
SALUT

I m.etge rural, doctor
i am,c de tata la vida
Les relacions personals són essencials en l’atenció m?~dica als pobles

IQlia Bestard (Xerta)
jbestardbarrio@gmail.com

Xerta, les campanes de l’esgIésia so-
Anen durant tot el dia quan mor al-
~B~gú. Només pel to, els seus habitants
¯ Iloaben si el difunt és un homeo una
dona. En aquest petit poble del Baix Ebre,
amb prop de 1.200 habitants i una important
proporció d’anglesos, l’expressió "de tota la

vida" cobra forga. De tota la vi-

~
da és la farmacéutica, kina,

que porta 23 anys recollint
receptes. I de tota la vida és

el Jaume, que amb 51 anys
en fa 21 que té cura de la

salut dels xertolins.
| Un divendres de cada quatre, al

Jaume BmNué li toca guar~fm. El1 i els metges
dels Beffffallet, Aldover i Parets es tumen per-
que les nits i els caps de setmana sempre hi
hagi algú preparar per a qualsevol emergen-
cia. El Jaume, que és coordinador del grup de
Medicina Rural de la Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comunitaria (CAMFIC),
sap que és exercir "24 hores al dia".

"La base de I’assist~ncia
és estar amb la gent i

acompanyar-la"

Aquest clivendres ha programat una visita
domiciliaria a casa de l’Alícia, de 60 anys.
Té una insuficiencia respiratoria cronica que
l’obliga a dormir connectada a una rnaquina,
i en té una altra de portatil que es posa quan

ha de sortir al carrer ofer algun esforq.
Aquesta setmana ha estat refredada.
"Dilltms li vaig receptor la medicació, di-
meca’es vana parlar per telefon i avui, di-
vendres, vinc a veure-la, a xafardejar la
nova casa", somriu elJaume. EAlícia
mostra orgullosa la planta baixa on s’a-
caba d’instal.lar, i que li estalviara de
pujar a peu els tres pisos de la casa
anterior. Fa 21 anys que es coneixen.

"La relació amb els malalts va a cicles, per-
que formes part de la seva vida", diu el
Jaume. EAlicia es va fer "un fart de trucar"
quan els seus pares van emmalaltir, ara fa dos
anys. "Si, ens veiem més quan vivien els
abuelos", confirma el Jaume. Els ulls de rA-
licia s’emocionen recordant aquella etapa.

En tornar al Centre d’Atenció Primaria
(CAP) hi ha una vintena de pacients que es-
peren. La primera és la Pepita, que té dolor
articular i només ve a renovar les receptes.
Quatre minuts després passa la Pietat. "Com
estas, Pietat?", li demana el doctor. "Doncs,
no esUc gens bé, Jaume", li contesta ella en
confianza. Després de parlar una estona, el
doctor opta per rebaixar la medicació i es-
perar a veure si passa el neguit. "Aix6 és la
base de l’assistencia: el metge sempre ha
d’estar al costat de la gent. Tenir-ne cura i al-
menys donar-li un suport. Sovint la nostra
reina és aquesta: estar amb la gent i acom-
panyar-la", explica elJaume.

Afora, la Pfli dóna hora i gestiona l’agenda
del doctor i la infermera, la Lhiisa. Al CAP
també hi ha una trebalfadora social, que pas-
sa visita tots els divendres al mati. Molts dels
usuaris són pacients derivats delJaume Ban-
qué, ja que sovint, comenta el doctor, les
patologies fisiques van associades a una si-
tuació personal conflictiva.

La Pili va ser lühima d’arñbar, fa dos anys.
V’m a Tortosa i, tot i que admet que al prin-

cipi li va costar una mica el canvi d’un hos-
pital a un CAP de poble, ara es troba molt a
gust. "Un hospital és moh més impersonal.
Aqtú arriba un moment que coneixes la gent
i tot és diferent. Tots són molt amables, i el
metge és moh impormnt per a ella. Li diuen
Don Jaume", assenyala. "Arajo també co-
mengo a formar part de tot aixo", somriu. Ja
coneix a gairebé tothom, pero els pacients,
per a ella, no tenen nom, sinó número. Així
s’eviten confusions en un poble on, amb tan-
ta gent gran, molts s’anomenen igual.

A mitja tarda, la calma es respira a Xerta. A
la farmacia, el pacient 685 esta comprant una
vacuna perqué a les sis se l’ha de posar. A
lora, l’Alícia porta la seva m/Nuina i parla amb
amb unes conegudes, li Ebre -"que tant vo-
leu a Barcelona", CFlU elJaume- brilla amb
forqa. Avui no han sonar les campanes.

El Deta[[

Quan el sou eren les iguales

Després de la Guerra Civil els temps van
ser dificils per als metges. A més d’aten-
dre els pacients, feien tota mena de fun-
cions: ajudar els forenses, controls de
salut pública... I com que els agricu[tors
no tenien Seguretat Sociat, al metge se’[
pagava amb iguales (quota mensual que
abonaven els mateixos trebaUadors).
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