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Introduccio

Seran tan diferents els professionals del futur? Tots esperem que si, pero volem creure
que aquesta diferencia no estara basada en la utilitzacio dels ordinadors ni dels estudis
cost-benefici dels recursos diagnostics i terapeutics, tot i que aquests son mitjans molt
respectables, sing en un millor acompliment de la funcio que els encomana la societat.

Als professionals sanitaris hom els encomana vetllar per la salut, ,aquella manera de
viure autonoma, solidaria i joiosa,, que deia el nostre Xe Congres. 0 be aquella engres-
cadora definicio que ens brinda Jorge Tizon, «salut es estimar, treballar, fruir i tolerar".

Aquesta es la tasca que s'espera de nosaltres i el que ens plantegem es quin tipus de
professional necessitern per a complir-la.

Els professionals sanitaris son i seran aquelles persones a les quals una persona
malalta o potencialment malalta s'adrega en demanda d'ajut o suport, sigui per prevenir,
curar o consolar en una situacio percebuda com una malaltia.

Trobem en aquesta primera aproximacio els trets caracteristics de I'atencio clinica:

- la relacio s'estableix habitualment de forma individual: consulta un pacient, no un
grup social.

- el pacient consulta a un ,expert,, (que esta bo), es a dir, existeix una diferencia entre
el malalt i el professional, una relacio desigual basada en que del professional s'espera ajut
i el malalt es creu necessitat d'aquest ajut.

Hem pensat que a l'hora d'intentar establir el nou model de professional sanitari el millor
era preguntar als que treballen cada dia en aquest camp: els professionals amb anys
d'experiencia i els malalts cronics.

L'enquesta no ha estat feta amb metodes rigoros i els resultats han estat, ben segur,
modificats per la meva opinio i experiencia, pero creiem que possiblement la determinacio
d'un nou perfil de professional s'ha de basar mes en les mancances que tenim els que
estem excercint actualment, que en un exercici de futurologia gratuit que no tingues gaire
en compte les necessitats dels pacients.
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Trets importants del bon professional

1. El bon professional es preocupa dels seus malalts

Aquesta es sens dubte la caracteristica mes unanimament acceptada per part de sa-
nitaris i pacients. Vol dir que el professional ha de mantenir al Ilarg de tot el seu exercici la
curiositat, aquella actitud de no parar fins a trobar la solucio del problema que li presenta el
pacient. Aquesta es una caracteristica molt recalcada per part de les infermeres consulta-
des: val mes un professional preocupat pels problemes dels malalts que, el que sigui savi,
que sigui de bon tracte, que sigui eficag...etc; tot aixb s'aconsegueix com a consequencia
d'aquest primer fret.

Tambe els metges, en plantejar les dificultats que apareixen amb els anys d'exercici i
les trabes diaries expliquen que al final costa molt seguir Iluitant amb el mateix interes pels
pacients que al principi.

L'experiencia ens demostra que molts casos d'error greu o de conflicte en el maneig
d'un pacient es produeixen perque els professionals es limiten «a fer la seva feina» que
sovint es nomes una part del que el pacient precisa, sense una preocupacio pel malalt com
a conjunt i per les seves necessitats reals.

Podriem dir que el bon professional seria en I'expressib del Ilenguatge colloquial "I'an-
tipassota', la persona que viu cada pacient amb un interes nou i sincer, sense I'exces
d'angoixa que generen els primers anys d'exercici professional.

Aquesta formulacio implica tambe un aspecte fonamental: els problemes importants

son els del malalt, no els dels professionals o del sistema sanitari. Sovint trobern que els

sistemes organitzatius estan basats en la comoditat dels professionals i de I'administracio i
no pas en les necesitats dels malalts («vagi que li signin un volant d'assistencia a I'altra

punta de la ciutat,> o be «vinguin de visita, a veure als malalts a unes hores que no molesti
als professionals-- etc).

2. El bon professional sap diagnosticar quins son els problemes que li planteja el pacient

Potser podriem dir en paraules mes actuals "sap interpretar la demanda", pero molt
possiblement els termes tradicionals son en aquest sentit mes clarificadors.

Per diagnosticar cal en primer Iloc escoltar el pacient i fer-ho d'una forma solidaria,

establint el clima de confianga necessari perque el pacient pugui expressar els seus proble-

mes. Indubtablement son utils les tecniques d'entrevista clinica que permeten una conduc-

cio sistematica de la conversa que, possiblement si no es coneixen, no s'assoleix sing

despres de molts anys de practica.

