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Bon dia a tothom,

En primer lloc voldria donar gràcies al Col·legi Oficial de Piscologia de
Catalunya i a la seva delegació de Tarragona, per haver-me convidat a
participar en aquesta III Jornada d’Atenció Primària i Psicologia Clínica.
És per a mi un honor venir a Tarragona a aprendre amb vosaltres i
més encara que hàgiu pensat en mi,  com a presidenta del  Fòrum
Català  d’Atenció  Primària  (FoCAP),  per  a  fer  aquesta  ponència
inaugural.

Us haig de confessar que la carta d’invitació que vaig rebre fa uns
mesos  em  va  impressionar.  Dèieu  que  em  convidàveu  com  a
presidenta del FoCAP i per la meva trajectòria professional. Déu n’hi
do.  Em perdonareu  que  comenci  per  mi  i  per  aquesta  trajectòria
professional.  Sóc  metgessa de família.  Vaig  acabar l’especialitat  el
2005 i treballo com a metgessa de capçalera des de fa gairebé 10
anys al CAP Bon Pastor a Barcelona. 

Bon Pastor i Baró de Viver, els barris que atenem, són barris on els
determinants socials de la salut pesen negativament en l’esperança
de vida i la càrrega de malaltia i de patiment de les persones.

 De: Diari Ara

http://www.ara.cat/societat/barris-salut-Barcelona_0_1453654731.html


Al barri on treballo es fa evident que és molt més important el codi
postal, on hem nascut i vivim, que el codi genètic. És des d’aquí des
d’on em miro l’atenció primària. 

I  és  aquesta  trajectòria  de  10  anys  acompanyant  les  mateixes
persones la que afegeix salut als meus pacients perquè les metgesses
i  infermeres  de  família,  si  som  especialistes  en  alguna  cosa,  és
sobretot en els nostres pacients.

La capacitat de l’atenció primària per a generar salut es basa en les
intervencions  sanitàries  efectives,  en  la  continuïtat  i  en
l’atenció  integral de la  persona.  La  ciència  a  través  de  molts
estudis ha evidenciat que l’accessibilitat, longitudinalitat, integralitat i
coordinació, que són pròpies de l'atenció primària, són bones per a la
salut de les persones. El professional que atén una persona al llarg de
la vida manega una informació molt important sobre la seva manera
d’emmalaltir, sobre els factors que estan condicionant el malestar o el
problema de salut, que tenen a veure amb la seva manera de ser, la
seva feina i condicions de treball, com viu i on viu aquella persona,
quines relacions té i com són, etc. Sense això falten dades sobre la
causa  dels  malestars  i  problemes  de  salut  de  la  gent,  sobre  com
ajudar  i  sobre  les  possibilitats  reals  que  alguns  tractaments  i
recomanacions  siguin  efectius  o  simplement  factibles.  Aquesta
informació, que no sempre està registrada a la història clínica, es va
generant en encontres repetits al llarg del temps sobre la base d’una
relació  de  confiança  que  es  va  construint.  A  més  la  continuïtat
responsabilitza.  Els professionals d’atenció primària coneixem
les persones, les apreciem i això ens lliga a elles amb un plus
de responsabilitat.

El Fòrum Català d’Atenció Primària és una associació de professionals
d’atenció primària, oberta a tota la resta de professionals sanitaris i
persones interessades a promoure a Catalunya una atenció primària
pública, de qualitat, equitativa i segura.

Defensem l’atenció primària no com a exercici de corporativisme sinó
perquè sabem, per múltiples estudis que ho han demostrat, que els
sistemes de salut basats en una atenció primària forta són millors per
la salut de les persones i  de la societat. Sabem també que l’única
manera de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari és que aquest
tingui  com a directora d’orquestra una atenció primària resolutiva,
apoderada i de qualitat.

https://focap.wordpress.com/


Però l’atenció primària avui està amenaçada per diferents motius que
en realitat són les seves fortaleses:

 L'atenció  primària  tendeix  a  ser  prudent  i  poc
medicalitzadora. El respecte a l'autonomia de les persones i la
informació  acurada  sobre  els  riscs  i  beneficis,  s'oposen  a
l’actitud  més  invasiva  de  la  medicina  hospital-cèntrica.  A
l'imperi  de  la  tècnica,  on  tot  el  que  es  pot  fer  s'ha  de  fer,
l'actitud de l'atenció primària és jutjada com a poc avançada o
poc científica. 

