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Quan ser alhora pacients i ciutadans no ha de ser una contradicció
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Volíem dedicar un Vidre i mirall a l’atenció als usuaris de
la sanitat des de la perspectiva que tenen els qui se n’ocupen professionalment més enllà de l’assistència clínica. Per
això vàrem demanar a diferents persones o equips d’hospitals més grans o més reduïts i de l’atenció primària que
reflexionessin públicament sobre les característiques, assoliments i reptes que té la seva feina. El resultat és variat i
plural, creiem que força representatiu del que es mou avui
en aquests camps: esforços cada vegada més estructurats i
sòlids, tant des del punt de vista formatiu com de les habilitats adquirides i la sensibilitat per adaptar-se més i millor
a les noves i progressives demandes d’uns temps que, com
titulàvem, en què ser pacient no ha d’implicar deixar de
ser ciutadà/ana.
A Roda... se’ns recorden les mesures per prevenir i
actuar davant el risc de caigudes a l’àrea maternal i neo
natal, un fenomen poc freqüent però potencialment
molt greu. Igualment, hi trobem un resum de les activitats impulsades per la Fundació Dr. Antoni Esteve en
els seus primers 35 anys de vida per millorar la comunicació entre els professionals de la salut. Indubtablement,
constitueixen un llegat de primer ordre que constata una

vegada més com aquesta entitat ha sabut identificar unes
necessitats reals i alhora canviants, entre els professionals de la salut i també d’altres camps, i donar-hi una
resposta molt satisfactòria.
L’article de l’AQuAS d’aquest número ens apropa la potencialitat que té, i que ja s’està aprofitant, el PADRIS o
programa d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut.
A Sense amnèsia, tenim l’oportunitat de conèixer una
detallada crònica dels primers 700 anys d’història dels
hospitals de Palamós, en la qual podem entendre també
moltes de les vicissituds històriques de cada època. També, a l’Eponímia, les importants contribucions de Joan
Francesc Bahí a l’assistència clínica, a la salut pública i a la
botànica, motiu pel qual donaren el seu nom a les plantes
Asteraceae. Finalment, la traducció de J. M. V. Pons i G.
Permanyer s’ha centrat en un article de JAMA de 2003 en
el qual s’analitzen els conflictes d’interès en medicina des
de la perspectiva de les ciències socials. Per acabar, és interessant resseguir a Fent de pneumòleg la llarga i profitosa
trajectòria de Jesús Sauret, testimoni de primera mà de
l’evolució de la pneumologia en el darrer mig segle.

Correspondència: Dr. Xavier Bonfill
Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 537 810
Fax 935 537 809
Adreça electrònica: xbonfill@santpau.cat

Annals de Medicina 2019;102:1.

1