Per una altra part, es fonamental el coneixement de la clinica i I'evolucio de les malalties

i els seus processos associats. Ningu no pot diagnosticar una malaltia que no coneix i no es

util avaluar «un estat d'angoixa,, si no som capagos d'identificar-lo dins del proces de dol, si

es que en forma part.
Tambe es important en aquesta Ease una visio epidemiologica de I'entorn que permeti

coneixer les patologies a les que mes probablement pot correspondre aquella sindrome i

I'experiencia necessaria per haver viscut casos similars i poder-los associar fa que I'analo-

gia sigui un dels sistemes de pensament mes utilitzats en el proces de raonament huma i

per tant en el diagnostic.
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Hi ha potser un darrer aspecte important que es tractar d'identificar els problemes del

pacient i de procurar no manipular - los en funcio dels interessos i sentiments del professio-

nal. Molt probablement per aconseguir - ho no n ' hi ha prou amb una actitud honesta dels

clinics i siguin imprescindibles els coneixements de(s fenomens de transferencia i contra-

transferencia i la seva aplicacio a la clinica quotidiana per aconseguir entendre i acceptar el

malalt en la seva globalitat abans de prendre una decisi6 terapeutica.

Un bon diagnostic es sempre un diagnostic global, que ha d ' avaluar no tan sols els

problemes del pacient en la seva dimensi6 fisica, psicologica i social sing tambe els seus

recursos positius per enfrontar-se a la malaltia que poden anar des d ' un sistema immunitari

en bon estat a una familia afectuosa o a una fe religiosa alliberadora.

3. El bon professional utilitza procediments diagnostics i terapeutics adequats a la situacio
i caracteristiques del malalt

Potser la primera reflexio que es planteja en aquest sentit es la necessitat de no sotmetre
els pacients a procediments diagnostics i terapeutics de risc innecessari. Cal que I'equip es
plantegi, en cada cas, fins a quin nivell cal apurar els diagnostics quan la repercussi6
terapeutica que se'n deriva es discutible o dubtosa. Tambe el professional ha de poder
valorar quan un risc es justificable en cada pacient en concret.

Aix6 vol dir particularitzar la terapeutica i tenir en compte els efectes secundaris que

se'n derivin i adequar-la a cada malalt i no tan sols a les caracteristiques de la seva malaltia

sing al seu caracter, al seu entorn social i a les seves preferencies.En aquest sentit son

molt Otils tots els sistemes d'avaluaci6 de qualitat de vida que permeten mesurar de forma

«mes cientifica» el que un professional amb experiencia i sensibilitat fa de forma no tan

reglada.

Adequar les mesures diagnostiques i la terapeutica vol dir tambe tenir en compte el
cost-benefici que se'n pugui derivar de cada exploracio o tractament, ja que en tots els
sistemes els recursos son finits i els costos son pagats per un o altre Qa sigui el conjunt de
la societat o la butxaca particular del pacient).

Aquesta preocupacio per I'eficiencia (la correcta relacio entre el cost de I'assistencia i

els beneficis que se'n deriven) esta avui molt mes de moda que en d'altres epoques i ho

estara cada vegada mes perque el desenvolupament de tecniques de diagnostic i trac-

tament cares obligara cada cop mes als clinics a esser molt conscients dels costos que

generen amb les seves decisions.

Particularitzar la terapeutica tambe vol dir coneixer les diferents alternatives existents:

- a nivell clinic mantenint-se al dia dels avengos cientifics de forma critica (no perque

alguna cosa s'hagi publicat al Lancet es la millor solucio a un problema).

a nivell d'orientacio dels pacients implica coneixer els recursos socials i de trac-

tament de que disposa cada comunitat i tambe el funcionament global del sistema

sanitari, que pot permetre en cada moment valorar si existeixen d'altres alternatives

pel pacient a les quals estem habituats.

Pero sovint la millor terapeutica i moltes vegades I'unica possible es ajudar al pacient a

acceptar la limitacio que representa la malaltia i aprendre a conviure-hi de forma positiva.