 L'atenció primària té més present la llei de cures inverses, per
la que sabem que reben més atenció les persones que menys
ho necessiten i  menys  els  que més  ho necessiten.  L’atenció
primària  és  font  d’equitat.  En  un  món  on  el  mercat  ho
domina tot,  intentar que un excés de medicina no faci  mal i
contra-restar  les  deficiències  en  l'atenció  dels  que  més  ho
necessiten, penalitza. 

 L'atenció primària no encaixa en el sistema econòmic que ens
regeix.  No  som  un  bon  mercat.  L'anamnesi,  l'exploració
física,  l’escolta i  la  paraula a la  consulta no generen negoci.
Deixar de fer allò que és innecessari per evitar els mals de la
medicina és contrari al mercat. 

 Finalment, l’atenció primària és contracultural en una societat
en què es fomenta la por, la desconfiança i la fal·làcia de les
certeses absolutes i la immortalitat.

Repeteixo però, que totes aquestes característiques:  prudent i poc
medicalitzadora,  font  d’equitat,  no  encaixar  en  el  sistema
econòmic, ser contracultural... són alhora fortaleses i amenaces.
Fortaleses  perquè  s’ha  demostrat  que  protegeixen  la  salut  de  la
persona,  però  amenaces  perquè  fan  que  l’atenció  primària  sigui
incòmoda en el context actual

Ho demostra el fet que hagi estat la més afectada per la salvatge
retallada  pressupostària.  A  Catalunya  hem  perdut  més  de  3000
professionals els darrers anys,  unes retallades molt  superiors a les
que han patit l’atenció secundària i terciària.



De: Javier Padilla. Blog Médico Crítico. Diagonal

Des dels seus inicis (el 2009) el FoCAP reclama una major centralitat
de l’atenció primària en el sistema sanitari català. Llavors la crisi tot
just  començava i  encara no s’havien pres  les  mesures d’austeritat
que l’han deixat desballestada. Durant els darrers anys, i malgrat les
declaracions  dels  polítics,  la  distribució  de  recursos  econòmics  i
humans  ha  continuat  afavorint  de  manera  creixent  l’atenció
hospitalària. 

Està clar, doncs,  que el fet d’apostar per la desmedicalització i la
reducció  de  la  iatrogènia  des  de  l’atenció  primària,  ens  ha  fet
incòmodes i, si voleu poc interessants a ulls del sistema, però aquesta
és  la  nostra  convicció  i  la  que  continuem  difonent  a  través  de
publicacions,  xerrades,  participació  en  plataformes  i  iniciatives
ciutadanes, i també fent propostes i interpel·lant als mateixos polítics
i gestors. La convicció de què el foment de la medicalització està
duent  a  una  desmesurada  preocupació  per  la  salut  que
provoca  que  es  desdibuixi  el  llindar   del  què  es  considera
normal i anormal i genera una pèrdua de salut de la població i
d’eficiència del sistema.

Ha estat per això, que el FoCAP s’ha interessat i ha establert sinergies
amb  institucions  relacionades  amb  la  salut  mental  des  dels  seus
inicis.  Us  recomano molt  especialment  el  document  “Atenció  a  les
persones  amb  malestar  emocional  relacionat  amb  condicionants
socials a l’atenció primària de salut”   que és el fruit d’un grup de
treball que el FoCAP va posar en marxa fa dos anys. Aquest grup de
treball  s’emmarca  dins  el  projecte  SEPAC  (Suport  emocional  a

https://focap.files.wordpress.com/2016/05/atenciocc81-a-les-persones-amb-malestar-emocional-relacionat-amb-condicionants-socials.pdf
https://focap.files.wordpress.com/2016/05/atenciocc81-a-les-persones-amb-malestar-emocional-relacionat-amb-condicionants-socials.pdf
https://focap.files.wordpress.com/2016/05/atenciocc81-a-les-persones-amb-malestar-emocional-relacionat-amb-condicionants-socials.pdf
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/javierpadillab/recortando-sanidad-pero-no-todos-igual.html


persones afectades per  la  crisi),  impulsat  per  la  Fundació  Congrés
Català de Salut Mental, que potser alguns de vosaltres coneixeu. Ens
preocupa als professionals de l’atenció primària la  creixent
demanda  assistencial  secundària  al  malestar  emocional
relacionat amb la realitat que ens ha tocat viure. El metge i la
infermera  de família  hem d’atendre  pacients  amb aquest  tipus  de
demanda amb un posicionament empàtic i comprensiu amb la seva
situació, oferint ajuda per poder alleujar el malestar.

