
CONCLUSIONS

1. La realitat de la Medicina que vivim ens fa constatar la necessitat

que el metge es posi com a objectiu la saint personal de la poblacio assis-

tida i que scnti com un imperatiu la saint social de la comunitat quc as-

sisteix. Quail no es aixi, el combat contra la malaltia ddna resultats miL'rats

i indesitjables. Cal gtce la rnedicinta es cortfit;ttri no bath perspectiva de

malaltia Simi de salut.

2. Recentrar la Medicina entorn de la nocio de salut no significa do
cap manera quc aquella pugui exercir-ne el monopoli a nivell conceptual.
En efecte, Iota n70(-id de salut global deriva d'una irlterprelacio tie Thorne, i
es per tans on a(er que ens ateirv a tots, per mcs que el metge pugui apor-
tar-hi una experiencia valuosa.

3. Tota concepcio dc saint ha de partir de I'cxpcricncia cie la realitat

de I'home, i cal que aquesta realitat sigui analitzada cientificament fins on

es pugui. La Cicncia positiva, peso, no dana resultats globals, i no pot

tampoc eludir una perspectiva ideologica. Fins ara, Iota concepci(j de saliit

es lonamenlalment ideologica.

4. L'actual definicio de l'O.M.S. (salut es I'estat de benestar fisic, men-
tal i social complet, i no solament 1'absencia de malaltia i minusvalua,

1946), no ens val: a) Pensem que la saint no rs un estat. Fins i tot si defi-

nfem corn a estat qualsevol dels successius moments d'un proces, aquest

moment nomes seria intelligible a partir dc la comprensio (teleonomica) de

tot proces. b) Pensem que salut no suposa sempre benestar ni absencia de

malaltia. Ho suposaria nomes quail les condicions del medi intern i extern

fossin excepcionalment favorables. c) Pensem que el malestar i la mateixa

malaltia son presents cn la generacio de salut, en quant signifiquen una

sensibilitat i una capacitat de reaccio adequades.

5. Entenem que el concepte dc salut cs semprc relatiu, i referit al

medi biologic i cultural, al temps histuric en que es viu i, per a cada per-

sona, a 1'edat i a altres circumstancies de la vida. T que cs un conccpte

asimptotic, ja quc es tracta d'un model ideal al qual ens podem acostar

sense assolir-1o mai del tot.

Crciem pero do podcr-nc proposal- una formulaciu general quc serveixi

de punt de referencia en el treball collectiu per a la promocio de l'bomc.

Concebem la salut com aquella manera de vivre gcie es dana glean

horn va assolint la propia realitzacio (teleonomica). Aquest anar assolint la

propia realitzacio es un proces dinamic que es desplega a partir dunes

capacitate genetiques en constant relacio al-rib el riledi.

Els elements que hi prenen part son: a) Les rcaccions davant el medi
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intern o extern, sigui per a aclaptar-s'hi sigui per a transformar-lo. b) El
proces del creixement maduratiu. c) La creacio de noves possibilitats i
maneres de viure. d) L'autonomia de realitzacio de l'individu. e) Les inter-
relacions integradores amb els altres dins el proces de socialitzacio. f) Les
satisfaccions que se n'obtcnen i quc formen part del ben-esser.

6. Proposem com a punt de refercncia la segiient definicio breu:
salut de 1'ho,ue es aquella manera de viure que es autonoma, solidaria i

joiosa.

7. Entenem per salut somatica la qualitat dinamica present en 1'orga-
nisme quan possecix la plena capacitat actual i potencial per a exercir totes
ies sever funcions, incloent la de permetre la salut psiquica.

8. Entenem per salut psiquica aquella manera de viure que permet:
a) De respondre a les dificultats i canvis de 1'ambient, adaptant-s'hi o inten-
tant de modificar-lo. b) D'obtenir el creixement psicologic maduratiu que
condueix al poder estimat. c) D'obrir-se a noves maneres instructives de
pensar i de creacio. d) D'exercir una conducta realista que estableixi rela-
cions interpersonals integradores, tant per al propi jo com per la societat
on es viu. c) De tenir autonomia i unitat mental, amb capacitat normativa,
i de fer-se carrec de la propia vida i de la propia mort. f) De gaudir de les
satisfaccions que comporta la reccrca dels objectius que hom es proposa.

9. Entenem per salut social la qualitat dinamica que presenta la so-
cietat quan les sexes estructures i sistemes de valors permeten i fomenten
la salut dels homes tal com Them definida i la solidaritat entre les comu-
nitats d'homes.

10. Entenem per sahti de l'hozne com a especie aquella qualitat que
fa tendir la poblacio humana a adcquar-se plenament a un proces evolutiu
de creixent autonomia.

Entenem per salut de 1'entorn aquella qualitat del medi que el fa via-
ble ecologicament d'una manera indefinida.

El gran desenvolupament ates en ]'home per l'herencia extrasomatica,
fruit de la transmissio cultural, fa que en ci proces evolutiu huma prenguin
un gran valor les caracteristiques de l'entorn, car aquest es vehicle i suport
de la dita transmissio. Per aixo l'autonomia creixent de 1'especie no es
compatible amb 1'anorreament d'aquest entorn.

11. Com a consegiiencia de les conclusions anteriors, creiem que el
merge ha de participar d'una manera nova en una salut centrada en uns
noun ambits:

11.1. No pot pretendre cl monopoli dc la Iluita per la salut. Aquesta
lluita, a nivell ideologic, es alhora tin afer personal i collectiu. A nivell
cientific i tecnic es un afer uecessariannerrt interdisciplinari i politic.

11.2. Tanmateix, el metge, ampliant cl seu camp de treball, ha d'assu-

mir: a) La funcio de pedagog de la salut. Per tant no es pot desentendre

ni del concepte de salut ni del debat que va generant aquest concepte. b) La

iesponsabilitat que sigui utilitzada a nivell interdisciplinari, ]a informacio

molt valuosa clue pot aportar des de la seva perspectiva profesional.
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