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Vicent FONOLLOSA i PLA

La medicina és la més humana de les ciències

Edmund Pellegrino

LA DESHUMANITZACIÓ DE LA MEDICINA

-
ció, ja que: “no és la Medicina la més humana de 
les ciències”? És més, cabrien pocs dubtes en cata-
logar a la deshumanització de la Medicina com un 
incontestable oxímoron. 

És patent la cada vegada major necessitat per-
cebuda d’humanitzar la Medicina. Són clars els 
signes de la seva deshumanització en l’actualitat, 

Com a conseqüència de la pressió i de l’atenció a 
la part de ciència-tecnologia s’afecta d’una manera 
considerable la relació metge-pacient i es fa evi-

-

ha ocasionat que els individus hagin anat quedant 

transformat en clients; que els metges siguin ara 
-

preferències; que la selecció dels futurs metges es 
basi només en el seu expedient acadèmic, sense 

-
els pacients en e-paci- 

 

 

 

 

 

 

ents. Possiblement molts dels canvis assenyalats 
hagin contribuït a aconseguir un sistema sanitari 

 Altruisme, compassió, afabilitat i respecte, són 
-

va dels drets dels pacients i de la dignitat humana. 

l’exercici mèdic, són concordants amb la missió i 
cultura de servei a la societat que coneixem com 

-

i de responsabilitat social. 

La realitat de la deshumanització de la Medi-

cina

La deshumanització de la medicina contemporà-
nia no és un fenomen aïllat, ja que la medicina és 
part de la civilització, estant supeditada a les ma-
teixes crisis globals que afecten la humanitat sen-
cera. Es donen, però, unes causes “intrínseques” 

de la cura de la salut com són: l’afebliment de la re-

exagerats, un pensament reduccionista (el pacient 

que condueix al tractament no de la persona, sinó 
dels seus òrgans malalts, la sobre-especialització i, 

-

resposta als problemes de salut més complexos, 
però també han comportat cert peatge forçós: el 
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metge ha necessitat subespecialitzar-se per domi-
nar àrees concretes de disciplines d’extensió cada 

un detriment de l’atenció integral del pacient, de-
satenent altres dimensions de possible repercussió 

1. 

La Medicina: una ciència deshumanitzada?

Però sorgeix una pregunta a la vista de com ha 
-

a límits insospitats. En aquest escenari cal pregun-
-

car un abandonament dels aspectes personals; i 
el que és també molt important, si el malalt i els 
professionals han notat les mancances en aquest 
aspecte. És a dir, si s’ha “deshumanitzat” la medi-

Medicina basada en l’Evidència (MBE), té grans ris-

-

ens han ensenyat que les dades de la vida real no 
sempre van plegades als seus principis2, 3.

En conseqüència, una medicina centrada en el 
pacient esdevé, en el moment actual, en una ne-
cessitat, a la meitat de camí entre la MBE i la me-

exercici de ponderació entre els coneixements ci-
-

ència mèdica, la medicina puntera, exigeix   un nou 
humanisme. 

La deshumanització de la medicina: un risc “evi-

dent” de despersonalització

-

, que 
va tenir una certa revolució conceptual en medi-
cina4 -
ma conegut com “Medicina Basada en l’Evidèn-

cia” (Evidence-based medicine working group). Si 
s’analitza, però, la MBE comporta dues limitaci-

ons fonamentals: els experiments es realitzen en 
condicions ideals (que sovint no reprodueixen, la 

-
xen sempre d’una hipòtesi (i això fa que, sovint, es 

els termes i passem a l’Evidència basada en la Me-
dicina es reivindica l’humanisme mèdic al prendre 

basada en evidències, amb la medicina humanista, 
centrada en el pacient. 

Al llarg de la segona meitat de segle XX i en el 
-

digitals, és la principal causa de despersonalització 

-
cia mèdica. No obstant això, la despersonalització 
del ésser humà malalt en la pràctica moderna és 

-
ciament del metge del pacient, en un model de 
producció industrial de serveis sanitaris, l’excessiva 

-
logies actuals són la conseqüència, i no la causa, 
d’un pensament despersonalitzador, dominant en 
les societats actuals. 