I d’aquest malestar o patiment és precisament del que voldria parlar
en els pròxims minuts a través de la veu de les professionals que en
van ser testimonis. 

El seu patiment

No pot més

El meu patiment 

La desgràcia

El nostre patiment

 Entre els anys 2006 i 2013 l’atur va passar del 7,5% al 24,5%
de la població activa. En la població jove, de 16 a 24 anys, l’atur
va augmentar del 14,7% fins al 50,7%. 

 El  2015 un 23,5% de la  població catalana estava en risc  de
pobresa o exclusió social.

 Entre 2011 i 2015 els pacients de menys de 18 anys atesos a la
Xarxa de  Salut  Mental  d’atenció  infanto-juvenil  es  va
incrementar un 30% i els nois i noies atesos diagnosticats de
trastorn mental greu van augmentar un 31% 

 Espanya és el segon país del món en consum d’antidepressius
per habitant, el segon en psicolèptics i  el  primer del món en
hipno-sedants.

 El nombre de suïcidis entre 2007 i 2014 va augmentar un 20%

 A  Catalunya  entre  el  12  i  el  14%  de  les  dones  pren
antidepressius.

https://diarisdetrinxera.wordpress.com/2015/09/15/la-desgracia/
https://diarisdetrinxera.wordpress.com/2014/08/25/no-pot-mes/


Les dues històries que he explicat estan tretes del  blog del  FoCAP
“Diaris de trinxera”, una obra coral de molts i  moltes professionals
que l’han fet  servir  per  a  explicar  la  riquesa del  que es viu a  les
consultes i el privilegi de la confiança i la proximitat de les relacions
professional-pacient que s’estableixen a l’atenció primària. També ha
servit  per a denunciar el  que no funciona i  el  que s’ha deteriorat.
Altres  vegades,  explicar  les  nostres  perplexitats  i  dificultats  a  la
consulta a través d’aquests relats, ha estat una mena de teràpia.

Com es presenta el malestar psicològic en atenció primària?

Com dèiem, molt del patiment emocional que veiem a la consulta té
relació amb la realitat històrica i la vida concreta que a cadascú li toca
viure. Són molts els motius de consulta que es generen pel malestar
emocional: ansietat, trastorns de conducta en nens i adults, tristesa,
fòbies, temors o, molt sovint, símptomes orgànics que cal desentrellar
i  resignificar,  de  vegades sense la  col·laboració  ni  l’acceptació  del
pacient.

Des d’una perspectiva categorial el patiment psicològic es presenta
com a:

• Trastorn  mental  greu  amb  símptomes  florits  fàcils
d’identificar,  que sovint  tenen en l'atenció primària la  seva
porta d'entrada i lloc de contenció pel coneixement i confiança
que ens tenen els pacients i/o les seves famílies, i de vegades
també a causa  de la  saturació dels  recursos  estrictament de
salut mental. 

• O  més  freqüentment,  es  presenta  com  a  trastorn  mental
menor,  o  en  el  que  de  forma  comuna  es  podria  anomenar
"malestar  psíquic  experimentat  per  persones  mentalment
sanes".

