
 

 

 

Més reflexions al voltant de la pandèmia 

 

L’aparició d’un nou virus, del qual encara en sabem molt poc, ha posat en evidència la nuesa i les 

limitacions que té la medicina davant aquest i molts altres problemes de salut.  

Fora bo que la constatació d’aquesta realitat present en molts espais del coneixement mèdic 

servís per treure del llenguatge el to èpic i heroic que sovint veiem en els mitjans i també en les 

declaracions d’algunes persones (“salvem vides”,“ aturem les malalties”...). 

D’altra banda, pot ser una oportunitat per reforçar actituds i valors que cal que siguin sempre 

presents en la nostra pràctica professional. 

En aquests moments, les persones que viuen la situació amb preocupació i angoixa necessitarien 

certeses i respostes segures i, encara més, positives per a la solució de la malaltia. I també ho 

voldrien els responsables polítics, els empresaris, els treballadors i els que donem l’atenció 

sanitària. 

Però aquestes certeses no hi són i hem d’evitar, per intentar camuflar-ho, entrar en una dinàmica 

intervencionista i medicalitzadora del patiment. Quan no hi ha certeses, s’imposa el sempre útil 

acompanyament. 

Quins eixos convé que guiïn la nostra conducta? 

Acceptar la incertesa, com és la mateixa vida, que la COVID-19 ens ha fet més evident. 

Humilitat per les grans limitacions de coneixement que tenim. 

Prudència, necessària sempre, però encara més en situacions d’incertesa i manca de 

coneixement científic. 

Escoltar i acompanyar. 

I aprendre 

Un bon exemple per a il·lustrar-ho és la situació clínica anomenada actualment “COVID 

persistent”. Persones que tenen símptomes setmanes i mesos després del diagnòstic i que, en 

alguns casos, s’han sentit desemparades per manca d’atenció. 

Hem de compartir amb aquestes persones la manca de coneixements que tenim sobre la malaltia 

en general i sobre la persistent en particular. Mai dir-los que no hi ha res a fer. Sempre hi ha molt 

per fer: escoltar, entendre, empatitzar, ajudar, acompanyar... 

Convé explicar que, en no tenir un tractament conegut, la feina conjunta (pacient-professional) 

és aprendre més sobre la malaltia que pot ser útil per anar completant el coneixement sobre 

aquest virus. 

Per a fer-ho, cal escoltar tot el que ens expliquen sense posar dubte el seu relat sinó al contrari, 

donar-li un gran valor, ja que ens ensenya coses que desconeixem. 

Però, al mateix temps, la prudència i la no maleficència ens ha de portar a evitar la tecnificació 

i/o medicalització sense evidències. 



 

 

Hem d’aprendre i ensenyar que cal saber esperar i observar quan no hi ha cap pista per saber si 

hi ha alguna cosa a fer que pugui ser útil per a millorar el quadre clínic. 

I esperar comporta acompanyar i ser al costat de la persona que pateix. 

Hem posat aquest exemple perquè és el problema de salut que en aquests moments té més 

notorietat, però aquestes reflexions no deixen de ser les guies que han de marcar la feina a 

l’atenció primària, que ha de seguir mantenint els seus valors de proximitat, prudència, lleialtat... 

i sobretot, mantenir dues de les seves característiques principals, l’accessibilitat i la 

longitudinalitat. 

 

 

 