L'acceptacio de la malaltia pot facilitar-se moltes vegades donant a coneixer els petits

recursos per manejar-la (dietes variades i agradables, postures que alleugen el dolor,
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horans de medicacio mes convenients) aspectes tots ells sovint descuidats quan hom to ha
realitzat un diagnostic brillant.

4. El bon professional sanitari no medicalitza les situacions.

Fomenta I'autonomia dels seus pacients en el possible i evita la relacio paternalista.
La base d'aquesta actitud es una informacio veraq fins al punt que el pacient pot

acceptar-la, i adequada a les particularitats de cada un. Cal tambe promoure en els infants
des de petits una actitud enfront de la malaltia que els ajudi a fer-se carrec de les seves
petites ferides, que es pot continuar de gran amb una actitud de mes responsabilitat.

No medicalitzar les situacions representa el coneixement per part del sanitari de les
crisis habituals del desenvolupament de la personalitat (adolescencia, naixement dels fills,
envelliment...) i I'entorn social del pacient (atur, migracions...etc) per permetre dimensionar
situacions de conflicte no patologic en el seu ambit real. Aixo requereix que el professional
disposi de les eines necessaries per contenir I'angoixa del pacient que posseeix corn a
malaltia situacions que poden esser de conflicte i per ajudar-lo a valorar i avaluar la seva
situacio.

5. El bon professional ajuda els seus pacients a creixer

Les situacions de malaltia i conflicte poden esser una font important de creixement
personal i el professional sanitari to la responsabilitat d'ajudar el pacient a transformar una
situacio inicialment negativa en una font d'enriquiment personal.

Potser la primera condicio per assolir aquest objectiu es coneixer i respectar els objec-
tius i valors del pacient. La Taula 1 mostra els valors triats com a prioritaris per definir la
bona assistencia hospitalaria per part dels pacients i aquells que els professionals els van
atribuir ('any 1987 a ('Hospital de Sant Pau. Una Ilegida superficial demostra la gran di-
ferencia existent entre l'opinio dels pacients i el que els professionals creuen que pensen.

Fer creixer es tambe en paraules de Jorge Tizon « fruir i tolerar» es a dir, saber gaudir de
les situacions positives i acceptar no nomes les limitations sing el canvi de relacio amb la
familia i I'entorn que es produeix arran de tota malaltia greu o Ilarga.

Els professional han de saber deixar el pacient sol amb ell mateix, pero alhora solidaria-
ment acompanyat, per pensar en el seu futur i prendre les seves propies decisions. Pensar
sempre es incomode i mes quan es fa en una situacio de malaltia en que els valors
anteriors es posen sobtadament en crisi.

En aquest cas el professional ha d'esser capaq no tan sols d'acompanyar sing de
«receptar esperanga» i no com una prescripcio verbalista o formal, sing transmetent aques-
ta esperanga.

Un aspecte important a tenir en compte per afavorir I'enriquiment i creixement personal
dels malalts es la seva familia. Cal saber informar-los, contenir tambe la seva angoixa,
ajudar-los a parlar amb el pacient del problema que representa la seva malaltia i procurar
en el possible tractar d'elaborar I'impacte que un membre malalt representa pel conjunt
familiar, tot i essent conscient que les relacions d'anys molt dificilment es canvien o modifi-
quen en una situacio critica.
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TAULA 1. Vuit primeres referencies que cada grup de professionals pensa que manifestarien

els patients . Comparacio amb l'opinio realment expressada pels pacients.

METGES INFERMERES COMANDAMENTS PACIENTS

TRACTE PERSONALITZAT ASSISTENCIA SENSE DEMORES ASSISTENCIA SENSE DEMORES CONEIXEMENTS CIENTIFICS

DELS PROFESSIONALS

ASSISTENCIA SENSE DEMORA INFORMACIO AL PACIENT

SOBRE LA SEVA MALALTIA TRACTE PERSONALITZAT INFORMACIO AL PACIENT

SOBRE LA SEVA MALALTIA

INFORMACIO AL PACIENT

SOBRE LA SEVA MALALTIA

CONEIXEMENTS CIENTIFICS

DELS PROFESSIONALS

TRACTE PERSONALITZAT

AMBIENT CONFORTABLE

INFORMACIO AL PACIENT

SOBRE LA SEVA MALALTIA

TRAMITS ADMINISTRATIUS AGILS

ASSISTENCIA SENSE DEMORES

TRACTE PERSONALITZAT

AMBIENT CONFORTABLE TRAMITS ADMINISTRATIUS AGILS CONEIXEMENTS CIENTIFICS

DELS PROFESSIONALS SEGUIMENT DESPRES DE L'ALTA

TRAMITS ADMINISTRATIUS AGILS BONA ALIMENTACIO CAPACITAT TECNOLOGICA FORMACIO CONTINUADA DELS

(Proves diagndstiques . PROFESSIONALS I INVESTIGACIO

tractaments, etc.)