Però des d’una perspectiva dimensional, allunyada dels blancs i negres de la
cultura en què vivim i de la medicina de protocol, i més ajustada a la vida
real, plena de matisos de grisos, la patologia mental és un problema de grau
o dimensions. Tots o quasi  tots tenim símptomes de malestar psicològic:
tristesa,  ansietat,  alguna idea delirant,  petites  experiències  psicòtiques...
Les persones que estan en els extrems d’aquestes dimensions són les que
tenen  una  patologia  i  entre  aquests  extrems  hi  ha  la  “normalitat”.  Des
d’aquesta perspectiva  no hi  ha una diferenciació clara entre “salut
mental”  i  “trastorn  mental”,  és  una  línia  contínua  amb
interpretacions tant a escala individual, com social, i també en les
diverses cultures. 

https://diarisdetrinxera.wordpress.com/
https://diarisdetrinxera.wordpress.com/


Aquest  malestar  psicològic  que  té  a  veure  amb formes  de  sentir,
pensar i actuar que dificulten el desenvolupament personal i social de
qui  el  pateix,  i  que  portades  a  l’extrem  podrien  definir-se  com a
trastorn  mental,  tenen  diferents  causes  i  factors  ambientals  que
interaccionen amb el  substrat  genètic,  la  història  de relacions  i  la
personalitat de cada individu.

Les causes de les causes

Podríem classificar aquests factors ambientals que causen malestar
psicològic en socials, culturals i econòmics, si bé aquesta classificació
(com tota classificació) té molt de fictici, ja que tots aquests factors
estan estretament relacionats i la vida és sempre molt més complexa
que una classificació.

Entre  els  factors  socials destacaria  l'atomització  social,  una
atomització  provocada  per  un  element  positiu  (l'exaltació  de  la
llibertat  individual),  però  que  portada  a  l'extrem  ha  comportat  el
deteriorament  i  la  pèrdua  de  les  xarxes  de  suport  comunitari  i
familiar.

A això s'hi  ha afegit  des  de fa  anys (des d'abans de la  crisi  però
agreujat per la crisi) la situació d'atur de llarga durada i la creixent
inestabilitat  laboral,  que  està  deixant  multitud  de  persones  sense
sentit  vital  ni cap mena de reconeixement social.  Podem dir  sense
exagerar que el mercat laboral no havia estat mai tan hostil, hostilitat
per  la  seva  absència,  hostilitat  per  les  seves  condicions....  Com
explicar  si  no  la  quantitat  creixent  de  treballadors  i  treballadores
pobres, és a dir, persones que viuen sota el llindar de la pobresa tot i
percebre un sou? Elles vénen a sumar-se al contingent d'invisibles, en
la seva major part dones, amagades sota el menyspreu que en aquest
país es té en relació a les tasques de cura.

Les condicions socials en què viu una part important de la població
dels nostres barris no ha fet sinó agreujar algunes de les sociopaties
ja  presents  en  la  nostra  societat:  addiccions,  maltractaments,
violència  de  gènere...  Dones  i  nens  n'estan  sent  les  principals
víctimes. Tot això repercuteix també en la salut de les persones que
venen a les nostres consultes.



A més  dels factors socials n'hi ha de  culturals  que exacerben el
malestar, fins i tot en sectors que no pateixen directament aquesta
precarietat  social.  Un  ritme  de  vida  fragmentat  i  accelerat  està
forçant  fins  al  límit  les  capacitats  biològiques  i  psicològiques  dels
éssers humans. És cert que la capacitat d'adaptació a aquests ritmes,
sobretot entre la població més jove, és immensa, però es perceben ja
símptomes  d'esgotament,  i  la  generalització  de  formes  de  vida
clarament ansiògenes.

I és que la qüestió dels límits és cabdal. Dins la nostra cultura, els
límits  són  mal  vistos...  Fa  pocs  mesos,  una  institució  docent  de
Barcelona va editar uns cartells publicitaris precisament amb el lema
«No límits», i és que la nostra cultura té moltes dificultats a l'hora de
pair els límits i això és una font constant i assegurada de frustració.
Sense parlar dels «límits» naturals per excel·lència: mort i malaltia,
com acceptar-los com a part mateixa de la vida humana, quan se'ns
crida  constantment  a  viure  «sense  límits»?  Aprendre  a  digerir  els
límits,  la  finitud  i  la  fragilitat  de  la  vida  humana,  és  la  gran
assignatura pendent de la nostra cultura.

Al  malestar  físic  que  pot  provocar  una  malaltia  se  li  afegeix  el
malestar emocional, per no acceptar els límits (petits o grans) que
aquesta ens imposa.

