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El problema fonamental de la medicina en el mcdi rural, ha estat, de

sempre, Cl seu aIllament dc la recta de 1'estructura sanitaria. Un a'illament

que s'estrn a tots els nivells, economics, personals, academics, cientifics,

etcetera. Qualsevol alternativa per a la sanitat del camp, ha de passar

for(osament per la reintegracio de tot el sector sanitari en conjunt. Aixi

doncs, les consideracions que es puguin fer sobre la sanitat en el camp

no Ies podem deslligar dc la resta de I'organitzacio sanitaria.

Ara hc, les condicions sociologiques dc les comarqucs rurals, son dife-

rents de les de les comarqucs urbanes o semiurbaties, corn diferents son les

actituds do la gent davant els problemes sanitaris. Aixo justifica en part

aquestes notes.

E.Quines son les condicions que ha de complir una futura organitzacio
sanitaria per a atendre les nccessitats especiliques de Ies zones rurals?
La resposta a aquesta giiestio passa per ties niv'ells diferents: estructu-
ral, politic i cultural.

Una giicsIio, quasi en podrIcm dir prcvia a qualsevol plantejament
sanitari del mon rural, Os la creacio de la infrastructura sanitaria. El
desenvvolupament dcls dltims anus, ha estat un desenvolupament <<sense
scrvcis», i aixi) s'ha agreujat en el camp, ja que ha estat un sector constant-

mcnt oblidat. Ni la iniciativa privada no ha tingut interes en la creacici

d'aguesta estructura, possiblemcnt per manca de fe en la seva rendibilitat

o degut a I'aillament de que parlavem al principi. La qualitat dc la salut

en Cl medi rural, tc doncs, en principi, una solucio de quantitat d'estruc-

tura. Pero aixu nomes cs una part del problema sanitari del camp.

L'estructura quc es doni al sector sanitari, ha de complir una scrie

de raons d'ordre politic i administratiu, perque sigui un element promotor

de salut, com convc als intercssos de tothom. Aquestes mesures es poden

concretar en la democratitzacio tant del finan4ament com de la gestio

dels servcis sanitaris. Una democratitzacio a tots els nix-ells i descen-

tralitzada al maxim.
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La democratitzacio del linan4ament es tradueix, sons dubte, en cl fi-

nan4ament del servei sanitari (que abasti tota la poblacio) a traves dels

pressupostos generals de I'Estat. La situacio actual es ben difcrent; la

multiplicitat de pagaments per part de ]a poblacio cs una realitat quoti-

diana; i va des de quotes de la Seguretat Social, mutues, conductes, etc.,

fins finalment a la medicina privada, on cal recorrer sempre a la fi, a

causa de ]a manca o do la baixa qualitat de la resta de serveis. Aqucsta

mesura, doncs, necessaria a tots els nivells, ho as encara mcs en cl medi

rural a causa de la depressio economica, que es fa sentir rues, evident-

ment, en els assalariats i petits propietaris i que s'agrcuja amb aquests

vicis cstructurals.

La democratitzacio de la gestio es l'altra mesura imprescindible per

a la qualitat no tan sols estructural sing hmnana i cientifica del servei

sanitari.

Dintre la paraula gestio s'inclouen habitualment dos conceptes: l'ad-

ministracio o dirccci6 dels centres hospitalaris o do qualsevol mena, i

l'oricntacio de la inversio i dels recursos en general. A tots dos nivells

es fa imprescindible el control democratic. Els representants democratics

dels pobles i de les comarques han de prendre part activa en ]a dircccio

dels centres de salut, de les unitats d'assistencia basica o dels hospitals

cornarcals, segons sigui Cl cas. Aquest control democratic do la gestio per

part dell usuaris ha d'esser compartit amb cls treballadors de la sanitat

a fi que s'estableixi entre els tins i els altres una comunicacio productiva

al maxim. L'altre concepte de gestio mes general, ha d'esscr assolit a nivell

de regio sanitaria, i ha d'abastar diverses comarques i configurar ones

regions autonomes i descentralitzades.

