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Introduccio

La promocio de la salut, tal com s'ha anat conceptualitzant en el curs dels darrers anys

en diversos documents de I'OMS fins expressar-se en la Carta d'Ottawa per a la Promocio

de la Salut, es un planteig nou, tant per ales institucions docents i academiques, com per

als responsables de la formacio continuada dels treballadors del sector sanitari (1,2,3). El

seu emfasi en la cooperacio intersectorial i interdisciplinaria planteja desafiaments especi-

fics per al desenvolupament d'estrategies educatives i de programes de formacio adients

(4).

En aquest document intentem recollir alguns elements de reflexio conjunta desde la

nostra experiencia en dos ambits diferenciats pero cridats a cooperar: I'atencio sanitaria

viscuda desde centres de salut i hospitals del sector public, i la salut publica viscuda desde

departaments municipals de sanitat. A partir de les linies conceptuals subjacents en el nou

concepte de la promocio de la salut plantejarem les seves implicacions per als serveis

sanitaris que atenen la poblacio i les consequencies que se'n deriven en la definicio d'un

nou model de professional per a les institucions docents que formen els futurs professionals

o a les que assumeixen la formacio continuada del personal sanitari. Esperem que repre-

sentin una contribucio util en la reorientacio dels serveis sanitaris a casa nostra.

L'estrategia de salut per a tothom

El 1981 I'Assemblea Mundial de la Salut va adoptar una estrategia global de Salut Per a

Tothom a I'any 2000 (5). D'acord amb aquesta estrategia, l'objectiu es que "la gent en tots

els paisos tingui com a minim un nivell de salut que li permeti treballar productivament i

participar activament en la vida social de la comunitat on viuen". Els tres objectius prin-

cipals de ('estrategia son la promocio d'estils de vida saludables, la prevencio de les patolo-

gies prevenibles i el fer possible la rehabilitacio d'aquelles persones la salut de les quals

s'ha deteriorat. A Europa, aquesta estrategia ha facilitat la definicio d'uns objectius comuns
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a tots els paisos membres de TOMS, objectius que es plantegen com a passes a dollar ell

el cami de la salut per a tothom ( 6). La proposta europea de Salut Per a Tothom vol
allunyar-se d'una visio estretament medica i englobar els aspectes socials de la salut,
concentrant -se en cinc arees , que son : I'autocura ( self-care ), o la capacitat de resoldre
problemes de forma autonoma sense necessitar recorrer als serveis assistencials , tot dis-
minuint la dependencia i la medicalitzacio ; la integracio de I'atencio medica amb altres
activitats com I'educacio , I'esplai , la millora del medi i els serveis socials , tot cercant d'opti-
mitzar la salut ( I'accio intersectorial ); la integracio de la promocio de la salut amb la medici-
na preventiva , el tractament medic i la rehabilitacio ; la cobertura de les necessitats dels
grups mes desatesos de la societat ; i la participacio comunitaria.

La promocio de la salut : conceptes i principis

En els debats i discussions produits per aquesta formulacio estrategica de I'OMS es
perfila amb una nitidesa creixent el concepte de promocio de la salut (1,3,6). De I'analisi de
les millores assolides en els nivells de salut se'n despren que si volem arribar al potencial
de salut assolible es necessita una perspective mes global (3,5,7). Des d'aquesta aproxi-
macio, la promocio de la salut com un mitja cap a la salut per a tots es planteja com un
proces de capacitacio de la gent per a augmentar el seu grau de control sobre la propia
salut i per a millorar-la (3). La salut es considera com un recurs mes per a la vida diaria, i no
com el sentit ultim de la vida. Aixi, el que esta sorgint com una nova salut publica son
estrategies que combinen la millora ambiental amb les mesures personals de prevencio i
amb intervencions adients per a la gent gran i els discapacitats (8,9). Pero a mes, aquest
nou planteig de la salut publica va mes enlla de la biologia per a reconeixer la importancia
dels aspectes socials d'aquells problemes de salut vinculats a I'estil de vida (1,10). Molts
problemes contemporanis de salut son mes socials que individuals; estan marcats per
opcions concretes de politica nacional o local, que poden modificar-se des d'els governs.
Per aixo es plantegen iniciatives com el programa internacional de Ciutats Saludables (8).

