
6. EDUCACIO SANITARIA : PRESSUPOSITS BASICS PER A UNA

PEDAGOGIA DE LA SALUT

J. JUBERT i GRUART, neuroleg

(Girona)

SUMARI

1. Sanitat i educaci6 sanitaria.

2. Educaci6 sanitaria.

3. Estructuraci6 de l'educaciO sanitaria.

4. Programatica minima per a una campanya d'educaci6

sanitaria.

5. L'edat escolar: un dels objectius de la promoci6 de la

salut.

6. Educaci6 sanitaria continuada de la poblaci6.

7. El paper del metge corn a educador sanitari i 1'educaci6

sanitaria del metge.

8. Conclusions.

1. Sanitat i educacio sanitaria

Dels 5 objectius o funcions de la sanitat, esmentats i detinits per

N. Acarin en la comunicaci6 precedent (educaci6 sanitaria de la poblaci6,

higiene publica i epidemiologia, prevenci6 de la malaltia, assistcncia cura-

tiva i rehabilitaci6 i reinserci6 social), 1'educacid sanitaria de la poblacid

n'es el primer de la llista; no pas perque es tracti del mrs important

(l'equipotencialitat de tots ells es indestriable per a la consecuci6 d'una

total assistcncia sanitaria), sin6 perque es tracta de la funci6 mes basica

o fonamental. Mancada dc ]a seva base, dificilment es podra mantenir la

a pirdmide sanitaria».

En el nostre medi socio-cultural i politic (com s'ha analitzat en la

3a Taula) aquesta funci6 basica de la sanitat es troba no sols totalment

descurada, sin6 -a mes- negativainent subministrada. Una planificaci6

futura de 1'educaci6 sanitaria de la poblaci6 en el nostre pais haura d'arren-

car -forcosament- d'aquest nivell i plantejar-se el problema en els dife-
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rents L'raus de complexitat. Les pagines que segueixen intenten Set- 110HICS

una aportacio provisional a aquesta prohlematiea quc tot just comencem

a. afrontar.

?. Educaciti sanitaria : que es?

Mal-rat el modcrat us quc se'n fa en els diferents programes de

reforma o estructuracio sanitaries, el concepte -i no digucm ja la prac-

tica- de l'educacio sanitaria de la poblacio resta confus, nebulos i im-

precis.' Per a la majoria de gent -inclosos els sanitaris- consisteix sim-

plement en <<propaganda, campanyes o lli4ons d'higiene», quan de fet ja

hem vist que aquesta (la higiene) es tota una altra funcio de la sanitat.

Caldra, doncs, d'entrada definir i redefinir el sett concepte i cls sous

objectius, aixi corn la seva metodica de treball. Amb aquesta intencionali-

tat caldra, prcviamcnt i breument, dclimitar les diferents stapes dc la

seva historia.

2.1. Si revisem no sols la historia dc la medicina en particular, sing

-sobretot- la historia do la humanitat, veiem quc I'educacio sanitaria

-<<en forma de preceptes, rcgims especials i tabus> (A. A. Zaki) '- ha

format part del patrinioni cultural huma des dels temps mss remots.

L'adveniment de la moderna tecnologia i cicncia mediques hall ha(-TUt dc

sobreposar-se i -de fet- Iluitar contra aquesta base cultural i compor-

tamental, Ilargament i fortament arrelades en nuclis concrets de poblacio.

Aquestes creences i aquesta prejudicis, de diferent contingut en cada regio,

pais o civilitzaci6, constitueixen -certament- el primer precedent, tra-

dicional, do 1'educaci6 sanitaria. Fermament actuals en paisos anomcnats

subdcscnvolupats, son pcro -en menor gran- encara vigents en detcr-

minats nuclis de poblacio del nostre pais, segurament cis mes marginats

i memos absorbits per l'actual massificacio consurnistica. Tota campanya

d'educaciu sanitaria ha dc partir del concixement previ -entre altres-

de la vigencia i del contingut d'aquesta «educacio sanitaria tradicional»

i incidir sobrc ella no en allo quc to de tradicional (o pre-cientifica), sin()

en allu que ha de constituir l'cix pedagogic fonamcntal de la seva expansio.