El conjunt d'aquestes mesures comporta una veritable autogcstio

compartida, com dciem, per usuaris i treballadors.

Fins i tot amb l'aplicacio d'aquestcs mesures politiques i estructurals,

ens manca encara la revisio de las actituds tant del metge (o dels profes-

sionals de la salut) corn de la poblacio davant la salut i la malaltia, a fi

do renovar o revolucionar Cl camp de la salut tot donant-li el canvi quali-

tatiu que tots volem. Hem de reconsiderar, tant els pacients com els

professionals, els papers quc 1'estructura social i economica ens han fet

prendre fins ara. La malaltia ha estat un problema mes del metgc que

del propi malalt, el qual es veu abandonat als capricis del metge i de tot

el sistcma sanitari, i el metge ha acceptat el paper d'amo i senyor del

malalt i do la malaltia (mes dominable el malalt que la malaltia). S'ha

cxpropiat, si no el drct a la salut i a la malaltia, si almenys el dret a ]a

informacio veridica i a t'autodecisio.

En aquesta revisio d'actituds (veritable revolucio cultural) I'educacio

sanitaria de la poblacio ha de fomentar el coneixement cientific dell

problemcs do la salut. S'cvitaran aixi ics reaccions de dcsconfianca per

part dc la poblacio rural rues aillada, que viu a les masics fora del poble
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i que (leinanrn el rnctte corn a soluciO extren)i quasi nurgiea, i l'actitud

d'una alts part do la pohlacio quc, Ionamentalment des do I'cxtcnsio de la

Seguretat Social al camp, cauen en cis vicis consumistes i de desresponsa-

bilitzacio que ja coneixem de fa temps a lcs ciutats.

D'altra part, els metges i professionals han de recuperar el compromfs

social que I'cxcrcici de la medicina representa, sobretot entencrit-la, mes

clue corn a ctiraci6 de malalties, com a promocio i millora do la salut,

individual i col-lectiva.

Es fa neccssaria tambc la revisio dels conceptcs que envolten la rela-

cici met,c-malalt; els arguments de la dependencia psicologico-afectiva del

malalt viers cl melee, do la regressio infantil de la persona malalla, del

paper que «cl metre ha do representar». Sense negar la realitat d'aquests

lets, hem tic constatar diverses roses al respecte: 1) Aquesta realitat s'ha

pros com la rrorrna, coin si aixo fos natural, i consegUentment, negant

la capacitat d'evolucio d'aquesta situacio, de superacio d'aquest patrd do

conducta, negant la capacitat de desenvolupament historic de la persona-

lital, clue ens digui en un moment on podcm contemplar la nostra ma-

laltia i fins i tot la nostra mort amb nlenitud dialcctica, sense rec6rrer a

regressions infantile o a depcndencies afectives, que a1l6 quc fan cs impe-

dir aquesta relacio. 2) Aquesta situacio ha estat util als interessos del

melee, tant economics Coll] de presti(-Ii social, cultural i do told mcna.

3) Ha estat la coartada per a la desinformacio del pacient, assetjant-lo

annb tota mena d'exploracions i sense cap classe d'explicaci6 (perquc a

veirades no en tenon, ti'cxplicaci6).

En Cl meth rural, i a causa del predomini de l'exercici privat (per

manca de servei public) i de les condicions culturals de la poblacio,

aquesta revisio is imperiosa. La qual cosy no vol dir, evidentment, la

despersonalitzacio do la relaci6 metge-malalt, sing tot al contrari, ]a creacio

d'una relacici adulta, sense regressions aprofitables pet metge, on ca-

dascu s'enriqueixi de I'cxpericncia de 1'altre, independentment del nivell

social, intel•lcctual i cultural del metge i del malalt.

Si la fulcra organitzaci6 sanitaria atcn en el mcdi rural aquests tres

compromisos: la creacio, per part del sector public de la infrastructura

((]tic ara no hi es), la democratitzacio del financament i de la gestio, i el

replantejament de les rclacions usuaris-professionals, tindrem sens dubte

Una sanitat rural digna. Si, a mcs del scrvei sanilari, s'hi Porten la resta
de serveis, com cs ara l'ensenvament i les comunicacions, viure en el

camp deixara d'esser un desavantatge permanent.

