arabalears DISSABTE, 20 DE MAIG DEL 2017

19

societat

L’Escola de Salut Pública creix i es
projecta en l’àmbit internacional
Unes 800 persones participaran a Menorca en una cita que és tot un clàssic
IVAN MARTÍN
MAÓ

LA TOS COM A SÍMPTOMA

Els metges recomanen fer-se
les proves si es tus durant tres
setmanes seguides. ISAAC BUJ

viament, els més estudiats. A
aquests, se’ls practica una prova
molt senzilla anomenada tuberculina. Quan aquesta prova dona un
resultat positiu, un tractament profilàctic és suficient per garantir que
el germen ja no es desenvoluparà.
A les Balears, entre el 2010 i el 2016
se’n van detectar 722 pacients que
havien contactat amb 4.756 persones. Amb tot, no es va poder analitzar ni la meitat dels casos, només
609 persones van completar l’estudi. Això és degut al fet que molts no
donen importància a la malaltia.
Com que no són malalts, sinó gent
sana, l’IB-Salut no els pot obligar a
fer-se la prova.
Els objectius de l’OMS

L’OMS acaba de posar en marxa una
nova estratègia que pretén tenir la
malaltia gairebé erradicada l’any
2035. Entre el 2000 i el 2015 es va
engegar un primer protocol que feia èmfasi en l’estudi de contactes i
que pretenia aturar l’avanç de la
malaltia detectat els anys 90. L’objectiu era abaixar la mortalitat i el
nombre de contagis nous un 50%
respecte de les xifres de 1999. Tot
el món ha complert llevat d’Àfrica,
que ha quedat, tot i les dificultats,
ben a prop, amb reduccions al voltant del 40%.
En aquest sentit, Epidemiologia
destaca que s’estan estudiant nous
fàrmacs i noves vacunes que podrien estar al carrer d’aquí a 10 anys.
Això suposaria una empenta definitiva perquè les vacunes que actualment existeixen no són efectives
contra la tuberculosi pulmonar, la
més estesa i que afecta un 80% dels
pacients, sinó que, simplement, evita que la malaltia es compliqui i provoqui meningitis, un quadre que,
ara sí, ens transporta a finals del segle XIX o principis del XX.e

El Llatzeret del Port de Maó acollirà del 18 al 27 de setembre la 28a
edició de l’Escola de Salut Pública
de Menorca, una iniciativa organitzada pel Consell, el Govern balear,
la Universitat de les Illes Balears i la
Universitat Internacional Menéndez Pelayo i que té la col·laboració
de l’Institut Menorquí d’Estudis.
L’Escola de Salut Pública és un
marc que pretén promoure la salut
a través d’una oferta de cursos que
tracten aspectes a l’abast d’una comunitat per fomentar estils i hàbits
de vida saludables, la promoció de la
salut entre el col·lectiu d’adolescents, pràctiques interdisciplinàries que afavoreixen l’equitat o l’abordatge de la salut comunitària des de
les institucions.
Per a la present edició, hi ha dues novetats rellevants. D’una banda,
l’increment en dies. És a dir, el programa s’amplia a vuit dies amb el
repte de “descongestionar i dedicar
més atenció a tot el que envolta la
celebració d’aquesta edició que fomenta el diàleg, l’aprenentatge i
l’estudi de la salut pública”, comenta Esteve Fernández, director de
l’Escola. Per l’altra, s’ofereixen més
programes. En total hi haurà a disposició dels interessats dotze cursos i dotze trobades, i cal afegir-hi
un curs de caràcter internacional
d’epidemiologia avançada i estadística. En aquest sentit, Esteve Fernández considera que “cal remarcar
el nivell d’un curs que s’impartirà en
anglès i en què participaran com a
docents reconeguts professors”.
Sense anar més lluny, el doctor Felix Elwert, de la Universitat de
Wisconsin-Madison; el doctor Tyler VanderWeele, de Harvard, i Xavier Basagaña, de l’Institut for
Global Health de Barcelona, seran els responsables d’un curs que
ja és un èxit pel que fa a interès.
L’Escola de Salut Pública també
ofereix un curs sobre assistència sanitària en situacions de crisis humanitàries, un curs sobre malalties
cardiovasculars, epidemiologia nu-

La 28a edició de l’Escola de Salut Pública de Menorca es durà a terme del 18 al 27 de
setembre al Llatzeret del Port de Maó. ARXIU

Programa
En total, hi
haurà dotze
cursos i dotze
trobades en
vuit dies
Activitats
A més, s’hi ha
organitzat un
cafè-concert al
teatre Principal
de Maó

tricional i un taller per a professionals de la sanitat que han patit una
situació adversa i estan en risc de
convertir-se en segones víctimes. A
més, enguany repeteix un curs pràctic sobre lideratge participatiu i un
altre sobre la investigació qualitativa. Ara bé, independentment dels
cursos, l’Escola organitza dotze trobades, grups organitzats que aprofiten l’esdeveniment per fer una reunió de treball. Tan sols dues estaran obertes: la cinquena jornada
d’activitat física i salut, organitzada
pel Consell Insular, i la trobada sobre protecció de dades en salut pública i investigació.
Des de la màxima institució insular, la presidenta, Maite Salord, creu
que “s’ha de reconèixer la feina
transversal entre institucions i la
posada en valor, sobretot en l’àmbit
turístic, del Llatzeret, que enguany
és més espaiós que mai per unes reformes que s’hi han executat”.
Paral·lelament a l’Escola s’han

organitzat diferents activitats,
com el cafè-concert del teatre
Principal de Maó o una taula rodona per parlar de Canvi climàtic:
el paper de les institucions i els
ciutadans, en la qual prendrà part
l’eurodiputat francès Florent
Marcellessi. En l’espai Col·loquis
Josep Miquel Vidal: humanisme
i salut pública, es presentarà el
llibre Los gorriones de Artemio
Rulán, de Rafa Cofiño, com també Salubrismo o barbarie, de Javier Padilla i Vicky López. Finalment, durant l’Escola de Salut
Pública es podrà visitar l’exposició fotogràfica Meet your
neighbours. La Biodiversitat comença a casa, dels membres de la
Societat d’Història Natural de
Balears Luis Alberto Domínguez,
Miquel Àngel Gual i Joan Marquès. Alfonso Lario, de l’Associació Espanyola de Fotògrafs de
la Naturalesa, completa l’equip
d’artistes.e

El Govern nega el col·lapse de les urgències de Son Espases
ARA BALEARS
PALMA

La consellera de Presidència, Pilar
Costa, va admetre ahir que els serveis d’urgències de l’hospital de Son
Espases estan saturats, però va negar una situació de col·lapse. Durant
la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Costa va assegurar
que “un repunt d’ingressos de diver-

Motius
Una part de la
saturació es
va produir pel
trasllat de
pacients

ses patologies” casual va provocar
l’acumulació, però també va insistir
en el fet que “en 24 hores s’ha resolt” la saturació.
“Pot passar a qualsevol servei
d’urgències”, es va defensar Costa,
qui també va agrair al personal sanitari l’esforç i va negar que els malalts fossin atesos en lliteres, com
s’havia denunciat, sinó que es tractava de “llits traslladables”.
La saturació va produir-se, en

part, perquè s’hi van derivar malalts des de l’hospital de Sant Joan de Déu, on hi ha una planta
tancada des de fa més d’un mes i
mig. Costa va assegurar que, en
qualsevol cas, seria “ineficient” i
“costós” tenir-la oberta durant
tot l’any perquè això implica la
contractació del personal corresponent i el volum de d’urgències
no és el mateix durant tot
l’any.e

