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L’inici de l’any 2018 ve marcat per la situació política i les
tensions derivades d’un conflicte complex i mal resolt. La
intervenció estatal del govern de la Generalitat i de les
seves institucions està provocant una paràlisi que en el
camp de la salut es nota i és particularment greu. Malgrat
la bona voluntat i la dedicació dels qui ocupen responsabilitats a les diverses institucions, el fet de no disposar de
la llibertat d’acció i del marge de maniobra que és inherent
a una situació normalitzada i estable comporta una provisionalitat i unes incerteses que acaben impregnant tot el
sector. Ja fa massa temps que dura i sens dubte necessitem
que s’acabi quan abans millor.
A Vidre i mirall acabem precisament de resumir els
darrers articles del Pla de salut 2016-2020, que sintetitzen
les línies dedicades a la gestió de l’excel·lència i la seguretat,
l’avaluació de resultats i la transparència, la salut digital, la
integració territorial i les polítiques interdepartamentals
i intersectorials. Aquestes línies representen alguns dels
reptes més ambiciosos de l’actual Pla de salut, ja que aspiren a desenvolupar objectius i accions en uns àmbits que
fins fa poc ni tan sols es plantejaven. Per assolir-los, caldrà
que a més de l’impuls provinent dels organismes oficials,
novament i una vegada recuperada la necessària normalitat, s’articulin amb coherència les imprescindibles aliances
entre diferents entitats i els seus professionals que treballen en primera línia assistencial.
A Roda contínua... publiquem el segon i darrer capítol de la traducció dels marcs GRADE, que en aquest cas
descriuen com poden ajudar a la utilització estructurada

de les recomanacions clíniques. També, en el terreny de la
Seguretat del pacient, es presenta la interessant experiència de l’Institut Guttmann per generar i automatitzar indicadors de seguretat, en el marc del seu sistema de qualitat.
I per anar fent caliu vers el 150è aniversari de l’Acadèmia
aportem la perspectiva de la Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular, que enguany compleix els
seus primers 30 anys de vida.
A Proves i evidències tenim l’oportunitat de conèixer
les característiques del projecte europeu JA-CHRODIS de
la mà de l’AQuAS, projecte orientat a fomentar les bones
pràctiques en el tractament de la cronicitat. L’Eponímia
està dedicada a l’espècie Sempervivum masferreri, que honora el metge i botànic vigatà Ramon Masferrer, prematurament desaparegut a finals del segle xix.
Com a Clàssics, la traducció de J. M. V. Pons i G. Permanyer ens presenta la reflexió de David Horrobin sobre
la recerca biomèdica moderna. Tot i que fou publicat l’any
2003 i que per tant en alguns aspectes pot haver perdut un
xic d’actualitat, moltes de les crítiques sobre el món paral·lel
en el qual de vegades està instal·lada la recerca bàsica segueixen sent igual de punyents i encertades, fent alhora
que les seves reivindicacions per una recerca més útil i
aplicada apareguin com poc reeixides si tenim en compte
el grau de vigència que tenen.
Finalment, a Fent de... Carles Garcia-Ribera en explica
la seva dilatada trajectòria com a psiquiatre, la qual ens serveix per entendre millor l’evolució de la seva especialitat en
les darreres dècades i alguns dels reptes als quals s’enfronta.
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