2.2. La segona etapa historica de l'educacio sanitaria s'idcntifica en

gran part amb cl primer nivcll d'organitzacio i integracio sanitaries (quc

Acarin anomena de <<prevencio o policia sanitaria» ). Etapa plenament

vigent en cl paisos del ,tercer mom, o «subdcscnvolupats», pcro tambc

-en diferent proporcio i contingut- en el nostre medi. En cis primers

es -inicialment- una tasca netament Iligada als interessos colonitzadors

i evangelitzadors i adquireix la seva majoritat amb la preocupacio sobre

1. L'escassa bibliografia accessible sobre el particular , en la literatura medica i
sanitaria en general , ds un bon index d'aquesta situacio.
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Cl particular de I'Organitzaci6 Mondial de la Salut (al final de ]a primera

meitat del present segle) que institucionalitza 1'Educaci6 Sanitaria. L'any

1958 -en plena majoritat de 1'educaci6 Sanitaria, que podem anomenar

«classica»- Cl sudanes A. A. Zaki,' president del «Comitc d'Experts en for-

maci6 del personal de Sanitat per a 1'Educaci6 Sanitaria Popular» dc

1'O.M.S., promuiga una declaracid, la lectura atenta de la qual -que par-

cialment reprodu'im tot seguit- permet una cabdal estimaci6 dell objectius

i funcions que horn assigna a la ja institucionalitzada Educacio Sanitaria:

L'educacio sanitaria tc per objcctiu fornentar el desenvolupa-

ment mcs ampli de les facultats naturals, fisiqucs i mentals, aixi

corn una adequada adaptacid de I'individu a la villa en col•lectivitat;
considera cis problemcs sanitaris des del punt de vista cducatiu i
en consegi ncia adopta mesures d'indole practica per a fomentar
la salut i combatre i tractar la malaltia.

El coneixement i ]a voluntat de I'home son cis dos factors que

intervenen d'una mantra iris decisiva en la modificacio del medi i,

per aqucsta rad, la qualitat de l'educacio sanitaria acompleix un

paper important en I'evolucio del dcsti de ]a hurnanitat.

... un medi cultural advers... Pot exercir un efecte nociu sobre

cl comportament i provocar ]a irresponsabilitat de l'individu pel

que fa a la seva propia salut i a la dels altres.

Avui en dia... la consecucio del benestar resideix en la propia

determinacio. Aquesta determinacio depen de l'actitud que s'adop-

ta; I'actitud, del discerniment, i aquest -al seu torn- del conei-

xement, de I'expcricncia i dels sentiments. Els metodes d'educacio

sanitaria s'han elaborat amb el proposit concret d'ajudar l'individu

a comportar-se amb mcs coneixement en tot allo que es refereix

a la salut.

... Intervenint-hi el comportament huma, sempre, corn a factor
important, 1'educacio sanitaria recorre tant a les cicncies socials

i biologiques, corn a la pedagogia i a la psicologia.. L'educacio

sanitaria tc corn a objecte posar a 1'educat eu coudicions d'ele:;ir

i de decidir per ell mateix respecte a les giiestions sanitaries

inculcant-li coneixements practics que desenvolupin el seu criteri

i comprensi6 i facilitant aixi 1'acci6 individual.>>

En aqucsta primerenca, generica i amplia declaracid -malgrat un cert
to ineludiblcmcnt paternalista- ja veiem esbossar-se alguns dels plante-
jaments mcs basics de la propera etapa de 1'educaci6 sanitaria: reconeixe-
ment dels factors sociol ogics, culturals i psicologics, fomentacio del dret
d'clecci6 i decisio individuals en questions sanitaries, promocio de l'accio
individual en la gestid i el control de la propia salut i la de la colectivitat...