I  finalment  els  factors  de  tipus  econòmic,  uns  factors  que
malauradament estan en l'arrel dels altres, i que s'estan convertint en
els principals generadors de malestar emocional. De fet, es podria dir
sense por a exagerar que el nostre sistema econòmic (el capitalista,
amb mercats cada vegada més desregulats), s'alimenta en bona part
de  la  insatisfacció  i  el  malestar  que  ell  mateix  genera.  En  altres
paraules,  el  malestar  i  la  insatisfacció  generen  unes  possibilitats
il·limitades de negoci.

El negoci del malestar

Podríem  parlar  d'una  mena  d'espiral  que  es  retro-alimenta,  com
aquelles  tempestes  tropicals  que  darrerament  han  assolat  alguns
països.  A més  insatisfacció  i  malestar,  més negoci,  i  a  més
negoci, més generació d'insatisfacció i malestar.



La salut ha passat a ser concebuda com un bé de consum més, un
assumpte privat però subjecte a les lleis del mercat i vulnerable a les
estratègies  del  màrqueting.  De  fet,  la  salut  a  hores  d'ara  és  el
producte perfecte. En la mesura que com ja hem dit, al voltant de la
salut i la malaltia es fa evident la insuportable vulnerabilitat i finitud
de la vida, és el lloc per excel·lència on s'activen tota mena de pors,
malestars  i  inquietuds.  A  més  pors,  a  més  malestars  i  a  més
inquietuds, més demanda. I aquí sí que no sembla haver-hi límits.

Posaré algun exemple il·lustratiu d'això. El mercat ha contribuït a fer
que  avui  es  diagnostiquin  més  persones  afectades  de  trastorns
psiquiàtrics que mai abans en la història. El DSM-V de la American
Psychiatric Association té 943 pàgines dedicades a la categorització
de trastorns psiquiàtrics, quan el primer DSM en tenia 100. Això no es
pot  atribuir  només  als  avenços  científics,  perquè  l'increment  de
categories diagnòstiques no és proporcionat, i només s'explica pel fet
que les noves categories, suposen nous malalts i l'aparició de fàrmacs
per  aquests  nous  malalts.  Com  explicar  si  no  és  també  per  la
influència d'aquest mercat, que la meitat dels espanyols entre 18 i 74
anys prenguin o hagin pres ansiolítics, somnífers o antidepressius?

Sí, el malestar emocional és un negoci, el producte perfecte per a un
mercat capitalista a la recerca del màxim benefici econòmic. Per tant,
no busquem en el sistema econòmic, ni en el màrqueting, un aliat per
afrontar aquest malestar d'una manera raonada i raonable, sinó més
aviat un factor que subjau entre les causes, a vegades de manera
subtil i fins i tot apareixent com la solució. Em pregunto si allò que
se'ns presenta moltes vegades com a solució al malestar, no n'és de
fet una de les causes.

Com abordem el malestar emocional?

Les  persones  pateixen  problemes i  amb això,  malestar  emocional.
Però  no  hi  ha  consens  professional  sobre  com fer  front  a  aquest
malestar. 

Potser  en  l’àmbit  teòric  sí  que  hi  hauria  acord  que  la  resposta
mèdica/psicològica no és la millor, però no en la pràctica. 

Fixem-nos  en  la  Isabel.  Fa  tres  mesos  va  ser  acomiadada  perquè
segons l’empresa el seu rendiment no era el que s’esperava, quan
ella  creu que s’hi  havia  deixat  la  pell.  Des de llavors   plora,  sent
menys energia de l’habitual, i presenta inquietud. La Isabel rebrà un
diagnòstic  de trastorn adaptatiu,  d’episodi  depressiu moderat o un



codi  Z,  depenent  del  professional  que  l’atengui  i  de  la  forma
d’entendre la psiquiatria/psicologia clínica que tingui. 

Una part dels professionals aposta per una línia d’abordatge basada a
utilitzar els codis Z, com a no-diagnòstic per aquests fenòmens, fent
èmfasi  en  desmedicalitzar/despsiquiatritzar/despsicologitzar  el  seu
abordatge i poder fer una prevenció quaternària. 

