
CRONICA DEL PRIMER DIA DEL CONGRES

La primera sessio del dia fou presidida pel professor Emili Balaguer. Abans de
donar comencament a I'acte cientific, el Dr. Oriol Casassas va pronunciar una breu
nota necrologica en memoria del Dr. Pere Calafell, mort en accident de transit el dia
31 d'octubre, quan arribava a Benicassim per a participar en aquest Congres. El Dr.
Casassas recorda la fecunda biografia d'en Pere Calafell i la decisiva influencia de la
seua personalitat medica i civica sobre tots aquells que varen tenir la fortuna de co-
neixer-lo. Durant el periode 1955-60, el Dr. Calafell fou president de la Societat Ca-
talana de Pediatria. Del seu impuls d'aleshores neixen un bon nombre d'actituds i
d'iniciatives dirigides a procurar la fusio de la medicina amb la societat que I'envolta.
La recuperacio dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana no es alie-
na a aquesta tasca de Pere Calafell. Descansi en pau.

La primera sessio de la ponOncia del Congres va estar a carrec del Dr. Ferran
Martinez Navarro, el qual parla dels aspectes conceptuals del proces d'emmalaltir. El
ponent es planteja en primer Iloc una questio metodologica, basada en I'enfronta-
ment del discurs sanitari, be des del punt de vista de la malaltia (visio negativa), be
des del de la salut (visio positiva). D'aquest ultim angle, la malaltia s'ha de contem-
plar com un proces col-lectiu i dialectic, fonamentat en les relations entre les col lec-
tivitats humanes i el medi ambient, les quals estan determinades per les relations de
produccio dominants que configuren la formacio social. A partir d'aquesta orientacio
metodologica, I'autor analitza la mortalitat comarcal al Pais Valencia durant el perio-
de 1975-79. Per a aquesta analisi agrupa les comarques segons la seua estructura
economica (sistema de produccio industrial i proces de treball agricola) i la seua es-
tructura urbana. Despres d'una descripcio de I'estructura social al Pais Valencia i
dels seus canvis els ultims anys, el Dr. Martinez Navarro va fer una interpretacio dia-
lectica del patro de mortalitat al Pais Valencia, tot i deixant una porta oberta al debat.

L'acte seguent va consistir en la presentacio del Ilibre "La Historia Clinica per a
I'assistencia primaria». En primer Iloc, parla el Dr. Jordi Gol, el qual va fer una intro-
duccio historica al tema, centrada en I'evolucio dels arxius clinics de I'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona.

El model d'historia clinica que se'ns presenta es un dossier d'informacio no sols
medica, ans tambe recull aspectes socials i ambientals per a utilitzar per diferents
professionals de la salut. La historia clinica esta preparada per a esser informatitza-
da i itinerant. Aquest model, el qual constitueix una important font de dades, necessi-
ta uns minims assistencials, potser (luny encara de I'actual situacio sanitaria. En
aquest sentit, el model d'historia clinica es considerat pel ponent com un repte.
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A continuacio, la srta. Carme Sole subratila la consideracio d'aquest dossier

com un agent de canvi d'actituds, tant per part de I'usuari, com per part del profes-

sional sanitari.

Per fi, la Dra. Masachs, secretaria de la comissio encarregada del control de la

historia clinica, informa del pla d'instauracio progressiva d'aquesta fitxa d'informacio

sanitaria. De moment, es fara la distribucio limitada d'un model simpiificat entre per-

sonal voluntari, el qual, a traves de comites critics, podra fer les correccions adients.

En acabar la presentacio, intervenen en el col-loqui els doctors Fiter, Ripoll, Lla-

cer i Forment, per a puntualitzar alguns aspectes de I'exposicio.
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