La Carta d'Ottawa

A la Conferencia Internacional de Promocio de la Salut d'Ottawa que va representar
importants avengos conceptuals es varen desenvolupar cinc eixos prioritaris per a I'accio
en promocio de la salut (2): la formulacio de politiques publiques saludables, la creacio
duns ambients fisics i socials sans, el reforgament de I'accio comunitaria, I'ajuda a les
persones per a desenvolupar la seva habilitat per a mantenir i millorar la seva salut, i la
reorientacio dels serveis d'atencio sanitaria.

La formulacio de politiques pdbliques saludables

La promocio de la salut va mes enlla de I'atencio sanitaria. Posa la salut sobre la taula
dels politics i dels que prenen decisions en els diferents sectors i a tots els nivells, fent-los
conscients de les implications en salut de les seves decisions i que han d'acceptar la seva

part de responsabilitat en la salut. Una politica de promocio de la salut combina aproxima-

cions distintes, perb complementaries, com ara les legislatives, les fiscals i els canvis
organitzatius. Callen accions combinades en salut, renda i politica social per a fer avangar
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I'equitat. Una politica de promocio de la salut ha d'identificar els obstacles per a I adopcio
de politiques saludables en sectors distints del sector sanitari, i maneres de modificar-les.
L'objectiu ha de ser fer de l'opcio mes saludable I'opcio mes facil de prendre , tambe per als

que prenen decisions politiques.

La creacio de uns ambients fisics i socials sans

Les nostres societats son complexes i interrelacionades. La salut es un objectiu social

dificil de destriar d'altres objectius socials. L'existencia duns Iligams intricats entre la gent i

el seu entorn crea les bases per a una aproximacio socioecologica a la salut. El principi

rector d'aquesta aproximacio tant a escala global com local es la necessitat d'encoratjar el

suport mutu - prendre cura de nosaltres mateixos, dels altres, de les nostres comunitats i

del medi natural. Els nostres patrons canviants de vida, de treball i d'esplai tenen efectes

sobre la nostra salut. Valorar sistematicament l'impacte sobre la salut d'un entorn en canvi
constant esdeve essencial, especialment pel que fa a la tecnologia, el treball, la produccio

d'energia, i la urbanitzacio. Cal que d'aquesta valoracio se'n desprenguin accions per a
assegurar beneficis positius sobre la salut del public. La proteccio del medi, natural o treat
per I'home, ha de ser considerada per una estrategia de promocio de la salut.

El reforgament de 1'acci6 comunitaria

La promocio de la salut empra I'accio comunitaria per a definir prioritats, prendre deci-
sions, planificar estrategies i executar-les tot cercant de millorar la salut. El nucli d'aquest
proces es el donar el poder a les comunitats, el conferir-los control sobre el seu propi desti.
Cal bastir sobre els propis recursos humans i materials de la comunitat per a fer creixer la
seva capacitat d'ajuda mutua i de suport social, i cal desenvolupar sistemes flexibles per a
reforgar la participacio en els afers de salut. Aixo exigeix I'existencia d'un acces continuat i
ple a la informacio i a les oportunitats d'aprenentatge.

L'ajuda a les persones per a desenvolupar la seva habilitat per a mantenir
i millorar la seva salut

La promocio de la salut dona suport al desenvolupament personal i social tot donant
informacio, educacio per a la salut, i habilitats vitals. En fer- ho, dona mes possibilitats a la
gent per a controlar la seva salut i el seu medi, i poder fer canvis que condueixin a la salut.
Es essencial ajudar a les persones a aprendre tot al Ilarg de la seva vida, preparant-se per a
les diferents etapes vitals que travessen i per a confrontar tant les malalties croniques com
la invalidesa. Aixo ha de ser possible en les escoles, a casa, al treball i en la comunitat.
Caldra actuar-hi des dels sectors educatius, professionals, voluntaris, i comercials, i desde
les prbpies institucions.