Una altra  part,  en  canvi,  aposta  per  diagnòstics  merament  clínics,
aplicant els criteris dels manuals diagnòstics a-teòrics, a-culturals i a-
històrics ignorant el context sociocultural de la persona. Aquest últim
abordatge està basat en una concepció biologista de les malalties i el
patiment mental, que s’interessa més per les xifres de laboratori i les
puntuacions de tests que no pas pels relats vitals. En altres paraules,
una  concepció  que  valora  més  el  poder  del  fàrmac,  que  el  de  la
mateixa persona i les seves relacions i vincles socials. 

I és que el mercat reforça la teoria, mai demostrada, que els trastorns
mentals  són causats  principalment  per  un desequilibri  químic  dels
neurotransmissors  que  pot  ser  corregit  amb  fàrmacs  específics.
Aquesta teoria ha estat amplament acceptada tant pels mitjans de
comunicació, com pel públic i per sectors majoritaris de la professió
mèdica. 

Partint  d’aquesta  teoria,  els  tractaments  psicofarmacològics  s’han
disparat, els serveis de salut mental han crescut ostensiblement i els
tractaments  psicoterapèutics  s’han  popularitzat,  alhora  que  s’ha
produït una expropiació de la salut mental dels ciutadans, que senten
que ja no poden afrontar molts esdeveniments de la vida quotidiana
sense consultar amb un professional. 

Avui la salut mental es defineix com una vida sense patiment, no una
vida  en  la  qual  siguem  capaços  d’afrontar  el  patiment.  La
dependència i confiança en la tecnologia “psi”, que inclou fàrmacs i
teràpies, ha assolit uns nivells extraordinaris perquè s’han exagerat
els seus efectes positius i s’ha menyspreat el dany que produeixen. 

Prevenció quaternària en salut mental

Intervenir  en  els  malestars  de  la  vida  quotidiana  té  múltiples
conseqüències negatives i en diferents àmbits. Etiquetar de trastorn
mental el malestar psicològic suposa, de vegades, emmarcar en el
que és psicològic i en l'individual,  assumptes que són de caire social,
ètic  i  d’àmbit  públic.  Moltes  vegades  incitem  les  persones  a  un
“adaptacionisme”  personal  davant  de  situacions  socials  o  laborals
injustes  i  afavorim  un  reduccionisme  psicològic  o  neuroquímic  de



fenòmens o situacions molt més complexes. En l’àmbit assistencial,
l’assumpció  d’aquestes  demandes  com  a  sanitàries,  propicia  que
augmentin, que s’atengui menys els pacients que ho necessiten, que
s’incrementi la despesa farmacèutica i que augmenti la demanda de
teràpies psicològiques i de consell. 

La  prevenció  quaternària  evita  o  atenua  les  conseqüències  de
l’activitat innecessària o excessiva del sistema sanitari. La iatrogènia
produïda per l’activitat sanitària és un greu problema de salut publica,
que en salut mental està poc visibilitzat.

Són  obvis  els  efectes  secundaris  dels  psicofàrmacs  o  els  danys
directes que pot produir la psicoteràpia indiscriminada en el malestar.
En són exemples la intervenció en el dol normal o en les víctimes de
catàstrofes. 

Però  també es  perjudica les  persones  sanes que pateixen pel  seu
malestar, des del moment en què s’indica un tractament, sigui quin
sigui.  Quan  indiquem  un  tractament  a  un  pacient  que  no  té  un
trastorn  mental,  el  desresponsabilitzem  de  les  seves  conductes  i
emocions, que passem a gestionar nosaltres. Aquesta dependència de
la intervenció professional, tendeix a empobrir els aspectes no mèdics
salutogènics i curatius de l’ambient i també empobreix les capacitats
de  la  persona  per  afrontar  els  seus  problemes.  Fins  i  tot  els
enfocaments  més  adreçats  a  apoderar  el  pacient,  a  donar-li  més
recursos o maximitzar els que ja té,  porten implícit  que el pacient
necessita  un  expert  que  li  ha  de  donar  alguna  cosa  que  ell  no
aconsegueix i no pot aconseguir per si mateix.

