproximacio, i tambe una medicina

de classiticacio, consistent en el fet que el rnetge orienta el malalt proble-

matic cap a les institucions que li semblen mes adequades.

Aqui sorgeix un altre dels problemes que surten constantment a la
conversa en qualsevol metge: la dificultat de relacio amb I'hospital. Una
vegada el malalt ha estat ingressat en un centre hospitalari, es trenca el
Iligam entre el metge de cap4alera i el pacient i entre el metge de capca-
lera i el metge de l'hospital. Coin mes gran, important i allunyat es aqucst,
mes evident es la manea de comunieacio. Aquesta es reducix en el millor
dels casos al famos « informe de salida» que mes que un document cien-
tific sol csser una carta colloquial entre collegues.

Un metge de la Garrotxa prefereix enviar els seus malalts a Montpelier,
perque pot rnantcnir millors relacions amb el pacient, que aqui. A Olot,

253



L L ) ARQDES : `A r R D C E ; DE H i tH ACID

a Girona, a Barcelona o be a Perpinya. Amb aquest contacte tan poc efec-

tiu, es perd una font de formacio del metge rural, que donades les poques

facilitats en aquest sentit, podria esser i hauria d'esser fomentada.

Un altre dels temes constants es el de la problematica de la Seguretat

Social. Amb la incorporacio a ella, en els ultims meson, d'una gran part de

la poblacio agraria, s'han accentuat els problemes habituals de la consulta

externa de la S. S. Immenses cues de gent a buscar la recepta, les 40 visites

en una hora, etc. Com que la S. S. no disposa d'equipaments a les zones

rurals, la consulta es fa habitualment a casa del metge. Moltes vegades,

pel fet de no haver-hi els especialistes corresponents, el metge de capca-

lera cobreix la pediatria i l'obstetrfcia a mes de la medicina general.

Tambe es encarregat de les urgencies, i per cada un d'aquests conceptes

cobra una sobretaxa per cartilla.
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La poblacici que un rnetge rural sol atendre varia segons Ies zones,
pero es al voltant de les 1.200-1.500 persones, i arriba en certs flocs a
4.000-5.000, xifres que no requereixen comentari.

La situacio de la medicina preventiva, de l'educacio sanitaria de la
poblacio i de l'epidemiologia, tot junt dependent del cap local de sanitat,
is tambe depriment. Ni tan sols les campanyes de vacunacions, pel let
d'interferir-se el pediatre particular amb els equips de sanitat, estan orde-
nades. La medicina escolar, tambe dependent del titular, es una proble-
matica molt actual, puix que aquest any els ha estat encomanada per pri-
mera vegada, sense garanties de remuneracio, i sense equipament necessari
per al cas.

comarques amb irrcrementde poblac i o 1-24.1.
periode 1950-19?C

INL tens de poblacio" 1970
atlas be Catalunya. Diafora 1974

f gura 5
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Situaci6 socioli ► gica i sanituria de la poblacio rural

El deskctllament economic dels Cltiins auvs s'ha frt scour tambc,

encara que en nlenys cscala, al camp. El poder adquisitiu de la poblacio

ha augmentat. Com explicava un metgc de Besalu, cs current de trobar

frigorilic, televisio, etc., a les masies mes allunyades. Aquesta millora quc

presumiblement ha arribat al capitol de l'alimentacio, cs mes lcnta pcl

que fa a condicions higicniques de 1'habitatge, especiahnent fora dels po-

bles. L'aigua corrcnt, bangs i dutxes, etc., rs frequent de veure quc encara

no hi han estat incorporats. La convivcncia persones-bcsties, tambc a les

cases atillades, es encara frequent, per la distribucio tipica de la masia.

Un metgc do Tortclla ens dcia quc, en alguna masia, per a entrar a l'habi-

tatge calia passar per les quadres. L'aviram es molt coma que estigui a

la matcixa casa i a vegades a pisos o replans mes elevats quc l'habitatgc.

Dintre cis poblcs, tot aixo esta desapareixent rapidament, i quasi a

tot arreu hi ha elavegueres, asfaltat i recollida d'escombraries.

La situacio de les despeses sanitaries per Iamilia cs al camp un proble-

nui que cal tenir en compte. Es molt frequent la duplicitat i triplicitat de

pagaments per assistencia sanituria. Fins a l'aparicio dc l'Asscguranca

Obligaturia de Malaltia (SOE), les mutucs tenien en el mcdi rural un

bon arrelament. Es frequent, dunes, que els qui ara paguen el SOE encara

paguin la mutua, i a mes paguen molts la «conducta».

Quant a la situacio sanituria de la poblacio, tothom esta d'acord a

assenvalar coin els cinc problemes basics: la salut mental, la hipcrtensiu,

cl rcumatisme, les malalties infeccioses i els problemes de la dentici6.

La salut mental cs dintre el grup, perquc e1 problema basic cs el de la

dificultat de tractament i de control posterior. Es un problema greu, degut

a la falta d'institucions adequades. En molts casos cal recorrer a una

medicacio sedant i tranquillitzant (per a deixar-los mig adormits, em dcia

Lill). Un altre collega em deia que ell cis curava a tots, solament suprimint

la ingent quantitat de farmacs quc cis sous companys cis receptaven.

La hipcrtensiu i I'arteriosclerosi son, ara que van de baixa les ma-

lalties infeccioses, un dels primers temes en importancia. L'alimentacio

tipica del camp hi pot tenir quelcom a veure, a causa dels habits de

menjar Bras.