2. Wld. Hill. Org. techn . Rep. Ser., 1958, 156.
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La repercussio i ]'exit d ' aquesta empresa , pero, han estat certament

migrats . L'exccesiva especialitzacio dels sous programes i metodes en cls

determinismes socio-culturals , politics i economics dels pa 'isos subdesenvo-

lupats , 1'ha fet -per un costat- cscassament exportable o aplicable a altres

paisos de diferents caracteristiques . Pero tambe -per un altre costat- en

ser una iniciativa < privada» o <<supranacional », que havia de procurar <<inte-

ressar » i « interferir- se» en l'estructura sanitaria i politica de cada pais, la

seva real repercussio ha estat -ineludiblement- parcial , condicionada, ma-

nipulada i -moltes vegades- desvirtuada . En el millor dels casos l'establi-

ment d'un Servei d'educacio sanitaria s'ha fet al marge de l ' estructura

sanitaria global establerta en el pais o no formant part d ' una reforma <<in-

tegrada, ordenada i normalitzada » de tots cis Serveis sanitaris . En molts

paisos el pretes departament d'Educacio Sanitaria no passa d'csser un

servei d ' Higicnc. El paradigma negatiu de la pervivencia d'aquesta etapa

<classica », en el nostre medi, son les reactives , tardanes i incompletes

campanvcs d'cducaci6 sanitaria fetes els darrers estius per a l' « evitacio»

del colera.

2.1. SITUACIO ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR DE L'EDUCAC16 SANITARIA

A tenor d'algunes de les consideracions precedents i d'altres problemes

plantejats, els objectius i rnetodes de ]'educacio sanitaria han anat modi-

ficant-se i -sobretot- ampliant-se. Si be ja des d'un principi s'havia

reconegut que «cada pals ha de formular els sous propis plans en funcio

de les seves neccssitats particulars, dels seus recursos i dels serveis tec-

nies de que disposa»,3 aquestes pcculiaritats nacionals s'han anat incremen-

tant i atengucn no sols l'especifica situacio sociologica, economica i cultu-

ral, sing tambe els objectius politics a aconseguir.

D'altra part, en aqucsta segona mcitat del seglc xx el desmesurat pres-

tigi tecnologic de la medicina, servit per un potent aparcll d'intercssos

consumistics, ha fet ncixer sobre el conjunt de ]a poblacio un nou risc per

a la salut: Tabus indiscriminat del consum medic i ]a iatrogenia subse-

gdent. S'ha subministrat al conjunt de poblacio una educacio sanitaria

negativa», que cal contrarestar amb una «altra» educacio sanitaria. Si

de fet ]'educacio sanitaria s'ha proposat sempre un canvi de mentalitats

i de conductcs, ara tambc cal que es plantegi la conveniencia d'un canvi

d'estructures quc atempten contra la salut. Conscients, en part, d'aquesta

problematica nova, cl ,Grup cientific per a la investigacio de l'Educacio

Sanitaria» de 1'O.M.S., en el seu <<report>> del 1969 3 inclou en els objectius

dc ]'educacio sanitaria <<els processos i esforcos per produir tin canvi, quart

3. WId. HItI. Org. techn. Rep. Ser ., 1969, num. 432.
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aquest es necessari per a una saint optima», a part que carrega l'accent

-puny del triomfalisme mitic d'una omnipotent tecnica medica, cols

migradament curativa- en el reconeixement que «rnolts dels factors co-

neguts com a causa o continuacio de les znalalties i del inanteniment i

rnillorament de la saint, son essencial incuntbencia de la conducta huinana».

L'educacio sanitaria aixi entesa es formula com «una inillor aproxinlacio

per a obtenir la participacio de la poblacio en 1'estructuracio de canvis

permanents en les conductes sanitaries personals i comunitaries».