Cada vegada es  qüestiona més en salut  mental  que les  etiquetes
diagnòstiques hagin de ser el focus de l’atenció sanitària. En aquest
terreny  falten  proves  diagnòstiques  objectives  i  l’expressió  i  la
comprensió  psicopatològica  estan  molt  lligades  a  la  cultura.  En
aquestes circumstàncies, no és possible determinar inequívocament
on està el límit entre el normal i el patològic. 

En persones sanes, posar etiquetes diagnòstiques (depressió, trastorn
d’ansietat...), a ulls del professional, simplifica la complexitat del món
emocional,  cognitiu  i  conductual  del  pacient.  A  ulls  dels  pacients,
restringeix la comprensió que ells fan de les seves experiències. El
malestar emocional també és font de desig de canvi, les etiquetes
diagnòstiques i les intervencions terapèutiques poden inhibir l’impuls
de la persona per canviar elements de la seva vida o per treballar per
una societat amb més justícia social. Les etiquetes diagnòstiques, a
més,  poden  ser  iatrogèniques  pel  seu  caràcter  potencialment
estigmatitzador. 

L’atenció primària, amb el seu abordatge integral i integrador del que
és bio-psico-social, està en la millor posició per ajudar les persones a



desmedicalitzar/despsiquiatritzar/despsicologitzar  el  malestar
emocional i a recuperar la seva capacitat per afrontar-lo. 

Quan el malestar psicològic truca a la porta, ens agradaria poder dir
“Así  es  la  vida”  com  en  aquest  vídeo  del  Col·legi  de  Metges  de
Biscaia:

https://www.youtube.com/watch?v=IZPP3qQEMjc

Però  de  vegades  no  n’hi  ha  prou  amb  dir  “Así  és  la  vida”,  i  les
persones necessiten més ajuda per resignificar i orientar de manera
adequada el seu patiment.

Quins  recursos  tenim per  abordar  el  malestar  emocional  a
l’atenció primària?

Una bona eina és la indicació de  no-tractament. Intervenir per dir
no, per no fer cap intervenció. Dir no de forma fonamentada, amb
actitud psicoterapèutica, perquè és més beneficiós per al pacient una
espera vigilant de l’evolució del que no és patològic, que sotmetre’l a
la iatrogènia d’unes intervencions que sabem que no són eficaces. La
indicació de no-tractament modifica la visió que el pacient té de si
mateix.  L’ajuda  a  resignificar  uns  símptomes  que  ell  viu  com  a
senyals  de malaltia  necessitats  d’alguna intervenció sanitària,  com
una resposta emocional sana, legítima, adaptativa i necessària. Amb
això  busquem  augmentar  la  seva  confiança  i  capacitat,  la  seva
responsabilitat per a gestionar les seves pròpies emocions i la seva
consciència que el que li passa té quelcom de col·lectiu, a causa d’un
funcionament  econòmic  i  social  que  genera  un  patiment  que  cal
afrontar també col·lectivament.  

La  indicació  de  no-tractament  és  possible  dins  la  medicina
narrativa,  un  model  que  consisteix  a  integrar  al  coneixement
científic  mèdic  una  comprensió  més  profunda  de  les  vivències
personals a través de les històries que ens expliquen les persones que
atenem; prioritzant el que és subjectiu, el relat biogràfic i  l’aliança
terapèutica.

Arribar a poder fer una indicació de no-tractament que sigui eficaç
requereix un  vincle assistencial fort, basat en la confiança que es
genera amb el temps i la percepció de ser cuidat pel professional que
t’atén.  Per  això  cal  mantenir  una  actitud  permanent  d’escolta
empàtica,  que  acull  el  patiment  amb  preguntes  clarificadores  o
tenyides  de  suggeriments  i  silencis  oportuns,  que busquin  no tant
verificar la història del pacient,  sinó ajudar-lo a què aquesta tingui
sentit  per  a  ell.  Rebre,  tolerar  i  acompanyar  les  seves  emocions

https://www.youtube.com/watch?v=IZPP3qQEMjc


(dolor, angoixa, desesperació, ràbia, confusió, temor), sense rebutjar-
les ni jutjar-les, ni passar directament a l’acció. 