La reorientacio dels serveis d'atencio sanitaria

La responsabilitat en promocio de la salut dels serveis sanitaris exigeix que els governs,
els serveis sanitaris, els professionals, els grups de la comunitat i les persones individual-
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ment treballin per assolir uns serveis sanitaris que contribueixin a la salut. El sector sanitan

ha de desenvolupar - se mes i mes cap a la promocio de la salut, mes enlla de la provisio de
serveis clinics i curatius . Caldra desenvolupar un nou tipus de recerca sobre la salut, i no
sols sobre malalties , i modificar la formacio dels professionals . Aixo ha de comportar canvis
en les actituds i la organitzacio dels serveis assistencials , per que es reorientin cap ales
necessitats totals de I ' individu com a persona integral.

Reorientar els serveis sanitaris

A la Conferencia d'Alma Ata el 1978 ja es va suggerir que el sector sanitari, a mes de
proporcionar serveis medics, havia de tendir cap a la promocio de la salut (11). Per a aixo
cal que poseur I'atencio medica en perspectiva, com a part d'un sistema ampli d'atencio
dintre de la comunitat (12). Aqui els serveis sanitaris hi son juntament amb altres professio-
nals. Pero tambe hi son persones que exerceixen funcions assistencials dintre de la comu-
nitat sense ser professionals de I'assistencia. Des dels serveis assistencials es pot reforgar
la capacitat de la gent per a cuidar-se d'ella mateixa i ajudar-se a si mateix i als altres.
Caldra assumir la tasca de fer creixer les habilitats i coneixements sobre la salut, tot
contribuint a reforgar la xarxa social dels barris i de les families.

Aixo no es una proposta desde fora de la realitat. El sector sanitari es troba en proces
de canvi a tot Europa. El moviment en curs dintre el sector sanitari va dels hospitals a la
comunitat, de la medicina de capgalera a I'atencio primaria de salut. En aquest canvi, esta
implicita Ia necessitat, per a orientar els serveis assistencials, de fer una valoracio dels
recursos i les necessitats de la comunitat i d'adoptar on estil participatiu.

Els professionals sanitaris s'han de distanciar d'un model de practica professional basat
en els hospitals universitaris i basicament desenvolupat sobre pacients aguts, en hospitals
de beneficencia i en una epoca en clue no es disposaba de tractaments efectius. Aquest
model posava el maxim relleu en I'activitat diagnbstica, i secundariament en la prescripcio.
Dissortadament, les facultats de medicina tendeixen a perpetuar-lo fora del context6 en club
va neixer, i en clara oposicio a les nostres necessitats actuals. Aquest model ignora les
possibilitats d'intervenir per a millorar la salut i prevenir la malatia, pert tambe que el
problema no s'ha esgotat despres d'un diagnostic i una prescripcio. Per exemple, no
podem pretendre que el compliment de la prescripcio sigui names un problema del pacient.
Sabem que el mes habitual es que un hipertens no segueixi el seu tractament, per tant hem
d'incorporar aquest fet a la praxi: caldra que el pacient accepti el tractament (i aixo precisa
una negociacio amb ell) i caldra que el pacient conegui els problemes que poden sorgir
amb el tractament, i que el tractament es pot revisar i modificar en funcio de la seva situacio
(13).

Integrar a la consulta medica la prevencio, I'educacio i la promocio de la salut

Es fa doncs necessari ajudar els professionals a desenvolupar habilitats en les que
molts d'ells no han estat formats, encara que tots sabem que alguns les han adquirit de
forma natural i altres al Ilarg del seu exercici professional (14). Per exemple, habilitats de
comunicacio i de negociacio. Per a optimitzar els resultats, i tambe en relacio a un camp en
expansio en els darrers anys pel que fa a la practica medica: el consell personalitzat al
pacient individual (15,16). L'eficacia del consell medic envers el tabac, el consum d'alcohol,
o I'adopcio de ('exercici esta demostrada, i recentment es proposa el desenvolupament del
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consell dintre de la consulta per a confrontar problemes com la infeccib pel virus de la

immunodeficiencia humana (17,18,19,20,21).