Amb els avenços tecnològics, potser el metge 
pugui dedicar més temps a la part més noble de la 
seva professió, aquesta part que mai podrà fer una 
màquina. Serà llavors el moment de poder oferir 
una major dedicació a la persona malalta, al factor 
humà de la relació metge-malalt, que té en la pa-
raula el determinant més conspicu per recuperar la 
humanització perduda. I de nou sorgeix el vell, i de 

S’ha fet evident la necessitat de rearmar els 

expressió de la necessitat d’emprendre la seva re-
humanització. Així s’ha entès també en el si de la 
professió, quan d’ella s’eleva un clam que apel·la a 

-
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dica en el pacient, quan es reivindica la necessitat 
de recuperar els principis humanistes que sempre 
han il·luminat l’exercici de la medicina a la forma-
ció dels joves que s’instrueixen a les aules univer-
sitàries5. 

La humanització de la medicina: un retroba-

ment amb el pacient

A la segona meitat de segle XX hem deixat de 
banda el model paternalista de la medicina, en la 
qual s’imposava el criteri del metge per passar a un 
model que persegueix establir una decisió mèdica 
que conjugui el saber i l’experiència del metge amb 
els valors i desitjos del pacient. Es dona una relació 

l’exercici de l’autonomia del pacient, i en la forma 
-

l’atenció un cop rebuda tota la informació neces-

procés interpersonal, 

-
-

incorporar la variabilitat individual que prové dels 

-

psicològiques, socials, culturals i econòmiques. 

Parlar d’humanització de la medicina és, ni més 
-

seva tasca, al bé intern de l’assistència, recuperant 
-

nització de la medicina? Una medicina humanit-
zada seria més aviat la qual és capaç de desenvo-
lupar sistemes adaptats als pacients, escoltant les 

-

etc. I també la que formi i impulsi a professionals 
compromesos amb relacions clíniques basades 
en la comunicació i en la recerca d’una presa de 

la informació i el coneixement tècnic, i els valors i 
preferències dels pacients. L’abordatge, però, de la 
humanització no només afecta el professional sinó 

-
passió i solidaritat. La compassió, una exigència 
professional i moral davant de qualsevol malalt, 
ens descobreix en una posició de proximitat a l’al-
tre i en disposició d’ajuda. Aquesta compassió no 
s’ha d’entendre, en cap cas, com condescendèn-

dels qui es reconeixen recíprocament. En aquest 

el cultural, un canvi que ajudi els professionals a 
entendre al pacient com a persona, a entendre les 
seves circumstàncies, les seves preocupacions, les 
seves necessitats, i tot això sense fer cap suposició. 
Es tracta d’un canvi profund en la manera d’enten-
dre la professió, un canvi que només serà possible, 
quan, entre molts altres, l’educació mèdica, l’en-
senyament de la Medicina, es transformi i també 

LA HUMANITZACIÓ EN L’ENSENYAMENT DE LA 

MEDICINA 

-
portant en l’ensenyament de les disciplines de 
l’àmbit de les ciències de la salut. Arran de l’infor-
me Flexner6

-
-

volupament posterior d’aquestes disciplines i la 
progressiva caracterització de les decisions clíni-
ques com a fruit dels resultats experimentals, han 
allunyat la formació dels professionals sanitaris de 
l’adquisició de competències tan importants com 
són totes aquelles relacionades amb la persona 
atesa i amb els propis col·legues. Com a resultat de 

menys importància al tracte humà. 

Les profundes transformacions socials, econò-

-
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discents amb les responsabilitats dels docents, en 
un procés en què tots dos àmbits, acadèmic i sa-
nitari, es trobin implicats i compromesos. Alguns 
estudis suggereixen que ocorre una transformació 

procés de formació. En els primers anys la majoria 
desborda entusiasme i idealisme per ser metge, 
però, amb el passar dels anys, l’idealisme sembla 
oblidar-se i s’inicia un procés de “deshumanitza-
ció” en què el pacient passa a ocupar un paper se-

7, 8. 

Humanitzant els plans d’estudi

millor dels casos- al voltant de unes competències 
que l’alumne ha d’aconseguir a l’acabar el grau de 

-

dels anys d’exercici professional. Una d’aquestes 
àrees són les competències relacionades amb l’hu-
manisme. 