3. Estructuracio de l'educacio sanitaria

3.1. EDI'cAcio SANIT;XIUA I SI : Rvri NACIONAI. DE LA SALUT

Al nost rc entendre, dos nous plantejaments venen a configurar l'orien-

tacio futura de l'educacio sanitaria. En primer floc, hi ha el convenciment

i consideracio de I'educacio sanitaria corn una part integrant i imprescin-

dihle de la Sanitat i que cal donar-se de forma coordinada amb la reforma

de l'estructura de les altres funcions sanitaries. Dc let una adequada edu-

cacio sanitaria es ]a que possibilitara l'exit del canvi i el funcionament

d'aquesta reforma sanitaria. En segon floc, essent 1'educaci6 sanitaria un

dels principals instruments d'una politica sanitaria, sots pot esser execu-

tada eficacment, programada i controlada per un Servei unitari o Nacional

de la Salut, que integri i coordini totes i cada una de ]es funcions encoma-

nades a la sanitat. L'cficacia d'unes iniciatives «privades» per a ,interessar>)

1'estament pol"tic governant per una determinada forma d'organitzacio sa-

nitaria esta abocada al fracas. En consegiiencia un programa d'educacio

sanitaria de la poblacio sots tc sentit quan es promogut des de dintre

matrix de l'estructura politica responsable o Servei Nacional de la Salut i si

es dona coordinadament amb una reforma de ics altres funcions sanitaries

dependents d'aqucsts mateix servei.

3.2. Dlil'ARTAMENT D'EDUCACIO SANITXRIA (D.E.S.)

Pressuposat un Scrvei unitari de salut, el programa d'educacio sanita-
ria a executar no pot pas -certament- improvisar-se o deixar-se a I'atzar;
cal previament ,diagnosticar>> l'estat d'ainstruccio sanitaria» de la poblacio
o de grups d'individus, per tal de permetre elaborar el atractament edu-
caliu» necessari. Pero -aixi mateix- cal saber administrar i dosificar
aquest tractament i saber qui l'ha d'administrar. Aixo implica: en primer
lloc un grup i equip d'investigacio i planificacid, i en segon floc preparacio
de personal responsable.
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3.3. Er.s Dos y 1v ia.is D' AC ft AC1 6 : L SCOL A I POBLA Clti ADCLiA

L'educacio sanitaria de la poblacio ha d'csser planejada -esquemati-

cament i elernentahnent- almenys a dos nivclls diferents:

3.3.1. Nivell escolar en concret i educatiu en general.

3.3.2. Campanya d'educacio continuada sobre el conjunt de poblacio

adulta , imbricant -hi diversos sectors ( nacionals , regionals, municipals, gre-

mials, corporatius , sindicals ), amb diferents mitjans ( publicitaris, col.lo-

quials, expositius , etc.).

4. Programatica minima per a una campanya d'educaci6 sanitaria

El contingut -quc no pas in metodica- dun pro(_Irama d'cducacio

sanitaria ha d'esser fruit del treball d'investigacio dels equips del Departa-

ment pertinent, els quals hauran de detectar i identificar multidisciplina-

riament cis factors -sobretot socio-culturals- que priven tut adequat

estat de salut d'una poblacio concreta. Estero molt puny, a Catalunva i a

la resta de pobles de 1'cstat espanyol, de disposar d'una sistcmatica explo-

ratoria rninimament aprofundida sobre aquest punt. Pero ]a propia expe-

riencia personal (des d'una posicio donada) i denuncies (rocs que no pas

estudis) quasi sistematiques o aillades, ens poden ofcrir un migrat (minim)

i provisional punt de partida. Deixant a part els mes <<classics>> temes

d'educacio sanitaria -ben claborats en qualsevol manual academic i orto-

dox sobre el particular, i que imprescindiblement ban, tambc, de formar

part del contingut de la campanya-, n'aventuro a proposar-ne alguns,

per a il•Iustrar Cl contingut o l'abast quc tambc haura de term- una cam-

panya d'educacio sanitaria en el futur.