La realitat es que ni als nostres paisos ni probablement en cap altre no hem aconseguit

de fer arribar al conjunt de la poblacio el conjunt de practiques preventives de les que se'n

pot derivar un benefici indubtable (7). Hi ha evidencies que suggereixen que I'Os dels

serveis preventius depen molt del nivell socioeconomic (22,23). Aixo resulta en el manteni-

ment de les desigualtats en el camp de la salut. L'atencio primaria podria jugar aqui un

paper important, per la seva accessibilitat i per oferir una major continuitat en I'assistencia

(24,25). Aixo possibilita la integracio d'activitats com ara alguns cribratges, pero tambe del

consell en relacio a determinades conductes que influeixen en la salut, i amb una maxima

cobertura de la poblacio. Aquestes practiques permeten reduir les malalties evitables i les

morts prematures (26).

Revisar el propi paper corn a professionals

L'assumpcio pels professionals sanitaris d'aquests nous desafiaments s'ha d'acompa-

nyar d'una revisio de les seves propies tasques i funcions. El potencial del metge de

capgalera esta desenvolupant-se, i tambe el del personal d'infermeria. La reforma de I'a-

tencio primaria, amb l'impuls a la continuitat i la qualitat de I'atencio que ha representat,

mostra que es possible millorar la qualitat i els resultats de I'assistencia, fins i tot disminuint

els costos d'altres components del sistema sanitari, com la farmacia o els hospitals, amb
una bona acceptacio i creixent satisfaccio per part de la poblacio (27,28,29,30).

En els darrers anys, alguns observadors han posat de manifest com una certa perspec-

tive derivada de I'estudi dels factors de risc i del canvi conductual pot desembocar en un

proces vicios de culpar els malalts per ser els causants dels seus propis processos morbo-

sos. D'aixo se'n ha dit acusar a la victima. En reorientar els serveis sanitaris hem de posar

emfasi en no caure en culpabilitzar als professionals de forma similar a aquesta culpabilit-

zacio de les victimes. Cal recorrer al treball en equip i a donar suport a iniciatives mes que a

decretar canvis desde la jerarquia. S'han de tenir molt presents les condicions reals de
treball dels professionals sanitaris. Per actuar amb humanitat, calidesa, simpatia i respecte
envers els usuaris a mes de ser un clinic competent cal disposar de temps i d'un espai

adient. Altrament, el context ho fa dificil. Encara que tots plegats reconeguem els esforgos

heroics d'aquells professionals capagos de sobreposar-se a un medi advers, no podem

esperar que tots siguin capagos de fer-ho en circunstancies desfavorables.

Uns hospitals diferents

D'altra banda, tambe en els hospitals es possible integrar la prevencio i la promocio de
la salut. De fet el concepte de promocio de la salut es deriva d'una definicio de salut que es

basa en la nocio del potencial de salut, es a dir en el fet que sempre hi ha aspectes de salut

i de benestar que podrien desenvolupar-se, sigui quin sigui el punt en que hom es troba.

Aixo s'aplica tant a un nado precios i saludable com a alga que ja ha passat moltes crisis

vitals; la promocio de la salut preten capacitar a la gent per a maximitzar el seu potencial de

salut i avangar (2,31,32). Per tant to sentit parlar del patiment cronic, de la invalidesa i fins i

tot de la mort, des d'una perspectiva de promocio de la salut (32). Pero si considerem
('ambit maternoinfantil, per exemple, podem constatar el potencial d'un servei hospitalari en

aquesta fase critica del cicle vital, en aspectes com I'atencio prenatal, el suport a la lactan-
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cia natural. a transformacio de I embaras i el part en una exaeriencla enriquidora I no

alienant , el facilitar la participacio de la parella en tot el proces , el potenciar el contacte

mare-nado en el postpart , el crear un entorn favorable durant I ' estada a ( ' hospital , I'acces a
serveis d ' anticoncepcio despres del part... I tan mateix , cal constatar que en molts centres

hospitalaris , tant publics com privats , aquests temes no son ni tan sols percebuts com un

component de la seva tasca...