La posta en marxa de 1'or-anitzaci6 sanitaria en el camp, com ja
hem dit abans, vol dir la integraci6 d'aquest sector amb la Testa de
l'estructura sanitaria, tint Urbana com serniurbana. El primer pas cs,
doncs, ajuntar alto que ara is separat. La medicina rural no es pas una
aespecialitat» quc necessiti tin utillatge i un entrenament essencialment
diferents dels de ]a medicina general, sing que is 1'exercici de la medicina
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ell condicions socio -econoiniqucs diferents do Ics de Ia ciutat . Aixo "'ha

de projectar cn la forma quc adquircixi i'cstructura sanitaria futura. No

es tracta de crear una organitzacio sanitaria ru r al i una altra d'urbana,

sino abastar amb la matcixa Cstructura tant ci camp coin la ciutat.

Ja Brigdinan , quan cscrivia cl scu ,The Rural Hospital » ( 1956, O.M.S.)

centrava Ia utilitat d ' aquest ltospilal rural per a les zones molt despoblades

(5-15 hb ./ km.-) i mal comunicades . De fet la idea era per a esser aplicada

a paisos del tcrcer mon . Per a ics zones rurals deis paisos industrials,

parlava do l'hospilal rural-ce,rlre de smut, idea quc ha anal evolucionant

cap al ccntrc dc saint i finalment cap a] conccptc d'arca sanitaria, basal

primordialmcnt en l'atcncio dun dctcrminat nombrc d ' habitants tant si

viuen en ci camp coin cn un barn o en cl ccntrc de la ciutat.

En una altra part d'aquesta taula ja es parla suficicntment de ICS

peculiaritats d'una cstructura sanitaria d'aqucsta mena.

El Scrvci Nacional do la Saint , coin a aprofitamcnt i coordinacio, a tra-

ys de in regionalitzacio , dc tots cis recursos sanitaris, ofcrts en forma do

scrvei public a iota la poblacio sense cap mcna do discriminacio ni social

ni cconomica Ili deguda al hoc on es visqui , sigui a] camp o a la ciutat,

es en el moment actual la forma d ' estructura sanitaria quc demanem.

Encara quc j a hagi estat exposat per altres inembres de la taula,

voldria estendrem en unes consideracions , sobrc ahgun punt de 1'aph-

caci6 al camp de 1 ' estructura d'aquest Scrvci Nacional de la Salut . Conere-

tament en cl del transport dels pacicnts , de la forma quc hauran d ' adoptar

lcs unitats d'assistencia basica i de la rclacio metge-hospital.

Transport del malalt

Fins fa hen poc, cn cl camp, In forma dc visita mcdica quc s'cstilava

mrs cra la visita domiciliaria, amb converses amb cis metges de poblc,

explicant quc abans ells, o cis scus pares, sorties al coati i no tornaven

tins al vcsprc, i essent Ics visites a la consulta una minoria. En cis ultims

quinzc anus aixo ha canviat, i ha passat a csscr justament a] rcvcs. El

milloramcnt de Ics condicions cconomiqucs do la poblacio, luntament

amb cl milloramcnt dels mitjans de comunicacio, has influit en aquesta

tendcncia. Ara be, en la conversa amb els metgcs rurals, es un motiu

coinu de queixa la manca dun scrvei de transport adequat especiahncnt

dels malalts greus.

El terra de les ambulancies, corn molts d'altres, ha estat deixat a ies

mans d'institucions benc(iques o a la iniciativa privada, i per la seva

manca do rendibilitat en el medi rural s'ha traduit en un abando absolut

d'aqucst scrvei. I es precisament al camp, per la baixa demografia i per

Ics distancies quc cal recorrer on mes falta fa on scrvei eficac de transport

del pacicnt. Creicm quc aquest scrvei, com en altres paisos, hauria d'csser
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inclos dintrc cl Scrvci Nacional de la Sa[nt, la qua] cosa signilicaria Lill

hon servci per a tothom, sense estar sotmcs a conceptes de rcndibilitat,

i a mrs pcrmctria I'adquisicio de material amb vista a ]a seva eficacia

sanitaria, no pas a conceptes estetics o comercials. Una bona ambulancia,

pcr exemple, ha de permetre la instal•lacio d'equips de perfusiu, ha de

lenir espai sulicient com perque, al costal del malalt, hi pugui anar per-

sonal sanitari. Com deia el doctor Vicens Artigas (q.c.p.d.) Ies ambulancies

hall d'esser verticals i no pas horitzontals com estem acosturnats que

siguin en Cl nostre pals.