La percepció dels alumnes és que l’ensenya-
ment de la medicina en el moment actual no té 
una dimensió humana. Humanitzar la medicina in-

les competències, destacant aquelles més pròpies 
de l’humanisme mèdic; sobre el procés educatiu 
procurant un ensenyament humanitzat i sobre els 
resultats, vetllant per mantenir el perfil de metge 
humanista, que no és tant un metge enciclopèdic 
sinó un metge portador de valors humans i 
coneixedor dels mateixos i de la seva aplicació. 
Al nucli d’aquesta estratègia d’humanitzar la me-

dimensió personalista del metge i la individualitat 
del pacient. 

-
cipis de l’humanisme mèdic: dignitat, llibertat i 
responsabilitat en l’exercici de la professió. I tot el 
que porta inherent la relació metge-malalt: com-

-
te mutu. 

Valors que han d’adquirir els estudiants de me-

dicina

 Són molts els coneixements que ens arriben i 
el període de formació a la facultat de medicina 
és limitat. I en decisions no sempre encertades: 
l’hegemonia de la tècnica desplaça la formació 
humanista i ètica. Es necessita obrir camins per a 

-
-

sitats reals de les persones. Diem harmonitzar i no 
equilibrar: no es tracta de contrarestar la tècnica, 
sinó d’harmonitzar-la amb l’humanisme. 

Les qualitats que ha de tenir un metge han estat 
assenyalades, amb notable autoritat, per Ronald 
Harden; coneixements, mètode clínic, habilitats 
i capacitat per abordar procediments clínics. Així 

-
nals9, 10 . Dels diferents resultats d’aprenentatge 
que es desprenen del pla de Bolonya, els estudiants 
han de conèixer i aplicar els valors professionals 
d’excel·lència: altruisme, responsabilitat, integritat 

-
xent la necessitat de mantenir la competència pro-
fessional i respectar l’autonomia dels pacients, les 
seves creences i la seva cultura11. Així, doncs, a la 
pregunta de quins són els valors que han d’adquirir 
els estudiants de medicina podria indicar de ma-

persona atesa, compromís amb la professió (pro-
fessionalisme) i responsabilitat social (sostenibili-
tat de sistema).

L’ensenyament de la medicina centrada en la 

persona malalta

Si considerem que la medicina centrada en el pa-
cient és el model que hem d’emprar en la nostra 
professió mèdica, el procés de formació del futur 
metge s’ha de impregnar dels principis i capacitats 
que caracteritzen aquest model. Capacitats com: 
comprensió, compassió, capacitat de procurar cu-
res, d’afrontar el dolor o enfrontar-se a la mort són 
pròpies del metge. El mateix que ho són certes ac-
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respecte. L’ensenyament dels valors propis de la 
professió és imprescindible si volem assolir un mo-
del centrat en la persona. La -

can Medical College ha assenyalat a l’any 2015 que 
l’ensenyament dels valors de la professió ha de ser 

“Veure malalts sense estudiar és com navegar sen-

se carta de navegació, però estudiar sense veure 

 

Un model a seguir: l’exemple del professor

-
tuds és un altre factor del l’ensenyament centrat en 
el pacient. Un ensenyament humanitzat requereix 
mostrar i demostrar l’humanisme mèdic a través 
del comportament del professor. Doncs bé, si el 
punt de partida per a humanitzar la medicina és la 
trobada amb el malalt, l’educació mèdica centrada 
en el pacient ha de conrear, com a camí per 
humanitzar la medicina, la trobada del professor 
amb l’alumne i d’aquest amb el malalt, com a me-
canismes impulsors de l’humanisme mèdic. 

El modelatge és la millor metodologia per mos-
-

sionals als estudiants12. El bon exemple educa, 
així com deforma el mal exemple. Actuar al costat 
del malalt veient com es fa, calcant les passes de 

-

els estudiants els que, al veure aquests valors en-
-

pecte i credibilitat cap als docents13. L’excel·lència 
també s’aprèn i s’ensenya amb l’exemple, amb un 

la seva forma més simple, és un exercici de mimesi, 
d’imitació.

 Així, doncs, podríem dir que l’educació mèdi-
ca actual està condicionada pels nous escenaris, 
pels diferents mitjans emprats, per la diversitat 

-

del grau de medicina ha de considerar en el futur 

sense que això impliqui deixar de considerar les al-

y experimentals.
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