4.1. El respecte a la vida humana i individual ha de constituir I'cix

central de referencia de tota activitat sanitaria. Aixo implica un concixe-

nent minim del que es la vida; la irrcpetibilitat, irrevcrsibilitat i insubstitu-

tibilitat de cada vida. I tambe el coneixcment de les funcions basiques que

fan possible aquesta vida i cl scu equilibri, aixi com cis factors rocs comuns

i evitables -per l'accio personal- del seu desequilibri, o emnalaltir. Entre

molts altres, dintre aquest apartat, hi escau el de la tan mal manipulada

educacio sexual, plantejant la funcio sexual corn un factor d'equilibri per

a la vida personal i Ies interrelacions personals i no pas sols corn un acte

o uns mitjans anticonceptius.

Caldra contrarestar i anul•lar ]'habitual delinicio implicita de la vida

com «1'us i consurn de bens i de serveis» (J. Mc Knight, 1975). Una societal

quc accepta, postula i defensa des de la mort d'homes en mans d'altres

hones, fins a la manipulacio consumistica de la salut per un exclusiu o

prioritari (he que inconfessat) gunny economic, requerira -certament- una

anplia i continuada pedagogia per a supeditar al respccte absolut a la

vida tot un reguitzcll d'altes interessos i objectius.
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4.2. Des de scales venim essent imbuilts de Ia radical dualitat de la

Vida: per Lill costat I'esperit, I'anima o la villa psiquica, i per 1'altre cl cos,

la villa fisica o biologica. I la salut, de fet, definida sols on funci6 (let

henestar d'aquest cos. Els qui exercim unilateralment la mcdicina -per

cspecialitat i deformaci6- cn el segon d'aquests camps teorics, constatem

quotidianament les consegiiencies d'aquest dualisme: el rebuig d'una ma-

laltia psiquica o clef fet que uns trastorns somatics puguin dsser deguts a

una patogcnia psiquica, i a modificar -en consegiicncia- uns habits

comportamentals on atcnci6 a una restituci6 de la salut. Caldra -i aqucsta

si que Os una rccixida incompleta de Ia moderna mcdicina- proclamar,

argumentar i explicar el concepte unicista tie la vida (psico-fisica o psico-

somatlea). La transcendcncia d'aquesta conceptuaci6 pot dsser d'una radi-

cal importancia no ja cols -corn es evident- a nivell assistencial-curatiu,

sin6 sobretot preventiu.

4.3. L'home d'aqucsta segona meitat del segle xx i on aquest pais nos-

tre, sap -ccrtament- algunes, moltes o poques cosec sobre of mon que

1'envolta, peso ds tambd cent que sap molt poques coses sobre ell matcix

gencricamcnt i personalment. Cenyint-nee at meu propi camp -caldra

introduir-n'hi d'altres- avui on dia ds factible d'oferir amb un maxim

de rigor objectiu, un minim de coneixements sobre el que es nctament

especffic do l'home: Cl seu enccfal complex i el resultat del funcionalisme

d'aquesta estructura, la seva conducta. Cal saber que som, corn som i corm

funcionem, per tal de poder intervenir, modificar o controlar, ni que sigui

minimament, la nostra conducta. Un cent control de l'agressivitat i cl

desenvolupament d'una convivcncia i acceptacid interpersonal favorables

a la saint individual i col-lcctiva, tal volta passin per aquest punt, conjun-

tament amb altres i complexes ingercncies.

4.4. I:l sentit de 1a vida i el sentit de let mort. Concepte de saint i tle

malaltia. Si la villa deixa de tenir sentit per la consumaci6 de bens i de

serveis, cal redefinir que ds la vicla i que dona sentit a aqucsta Vida (bio-

logicament considerada i al mange d'infercncies religioses o filosofiques).