La Unitat d ' Assistencia Basica

L'existcncia de les comarques naturals a Catalunva, divideix efica4-

ment el territori basant - se en les seves condicions sociologiques , economi-

ques i culturals ; aquestes divisions naturals son Ies mrs adequades per a

la up!icacio del concepte d'area sanitaria.

Hi ha comarques en clue la poblacio arriba a xilres suficients que

pernrcten la presencia de tots cis elements de I'area sanitaria , rs a dir,

des de la unitat d' assistcncia basica fins a ('hospital general . Altres comar-

ques, especialment les comarques pirinenques de Llcida i Ics interiors

de Tarragona , no tcnen la poblacio suficient , Pero agrupades adequada-

ment Ics mrs propcres , permeten I'aplicacio d'aquesta organitzacio sa-

nitaria.

Quart a les Unitats d'assistcncia basica o centres de saint , en Cl camp

sc n'hauricn de difcrenciar tres menes . Per un canto la UAB classica,

que comprcn una poblacio de 3.000 a 6 .000 hab ., es a dir , aplicable a pobfes

mitjans, centres que tindrien una part clinica amb metges de medicina

general i consulta d 'especialistes algun dia de la settnana, i una altra part

de salut publica que tindria al scu carrec la medicina preventiva , les vacu-

nacions , l'educacio sanitaria, la rehabilitacio i rcinsercio social, l'atencio

dels veils, etc., i amb material adcquat per a poder servir d ' hospital de dia,

on es puguin de - a terme las funcions d'aquest hospital : tractanments

especialitzats , saint mental, etc.

Per a Ics zones mrs isolades , la forma que hauria d'adoptar la UAB

es difcrcnt. Hauria d' esser un centre on convergissin diversos metges de

ca14alera del voltant ( pobfes de 500- 1.500 hab .) que disposes de material

adcquat d'una bandy per al diagnostic de les malalties habituals, i d'altra

panda que disposes de personal que atengues les necessitate de saint pu-

blica i medicina preventiva de la zona . Com a centre de convergencia,

pcrmctria la rclacio i cl mutu enriquiment entre els metges i el personal

sanitari en general.

I tinalment , per als pobles mcs grans , que poden Esser de 10.000 a
15.000 hab., la unitat d'assistencia basica ha de prendre la forma, ja assa-
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jada en altres paisos, d'una consulta externa de medicina general, i una

scrie de consultes d'espccialitats basiques, coin es ara pediatria, obstetricia

i odontologia, que igual que la de medicina serien diaries. La part Cie Sall-It

publica dcl centre de salut, com a qualsevol UAB, tindria al scu carrec

tot allo referent a la medicina preventiva, educacio sanitaria, etc. En al-

guns paisos menys descnvolupats que el nostre, aqucsts centres de salut

atenen al voltant de 20.000 persones. Aqui, i amb I'actual demanda de

serveis sanitaris, poden atendre al voltant de les 10.000 persones, la goal

cosa els fa idonis per a les capitals de les comarqucs que tenen aproximada-

ment aqucsta poblacio: Pallars Sobira, Solsones, Priorat, Conca do Bar-

bera, Terra Alta, Cerdanya, Vall d'Aran.

Aixf dunes, la UAB ha de prendre tres formes diferenciades, a partir

de 1'estructura comma d'una part clinica i d'una altra de salut publica, que

cs pot resumir aixi: La UAB per a les zones mes despobladcs, consistent en

un centre quc basicani nt aporta mitjans tecnics als metges do ca14alera

del voltant, i que es, a mes, 11ur punt do rcunio i de discussio cicntitica.