SEGUIMENT DESPRES DE L'ALTA CONEIXEMENTS CIENTIFICS

DELS PROFESSIONALS AMBIENT CONFORTABLE CAPACITAT TECNOLOGICA

( Proves diagndstiques.

tractaments, etc.)

BONA ALIMFNTACIO SEGUIMENT UFSPRES Df L ALIA RONA A IMENTACIO AMBIENT CONFORTABLE

6. El bon professional es critic amb ell mateix i amb el sistema sanitari.

Potser I'autocritica es en aquest camp una virtut fonamental: -saber quan no se sap"

es una de les caracteristiques mes necessaries duns professionals als quals se'ls de-

manen un gran nombre d'aptituds. L'autocritica es fruit de la reflexio i I'analisi dels errors i

per tant potser el primer es reconeixer que ens equivoquem sovint I que la practica clinica

sempre es perfectible. Del coneixement de les limitations propies i dels equips surten els

projectes de millora i tambe en moltes ocasions la recerca clinica mes Gtil per tothom.

La critica dels propis sistemes d'organitzacio i del sistema sanitari comporta la proposta

de noves formes de funcionament dels equips. Cada vegada mes el treball en equip reque-

reix dels professionals sanitaris uns minims coneixements sobre organitzacio i dinamica de

grup que permetin un millor funcionament.

En aquest sentit el coneixement de les tecniques de resolucio de problemes i la deter-

minacio d'objectius no solament ajuden al clinic a millorar els sistemes organitzatius sing a
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sistematrtzar els processos mentals. D altres eines corn la informallca. el maneig d arbres

de decisio etc . poden esser utils ja que permeten tractar amb menys esforq la informacio

recollida a les histories cliniques i al Ilarg del proces assistencial.

Potser tambe es parcialment responsabilitat dels clinics I ' aconseguir una integracio dels
diferents responsables del pacient ( hospital , primaria , serveis socials , etc.) per aconseguir
un seguiment coordinat de la seva malaltia , no sentint-se propietaris de la informacio que
posseeixen sing posant - la a disposicio del millor seguiment del pacient.
Finalment cal que els clinics puguin plantejar - se el grau de prioritat de la seva parcela
assistencial en el conjunt de I'atencio sanitaria i acceptar a vegades que d'altres aspectes
puguin veure ' s afavorits o promoguts.

Conclusions

Molt possiblement veurem en els propers anys canviar de forma significativa les insti-
tutions sanitaries que coneixem: els hospitals, els serveis socials i I'atencio primaria. Se-
gurament aquest canvi generara angoixes i dificultats, mes als professionals que als usua-
ris, pero hem de pensar que els nous models d'organitzacio estaran basats en facilitar la
integracio i la visio de conjunt de la realitat dels pacients. Possiblement I'essencial, que es
el que hem procurat explicitar en aquest article, no canviara gaire. Necessitarem professio-
nals basicament amb actituds positives, disposats a acceptar canvis en el sistema tra-
dicional de treball per assolir millor els objectius assistencials. Pero I'essencia del treball
clinic no canviara, perque la demanda social als professionals tampoc no es modificara
gaire.

Potser, corn que el que cal ensenyar son basicament actituds, l'unic que necessitem

son mestres: bons professionals dels que ara hi ha, que s'engresquin a transmetre als nous

professionals no tan sols els seus coneixements sing basicament el seu pensament, les

seves reflexions i el seu exemple.

Agraiment

Aquest article no to bibliografia perque es nodreix no tan sols de I'experiencia i l'inter-

canvi d'idees, sing tambe de I'exemple i I'estimul dels companys de la comissio de Do-

cumentacio Clinica de I'Academia de Ciencies Mediques (avui Comissib Memorial Jordi
Gol) i de tants companys i malalts que seria impossible anomenar-los un a un.
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