Aixi matcix si el manteniment de ]a saint no es ja una exclusiva depcn-

dencia del consum d'assistcncia medica, sin6 basicament i primariament

una determinada forma de Viure (que inclou una amplia i adcquada higienc

i profilaxi), caldra redefinir el concepte de salut, i tambd el de malaltia, on

funci6 d'aquest concepte do la villa. Pero tota aquesta pedagogia sobre la

Vida, la salut i la malaltia, de poca efectivitat real esdevindra sine s'aborda

-a tots nivclls i ja desde la infancia- una pedagogia realista (biologica)

sobre el fct natural i ineludible de ]a mort (sigui per malaltia o corn a

fet «natural»).

Sembla quo es pot acceptar que la imatge que ]a nostra civilitzaci6

td de la mort (o el terror o la repressio d'aquesta imatge) venen cultural-

merit condicionats i que aqucsta imatge d'alguna manera (o en gran part)

condiciona of concepte de salut i la propia salut, corn tambd el de l'assis-
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tcncia mcdica o hospitalaria. Avui en dia i aqui, la imatge mes habitual

-la imatge que la nostra « educacio sanitaria» ens ha imbu'it- es la de

«la' mort sota assistencia intensiva en l'hospital», en la qual -en molts

casos- els unics «consolatso son els familiars (condicionats per aqucsta

«cultura sanitaria» consumistica). Aquest fet i aquesta actitud es resumei-

xen en la frase habitual i rutinaria de: « s'ha fet tot el que medicament

es podia>>. La caricatura cxtrema d'aquesta imatge la visqucrem tots, fa

pocs meson, amb plenitud de «partes» subministrats per un « equipo me-

dico habitual.

D'alguna manera i a algun nivell, pero, les reaccions a 1'acceptaci6

passiva d'aquesta imatge de la mort, ja es fan sentir. Resulta, p. e., alta-

ment reconfortant la nota del J.A.M.A. ° sobre la mort de 1'ex-aviador

A. Lindbergh. Reconfortant i significativa pel fet en si i per haver estat

recollida i glossada per una revista mcdica paladina de la « niedicina

occidental».

Una educacio -certament sanitaria- en aquest sentit i subministrada

de forma positiva ja des de la infancia, crec que es totalment ineludible.

Dolor, malaltia i mort son contrarestables de forma provisional solament,

i una prevencio de la salut -en tots els aspectes, inclosa la salut mental

que aquests fets interfcreixen- cs una forma eficac d'afrontar l'equilibri

personal.

4.6. Desniitificacio de 1'omnipotent poder curatiu de la nredicina (i

coneixement del relatiu poder preventiu, corn tambe del seu limitat i con-

cret poder curatiu). Molt relacionada amb les consideracions precedents,

una prevencio de la malaltia i restitucid de la salut cols sera efrca4 -en

molts casos- quan una adequada educacio sanitaria de la poblacid faci

possible una assistencia precoc de moltes entitats nosologiques i una eli-

minacio dels habits nosogens que condueixen a la malaltia i -potser- a

la mort; corn tambc l'acceptacid i exigcncia, per part del malalt, del fet

que es una exploraeio competent i garantida 1'6niea indicacio d'una deter-

minada terapeutica i no pas la terapeutica indiscriminada, sense prcvia

objectivacid exploratoria, l'acte sanitari asistencial que ha de requerir.

Aqui, una vegada mcs, es requerira una educacio sanitaria del metge,

perm tambe ineludiblcment del pacient.

4.6. DcSenvolupanrent d'una actitud critica enfront de la inanipulacio

co17srurii5tica ca general i sanitaria en particular. Retrobanrent d'una iden-

tilat personal i collectita enfront d'aquesta rrrarripulaciorr. Aqucst consti-

tucix un ampli i complex capitol, no pas sols de 1'educaci6 sanitaria, pero

tambc d'ella. La seva analisi, ara, ens portaria excessivament Ilun_y. Pcro

crec que cal remarcar que una rcforma unitaria i aprofundida do la sanitat

4. M. Howl ii., ,The Love Eagle's. Last Flight. J.A.M.A. vol. 232, n.°7. May 19, 1975.
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at nostre pais, porta implicit 1'abordament educatiu d'aquest grew proble-

ma, si no vol veure's abocada a un costos i quasi estcril fracas.

