
CONCLUSIONS

1. La necessitat d'una certa organitzacid social dc la Medicina, he que

parcial, as sentida ja als Pa'isos Catalans durant I'Edat Mitjana. En son

rxemple l'aparicid dels Hospitals, I'existencia de Confraries i de Gremis,

la institucid dels mctges del comu, etc.

2. Son presents tambe a I'Edat Mitjana, amb optica col•lectiva, cis

aspectes didactics de la medicina, tant els universitaris com els sanitaris

(estudis d'epidemies, etc.).

3. Les diferents formes d'assistcncia coldectiva adquircixen un cnorme

increment al segle xrx; un fet remarcablc dins aduest increment es la cons-

truccid do nous manicomis, apareilada a criteris juridics i humanitaris ja

molt evolucionats.

4. Al scgle xix hom pot constatar una visid social sobrc aiguns aspec-

tes coflectius concrets: demografia, grans endemics infeccioses (tubercu-

losi, principalment), mortalitat infantil, conditions de treball i d'habitaclc,

alimentacid, malalties veneries, etc.

5. Els ultirns anus del segle xrx representen cis inicis del proces de
catalanitzacio de la nostre medicina, manifest principalment en la publi-
cacio de treballs en la nostra llcngua i en la celebracio dels primers con-
orressos de mctges catalans (Primer Con(_,res d'Hi(icne de Catalunva i Con-
gressos de Metges do Llengua Catalana).

6. L'augment de I'interes pets aspectes socials i nationals de la Mcdi-

cina condui a una polititzacio de molts dels nostres mctges; i, dels excm-

ples aillats del seg=Ic passat, es passa a una 1 requencia important en cl seglc

actual. Aquesta polititzaciu fou un dels factors que decidiren un exili molt

nombros el 1939.

7. L'acahament do la guerra de 1936-39 represcnta una brusca inter-

rupcid de l'obra de planificacid sanitaria, comen4ada al Principat per la

Mancomunitat de Catalunva i incrementada per In Generalitat. Cal remar-

car cl let insolit de l'existencia d'una Consclleria de Sanitat i d'Assistcn-

cia Social en el govern autdnom catala.

8. Els tics darrcrs decennis han vist apareixer una forma assistencial

derivada de la instauracio d'un sistema d'assegurances socials que han

influit poderosament en les nostres estructures sanitarics i assistencials

i han modificat notablement -i no scmpre favorablement- els criteris

d'exercici professional dels sanitaris.
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