
SALUT

-          Quin cost té per vostè la salut? Realment pot comprar-la?
-          L’estat de salut hauria de reflectir un equilibri entre l’ésser humà i el seu entorn? Així 

doncs, des d’una visió no antropocèntrica, la nostra salut es pot separar de la salut del 
planeta?

-          Com podem influir en la nostra recuperació o manteniment de la salut si aquesta depèn 
d’una sèrie de factors, entre ells els mediambientals i socials, i aquests estan en mans del 
poder econòmic?

-          Sabem que la indústria farmacèutica té com a objectiu principal obtenir beneficis i per a 
això  utilitza  la  investigació  científica  seleccionant  els  resultats  en  funció  dels  seus 
interessos?  Per  què  no  hi  ha  un  òrgan  neutral  que  garanteixi  la  imparcialitat  de  les 
investigacions?

-          Per què la majoria de l’esforç de tota l’estructura sanitària està enfocat en diagnosticar i 
actuar quan la malaltia ja s’ha instaurat, incidint de manera gairebé nul·la en els factors de 
salut?

-           L’objectiu que teòricament s’atribueix a la Sanitat és  mantenir el major nombre de 
persones sanes durant el màxim temps possible.  Com és que aquesta es relaciona 
amb un augment de centres diagnòstics, hospitals, d’intervencions quirúrgiques…el que 
suposa per tant un augment del nombre de malalts?

-           Sabem  que  un  elevat  percentatge  de  les  despeses  sanitàries  es  destinen 
majoritàriament a sistemes de curació (noves tecnologies, hospitals…) enfront un mínim 
percentatge que es destina a estils de vida i  entorn, quan s’ha demostrat que aquests 
determinants  de  la  salut  són  els  que  més  incideixen  en  la  millora  i  la  recuperació 
d’aquesta?

-          Sabem que existeixen gran pressions per a col·locar entre els polítics que dirigeixen la 
OMS (Òrgan que representa la Sanitat Mundial) els representants de grans multinacionals 
farmacèutiques,  el  que  condiciona  les  línies  d’actuació,  que  difícilment  incidiran  en la 
correcció de factors negatius de salut mediambiental i social que ells mateixos mantenen?

-          A quin nivell ens responsabilitzem de la nostra salut? La deleguem al personal sanitari? 
Ens sentim dependents del sistema sanitari?

-          Sabem que de la formació del personal sanitari només un 2% es dedica a la prevenció, 
estratègies  de  comunicació  amb el  pacient,  abordatge  de  la  mort  ,  etc?  Sabem  que 
aquests coneixements equivalen a un únic criteri mèdic?

-           Sabem que la iatrogènia (afecció causada o provocada per metges, medicaments o 
tractaments mèdics) s’està convertint en una de les més rellevants causes de morbilitat i 
mortalitat?

-          El sistema sanitari actual està deshumanitzat? Es contemplen totes les dimensions de 
l’ésser humà a l’hora de tractar-lo?

-          Ha canviat la relació professional de la salut-usuari? Què esperem realment de Sanitat 
Pública?

-           
Què puc fer jo?
-        Utilització responsable dels serveis públics (primera àrea bàsica ha de ser un mateix). 

Autogestió de la pròpia salut.
-         Encaminar-nos  cap  a  una  medicina  integrativa  entesa  com:  “el  coneixement  i  l’art 

d’utilitzar i integrar tots els criteris i recursos que estin al nostre abast, seleccionant els més 
adequats en cada cas per ajudar a prevenir la malaltia, recuperar la salut quan aquesta 
s’hagi perdut i mantenir-la un cop s’ha recuperat.”

-        Regulació de la formació no convencional, per tal que el pacient pugui valorar la formació 
que existeix i tingui coneixements per poder acudir a uns professionals o uns altres en 
funció de la seva necessitat.

-        Integració d’aquests al sistema sanitari públic, per tal que arribi a tothom.
-         Incorporar  altres  opcions  terapèutiques  dins  la  formació  sanitària,  mantenint  unes 

matèries troncals comunes a tots els criteris mèdics i després una especialització en cada 
manera de curar, mantenint sempre uns coneixements mínims dels altres per a poder fer 
derivacions o col·laboracions en el cas que sigui necessari.



PREVENCIÓ
-         Incorporar l’educació sanitària en escoles i instituts així com a la població en general: 

que  ajudi  a  entendre  els  conceptes  de  salut  i  malaltia,  que  s’ensenyi  a  assumir 
responsabilitats… correcció  d’hàbits,  fomentar  pràctiques  saludables,  compromís  social 
dels  diferents  professionals  de  la  salut  (denuncia  d’actuacions  o  actuacions  que 
comprometin la salut dels individus i de la societat: publicitat enganyosa…).

-        Revisions i diagnòstics precoços.
-        Vacunació selectiva de la població, valorant els riscs i els efectes secundaris.

RECUPERAR LA SALUT
-         Utilitzar  remeis no agressius i  que estimulin els propis mecanismes de regulació del 

pacient, que ajudin a la normalització de les funcions i no a millorar els símptomes en un 
òrgan…

-        Utilitzar en segon lloc, quan la resposta anterior no sigui suficient, medicaments amb els 
mínims efectes secundaris possibles, i en la dosi i durant el temps mínim necessari.

-        Recomanar tots els recursos que estiguin al nostre abast, en el cas que la resta fallessin, 
sempre i quant el dany que podem provocar amb aquest no sigui major que el que s’intenta 
superar.

-        Oferir un tractament pal·liatiu que ajudi a mantenir la qualitat de vida en els casos que la 
malaltia  és  incurable  o  terminal  i  acompanyar  a  pacient  i  família  en  aquest  procés 
col·laborant amb ells en una mort digna.
MANTENIR LA SALUT
- Funció educativa per part dels professionals.
- Practicar controls periòdics per resoldre dubtes i revisar hàbits.
- Educar dins els centres hospitalaris on els pacients tenen molt de “temps mort”, ABS, amb 
 cursos, xerrades educatives sobre temes d’interés general, psicoteràpia…
Investigació

-         Dotar  a  la  societat  de  centres  d’investigació  neutrals,  amb  pressupost  públic  o 
esponsoritzat  per  empreses  sense  interessos  en  el  que  s’està  investigant,  amb 
professionals  independents  i  representatius  de  les  diferents  tendències  de pensament, 
amb el compromís de publicar els resultats de manera transparent i universal.

-         Iniciatives mediambientals a nivell individual:  Consum responsable, participació en 
reciclatge,  comprar  aliments  ecològics,  estalvi  energètic,  suport  a  polítiques  més 
sostenibles…