El reumatisme (el <<dolor») cs frequent, i com mes humida es

la zona ho es mes. Cada una d'aqucstes tres malalties que hem citat tc

en altres paisos, tota una xarxa assistencial en certa manera autonoma per

la scva especificitat. Nosaltres no som afortunats, i tota la responsabilitat

cau a las mans del mctge de poble, d'altra part ja prou pluriocupat.

Preguntats els meiges per la problematica del planning familiar, es

inostren gcneralment d'acord amb la necessitat de la seva implantacio.

Hi ha una considerable demanda de receptcs d'anticonceptius, pert no se

sol plantejar el consell medic o la sollicitud d'informacio sobre els dife-

256



rents mitjans anticonceptius. Les objeccions per part de la poblacio son

mms de tipus social o cultural que no pas religios o d'altra mena. Per part

dcl metge hi ha disparitat d'opinions (habitualment segons l'edat).

Preguntats tambm sobre la importancia sanitaria de I'alcoholisme, es

mostren quasi gencralment d'acord que is mes un problema social (un

vici) que un problema sanitari, i nomes les situacions extremes com cs

ara la cirrosi estan acceptades com a problemes medics.

L'homosexualitat no plantcja, segons la resposta dels metges, cap

problema de cap mena (ja que no n'hi ha), ni social ni sanitari.

Dintre les actituds de la poblacio respecte a la sanitat i al metge,

podem distingir dues formes dc reaccio: Per un canto, la reaccio consu-

mista i dcspersonalitzada, que ha aparegut juntament amb el SOE, el sis-

tema de la recepta, I'automedicacio, la farmaciola particular, etc. Aquesta
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artitu l r'- presa per la cent quc viii aI^ pohlcs. I a huh Iaciu (Ic lcti in,t"ic',

i de les case aillades, prenen una actitUd in s reservada. Sulen criclar el

metge com a ultim recurs . Despres de consultar els veins i amics. Com em

deia on metge de Banyoles: a... to fomut, es que et criden cap ai lard,

coil ve la fosca com diuen ells , perquc han esgotat els seus recursos durant

el dia, i to que els cspanta es la nit , ja que tot passa a la nit)).

Conclusions

De la deficient situaciu del scrvei sanitari a les zones rurals, Cl primer

afectat es la poblacio, que veu aixi un altre servei mes clue li manca, a mes

de I'ensenvament, les bones comunicacions, la possibilitat de feina ben

pagada, constant i amb possibilitats de millora personal, etc.

N'es perjudicada ]a poblaciu, tambc, per la baixa qualitat cientifica de

la medicina que se li dona, per la qual paga mcs del compte i quc, Si el

scut problcma es mitjanamcnt greu, pci fet d'havcr-se do desplacar (pensiu,

abandonament dc la feina) li representa una altra despesa economica addi-

cional.

L'altra victima de la situaciu sanitaria rural cs el metge. Encara que

tingui una certa compensaciu economica, els problemes de I'aillament per-

sonal i professional, de In quantitat do feines que ha do fer, de ]a pcrma-

n^ncia de guardia constant, de la baixa qualitat de la medicina que es veu

ubligat a fer, fan que, per ara, la poblacio medica jove encara no vegi amb

interes I'exercici rural.

La manca, o la baixa qualitat, de l'estructura sanitaria, condicionen

en bona part la baixa qualitat de la medicina, que, com deiem, as en la

majoria dels casos, una medicina simptomatiea, sense diagnostic, medicina,

al cap i a in fi, per aproximacio.

Potser es pot parlar d'una iatrogenia d'aquesta estructura medica,

pero, en el sentit contrari de com ho enten Iliich, aquesta es una iatrogcnia

per nutraca d'estructura.
Finalment, el tipus de medicina quc aixo porta a fer, medicina privada

en primer lloc, medicina individual i individualista, sense contacte ni co-

municacio professional entre collegues, amb abandonament de tot cl tre-

ball d'epidemiologia, veritable font d'entrada d'informaciu dins cl sistema

sanitari, amb abandonament de tot allo quc es refercix a la medicina pre-

ventiva, l'educaciu sanitaria, la rchabilitaciu, etc., fa que el metge no reco-

negui la seva missiu sanitaria, col•lectiva. Tot es reducix a una medicina

curativa (quan es pot) sense cap mena de compromis social. Aquests defec-

tes repercuteixen, una altra vegada, en la qualitat cientffica de la medicina,

ja que impedcixen la consideracio dell factors epidemiologics, socials, eco-

nomics i culturals, tan importants en ]'origen i ci desenvolupament de Ics

malaltics. Tambe podem parlar aqui d'una iatrogenia, derivada en aqucst
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cos, del lipus de practice medica. Una iatrogenia de la qual, com de 1'altra,

no cs el mctgc el responsabLe mcs directe, i quo ens fa pensar, per el futur,

en une re^^isio des de 1'arrel de tot el sector sanitari rural.

Annex

Duna re^^isio de la situacio de 1'estructura hospitalaria, quc comprcn

Ies dinou comarques quc hem separat tal com es ^^eu al mapa de la

figure 3, podem afegir lcs dales segiients:

De les dinou comarques, set no tenon cap estructura hospitalaria. Les

dotzes restants lumen 23 centres, amb 952 llits (mitjana, 4 llits per centre

i 2,2 llit/ 1.000 hab.).
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Peru la situacio sanitaria d'aquests Hits es aquesta: dels 23 centres,

flumes 4 disposavcn de laboratori de bioquimica el 1970, nomes 7 dispo-

saven de laboratori d'hematologia, nomes 3 de laboratori de bacteriologia,

nomes I de laboratori d'anatornia patologica i 4 declaraven disposar d'ar-

xiu d'historics cliniques.

De les 218 morts hospitalaries durant l'any 1970, es van practicar

8 autopsies , presuiniblement totes elles judicials.
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