La UAB normal, quc atcn una poblacio d'uns 5.000 hab. i que, a mes de

complir les missions dc l'anterior, ofereix consultes algun dia determinat

de la setmana de lcs cspecialitats comunes. Finalment, la UAB do les

capitals de comarqucs on, per Ilur baixa dcmografia, no es aconsellable

la construcciu d'un hospital. En aqucsta UAB s'oferirien, a mes dels serveis

de medicina general, consultes diaries de les especialitats mes habituals.

Tot aixo es refcreix exclusivament a la part clinica de la UAB. Quant a la

part de salut publica, tambe existiria una gradacio do mes senzill (vacu-

nacions, control d'embarassades) a mes complex (control epidculiologic cx-

haustiu, salut mental) segons que es tractes d'una UAB petita o gran.

Relacio metge-hospital

Len it en conipte lcs caractcristiques de funcionament dun hospital,

aquest no compleix les seves funcions sanitaries amb un rendimenI optirn

fins que no adquireix una mida adequada ( 200/300 flits ), i tambe peril efica-

cia quan sobrepassa el scu nivell maxim ( 600-700 Ilits); aixo fa que no scmbli

adequada la presencia de ('hospital sins que la poblacio a atendre no arribi

a un cert nivell ( 50.000-100 . 000 hab .). Moltes comarqucs naturals tenen

aqucstes xifres d'habitants ; Osona , Bergueda , Bages, Anoia , Alt Penedos,

Garraf , Maresme , Montsia , Baix Ebre , Selva, Noguera, etc. Per a aquellcs

comarqucs que no arriben a aqucsta poblacio , com deiem abans , es poden

ampliar les funcions de la UAB i es pot establir una relacio directa amb

I'hospital general mes proxim.

En les converses amb cis metges rurals , es un motiu comu de qucixa,

tambe, la dificultat de relacio amb l'hospital . Dificultat als dos nivells

basics : per un canto dificultat de relacio amb el malalt ingressat pel metge
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(IC pobIC i do seguiment clinic, i per I'altre dificultat de relacions d'apre-
ncntatge i reeducacio. Aquestes dues manqucs tan greus, juntarnent amb
la constant soledat academica del metge rural, pollen csser obviades amb
un sistema de rotacio (a voluntat) entre els metges de poblc i els metges
do Ics UAB i dels hospitals generals comarcals, d'aquesta futura organit-
zacio sanitaria. Corn en altres pa'isos, els met-es pollen esscr contractats
no per I'hospital de tal poble o tal ciutat, sing per I'area sanitaria de tal
o quad comarca, la qual cosa lacilitaria I'adquisicio d'expcriencia mcdico-
cicntifica a tots els nivells, sigui a l'hospital o a les zones mes isoladey.

Resumint cis tres punts fins ara explicate, podern dir: Amb la inte-
gracio de tots els recursos sanitaris a travcs d'una cstructura comuna
(SNS), amb una concepcio dinamica d'aquesta estructura segons les ne-
ccssitats de cada floc, amb un mitja de transport rapid i eficac i finalment
pcrmetent als metges un intercanvi d'expericncies i una certa mobilitat
en cl Iloc dc treball, creiem que s'assolcixen tots els objectius tecnico-
sanitaris del Servei de Salut que demanem. Si al costal d'aquestes normes
tcnim on veritable control democratic (per part de la poblacio) de la di-
rcccio, gestic i administracio d'aqucsta estructura, flavors haurern assolit
tots els objectius d'aquest Servei Nacional do la Salut.

En alguns paisos amb una situacio de manca de serveis similars a
la que patim nosaltres, especialment en cis camps de I'ensenvament i de ]a
sanitat, Ia construccio de l'estructura ffsica d'aquests serveis es va prendre
conjuntament, la qual cosa va facilitar I'immens treball que representa per
a qualscvol pals la creacio de la seva infrastructure. No hi ha dubte que
tots sortiricm beneficiats de solucions corn aquestes.
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