A mes dels ternes tradicionals o classics de iota educacio sanitaria, la

Ilista podria incrementar-se o restringir-se. Sols una investigacio de les
necessitats i possibilitats concretes, seguida d'un ampli i reglamentat debat
des dc la base mateixa de la poblacio, donara el contingut definitiu at ternari
o programa d'una tasca d'educacio sanitaria.

5. L'edat escolar : un dels objectius de la promocio de la salut

Hem defensat , <fer de 1'escola un lloc per a aprendre de viure, senlir i

pensar, i no pas un lloc per a aprendre -quasi exclusivament- de llegir,

escriure i calcular». Aprendre a viure -es clar- d'una determinada manera,

que en el nostre cas, ara, vol dir aprendre a viure sanamcnt (ffsicament i

psfquica). En aquesta tasca els mestres han d'csser considerate com a veri-

tables treballadors de l'educacio sanitaria, bo i elaborant a 1'escola una

efica4 «conscicncia sanitaria». Per aixo importa que a l'eseola <Normal)

l'educacio sanitaria no romangui la pansida assignatura d'shigiene», sing

que esdcvingui -dintrc el seu pla d'estudis- una materia amplia i auto-

noma, donada per personal especialitzat i qualificat del D.E.S. del Servei

Nacional de la Salut. Aixi mateix caldra tenir un pla d'actualitzacio o posta

at dia, per als mestres en exercici, reglamentat de forma periodica.

6. Educacio sanitaria continuada de la poblacio

Aqucsta Os una empresa netament dependent de 1'organitzaci6 polftica

i que de fct cols podra esser portada a cap per « campanves» planificades,

controlades i verificades des del D. E. S. del S. N. de la S. amb coordinacio

amb els altres estarnents incriminats de l'organitzacio publica. Els anome-

nats mitjans de comunicacio (premsa, radio, T. V., cinema, publicacions...),

com tambc lcs centrals sindicals i organitzacions de veins, Barris i altres

entitats publiques, han d'esser les encarregades dc portar a cap un stracta-

ment educatiu sanitari» cficac, en relacio amb els objectius programats

a aconscguir i els esdeveniments urgents ocorreguts.

L'adopcio d'una estrategia pedagogica adequada a] nivell socio-cultural
de la poblacio concreta a qui vagi dirigit, constituira un pre-requisit indis-
pensable per a exit.

De fet aquest constitueix el capitol mes complex i de mcs imbricacions

politiques, de 1'educaci6 sanitaria, i estara condicionat al model socio-

politic vigent.

5. Manifest sobre I'aprcnentatge de la lectura. «Escola d'Estiu 1975».
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7. El paper del metge com a educador sanitari i 1'edueacioi sanitaria
del metge

Tot actc medic constitucix una oportunitat imica i privilcgiada de

realitzar una eticac tasca sanitaria. Deixant a part la massa frequent

iatrogenia que molts actes medics comporten, ja sabem que -general-

ment- aqucsta funcio d'educacio sanitaria no cs realitzada pet met-e; be

perque cregui que no es de la scva incumbencia (excrcidor exclusiu de me-

dicina curativa), be perque -malgrat la scva positiva disposicio- no ha

rebut cap ensenyament o formacio sobre el particular, be -tambc- per

I'excessiva rutinaritzacio, massilicacio i precipitacio de 1'assistencia habitual.

Aixu que fa referencia a la tasca del metge cs totalment gencralitzablc a

tot cl personal sanitari (infernicra, partcra, farmaceutic...), i a l'assisten

cia social.

Caldra, doncs, dintre cls estudis de medicina, ATS, etc., inclourc en cls

plans d'estudi aqucsta materia, amb la doble intcncionalitat d'olerir conei-

xements especialitzats (multidisciplinaris) i desvctllar eficacmcnt I'actitud

professional viers aqucsta funcio.