Noves orientacions per a la recerca

La recerca tambe s'ha de reorientar desde la perspectiva de la promocio de la salut. Es
a dir que apareixen noves prioritats per a la recerca. Per exemple, en I'epidemiologia de la
salut. Fins ara els epidemiolegs han estudiat I'epidemiologia d'aquesta o aquella malaltia, i
han identificat successius factors de risc per a patir tal o qual proces morbos. Potser ens
interessa cada cop mes estudiar quina mena de gent es mante sana, per cub, com s'en-
fronta aquesta gent als problemes quotidians, i quin paper juguen per a ells els serveis
sanitaris. No en sabem gran cosa dels factors associats a romandre en bona salut, i si

extrapolern del que en sabem sobre els factors de risc de les malalties de les que en

coneixern la historia natural podem caure en visions errades. Una altra prioritat en la

recerca desde la promocio de la salut es I'efecte placebo (33). El gran potencial terapeutic

de I'efecte placebo esta poc explotat. Pero cal que el considerem com quelcom mes que un

problema a controlar en els assaigs clinics terapeutics. Tambe caldra considerar amb

interes tecniques basades en la relacio entre pensament i cos, com ara la relaxacio, la
visualitzacio, o les tecniques per a una major consciencia del propi cos (31,32). Del seu
desenvolupament potser podrem aprendre corn derivar des dels coneixements cap a I'a-
dopcio de conductes mes saludables.

Altres desafiaments

Per ultim, volem fer esment d'una tasca que els professionals sanitaris historicament han

assurnit sovint, i tot superant els limits del seu exercici professional: la responsabilitat de
posar de manifest la influencia de determinats factors sobre la salut del public, per estimular

millores. Aixi els professionals conectem amb els altres eixos de la promocio de la salut

definits a la Carta d'Ottawa. Al segle XIX a Catalunya va haver-hi un brillant seguit de
metges sanitaristes que varen posar de manifest la relacio entre les formes de vida i de

treball de la poblacio i el seu patro de mort i malaltia. Pere Felip Monlau o Francesc Giner i

Partagas en son brillants exemples. Dells va sorgir en bona part l'impuls per a engegar

reformes socials de les que varen resultar espectaculars millores en I'estat de salut. Avui en

dia, pertoca tambe als professionals conscients de posar de manifest davant l'opinio publi-

ca i els politics la relacio entre determinades opcions i la salut, per tal de fer prendre la salut
en consideracib alhora de prendre decisions collectives.

Necessitats de formacio per a la promocio de la salut

Els serveis sanitaris son la clau de volta per a fer avangar la promocio de la salut. Son la

institucio que recull el mandat social de prendre cura de la salut, i tenen una notable
credibilitat. Per a fer possible la participacio activa dels professionals sanitaris en la promo-
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cio de la salut i la reorientacio dels servers sanitaris cal plantejar les seves necessitats de

formacio . En la nostra situacio , es fonamental aprofitar per a la reorientacio dels serveis ja

existents les oportunitats que ofereix la formacio continuada . En aquesta direccio probable-

ment cal centrar - se en metodes educatius de tipus experiencial , per exemple a partir de

I'estudi de cassos concrets , el treball de camp i altres tecniques participatives . Els contin-

guts hauran de fer emfasi en el treball en equip , la teoria i la practica de la innovacio i del

conflicte , I'analisi dels condicionants , la seleccio d ' objectius i d ' intervencions en funcio del

context , les ciencies de la conducta i de la comunicacio (4)...

Una nova professio o uns professionals diferents ?

No esta prou clar per a tots si la promocio de la salut ha de ser una especialitzacio

professional mes o be si ha d'haver-hi elements de promocio de la salut en la formacio i en

I'activitat quotidiana de diferents professionals (4). Potser caldra distingir entre tres tipus de

persones amb necessitate diverses de formacio en relacio a la promocio de la salut: uns

pocs especialistes, treballant a dedicacio completa en promocio de la salut, molts profes-

sionals la feina quotidiana dels quals ha de reorientar-se parcialment per a incorporar la

promocio de la salut, i el conjunt de persones que poden donar-hi suport des d'altres

sectors o desde la comunitat i que precisen una sensibilitazacio envers aquest nou mart

conceptual.
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