Preparat -mal preparat- cols per a una tasca de medicina curativa,

cl metge i I'altre personal sanitari, diffcilment podra portar a cap una

tasca de la qual ignora cls principis, els objectius i cis mitjans. En tot cas

(i en el millor dels casos) sera sols una tasca intcrmitent, aillada i no siste-

matica, sotmesa a l'atzar i a la improvisacio, no intcgrada dintre una pla-

nificacio que Ii doni efectivitat.

Essent cis factors dits «psiquics» un dels elements interfcridors mrs

significatius de la salut, en el nostre mcdi, I'cscassa formacio psicologica i

psiquiatrica del personal sanitari (dit d'una altra manera: la seva forma-

66 somatologica quasi exclusiva), representa una notable dilicultat per a

aquesta tasca.

Igual que en cis altres camps, caldra una pcriodica i rcglamcntada

posta al dia.

8. Conclusions

8.1. L'cducaciei sanitaria de la poblacio es tin dell 5 objectius o Iuncions

do la sanitat i ha dc clonar-se de forma coordinada amb Ics altres,

intcgrada en un Servci unitari dc Salut i arribant a la totalidad dc

]a poblacio.

8.2. L'cducacio sanitaria constitucix la base do la apiramide sanitaria» i

-de fet- possibility i condiciona Vexit o l'cticacia de les altres

funcions i de la sanitat globalment entesa.

8.3. La sanitat -la seva estructuracio, el seu !inancament i cl control -es

part integrant d'una programacio politica. En conseghencia l'orga-
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nitzaciu sanitaria, en calla pais concret, es un reflex del model politic

vigen.

8.4. Les initiatives privades per a interessar a Testament i a les estruc-

lures politiques en una determinada forma d'organitzacio o reforma

sanitaria estan ampliament abocades al fracas.

8.5. No hi ha una politica sanitaria al mange de la politica en general,

sing una politica favorable o no a la salut i -en el nostre cas- a

I'educaci6 sanitaria."

8.6. L'educacio sanitaria essent un dels principals instruments d'aquesta

politica, sols pot csser eficacment executada i verificada des d'un

Scrvci unitari o Nacional do la Sall-It.

8.7. L'editcacio sanitaria -a Ines- cs un aspects Ines de 1'educaci6 en

general i corn a tal haura d'csser considerada (de forma coordinada

amb cis plans generals d'ensenyanca).

8.8. Ni quc resulti paradoxal, cal donar una profunda educacio sanitaria

a l'estudiant de medicina i d'altres disciplines sanitaries, i tambe

una programada posta al dia als professionals en exercici, perquc el

metge i altres trcballadors sanitaris esdevinguin cls avaladors Ines

qualiticats d'aquesta tasca educativa, modificant radicalment llur ha-

bitual inertia actual, altament iatr6gena en multiples ocasions.-'

8.9. L'estructuracio dun Scrvci Nacional de la Salut comporta l'estructu-

raci6 d'un Departament d'Educacio Sanitaria, amb les seves sections

d'investigaci6 i planificacio i formacio de personal, com tambc una

legislaciu adequada per a poder acomplir la seva finalitat.

6. <'De fet si el poble arribava a comprendre quc la salut cs un assumptc fona-
mcntalmcnt politic i abandonava cis csforcos de. reforma mcdica, cl sistcma do la
medicina es desintlaria com un globus punxat pel sentit comb dels ciutadans,' (J. Mc
Kxicirr, 1976).

7. No cs sulicient de crear noves estructures, noves institutions, perquc ]a sanitat
trobi canviada la seva funcio i acompleixi cis sous objectius (d'acord amb cis sous
pressuposits basics). I< P S igua]ment indispensable quc les mentalitats estiguin dispo-
sades a seguir-la. Les mentalitats dels usuaris de la medicina i de Ies persones encar-
rcgadcs d'cxcrcir-]a» (G. CARO, 1969).
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