Sovint cal també una exploració física que tranquil·litzi a la persona
respecte  a  l’origen  no  orgànic  dels  símptomes  que  presenta.  De
vegades les metgesses i infermeres oblidem el poder sanador de les
nostres  mans,  la  capacitat  que  tenim  de  curar  amb  les  nostres
paraules.  Cal recuperar el tacte i el contacte.

Una altra eina al nostre abast és la prescripció social. Fa referència
a la capacitat dels sistemes sanitari i social per promoure l’accés a
recursos de suport de la comunitat per atendre problemes diversos i
per promoure la salut. És una manera formal i institucional d’establir
lligams  entre  individus  i  comunitat  amb  una  visió  holística  del
concepte de salut biopsicosocial. 

En  aquest  sentit,  es  considera  la  potencialitat  terapèutica  de  la
comunitat i la possibilitat de contribuir a la promoció de la salut i la
prevenció  de  la  malaltia  a  través  d’elements  de  la  cultura,  l’oci,
l’educació,  l’ocupació  laboral  i  l’entorn  ambiental.  És  important
assenyalar l’evidència existent sobre la importància de la percepció
de  suport  social  per  a  la  salut.  Fins  i  tot  existeix  evidència  de  la
relació  entre  mortalitat  i  suport  social  i  de  l’efecte  modulador  del
suport social sobre el malestar emocional.

Finalment  voldria  destacar  com  a  recurs  que  podem  utilitzar,  les
intervencions grupals i  grups terapèutics que ajuden a millorar
l’estat  de  salut  de  les  persones,  sobretot  en  les  situacions  de
vulnerabilitat social i emocional (problemes de salut mental, aïllament
social, atur). Els grups terapèutics fomenten la xarxa social i poden
transformar els problemes individuals en vivències col·lectives.

Tots  aquests  recursos  no-tractament,  medicina  narrativa,  vincle
assistencial,  exploració  física,  prescripció  social,  intervencions
grupals... són doncs, una alternativa terapèutica no medicalitzadora. 

Què ens cal?

Ens calen professionals d’atenció primària que recuperin i tornin a fer
valdre molts dels instruments que li són bàsics:

- la nostra pròpia persona amb les nostres habilitats tècniques però
també amb el poder simbòlic que ens ha atorgat la societat



- i juntament amb aquest poder, la capacitat de curar que tenen les
nostres mans, les nostres orelles i les nostres paraules;

-  un tipus de relació interpersonal en què actituds, emocions, idees i
conductes  ajudin  a  la  millora  clínica  del  pacient;  cal  compassió,
narració, comprensió, etcètera. 

Calen,  en  definitiva,   professionals  d’atenció  primària
especialistes en persones, que no pensin que no han fet res
quan  han  escoltat,  han  compartit,  s’han  compadit  i  han
estimat.

No és  fàcil  i  sé  que és  agosarat  parlar  de no fer  psicoteràpia  del
malestar emocional adaptatiu en el Col·legi Oficial de Psicologia, però
calen  psicòlegs  que comparteixin  aquest  enfocament  salutogènic  i
despsicologitzador.  Calen psicòlegs per donar suport  de vegades al
no-diagnòstic  i  no-tractament de malestars  de la  vida quotidiana i
també són necessaris per fer tècniques grupals. 

Però  sobretot,  calen  psicòlegs per  l'atenció  adequada al  trastorn
mental moderat-greu, que cada vegada està més arraconat en temps
i recursos a les xarxes de salut mental per la invasió de processos no
patològics.  El  col·lapse  dels  Centres  de  Salut  Mental  a  causa  de
malestar emocional psiquiatritzat, afecta de retruc l'atenció primària,
que es veu obligada a fer  contenció de processos que haurien de
rebre més atenció psiquiàtrica i psicològica. 

Calen més psicòlegs als centres de salut mental perquè cada vegada
sembla més evident el benefici del tractament psicològic en tot tipus
de trastorn mental moderat-greu, inclosa l’esquizofrènia. 

I  ens  calen  psicòlegs  i  psicòlogues  també  per  nosaltres  els
professionals:   les  metgesses i  infermeres d’atenció  primària.  Som
professionals  de  contacte,  de  tracte,  de  pell,  d’estar  al  front...  de
trinxera  com anomenàvem el  nostre  blog.  I  això  passa  factura.  El
vincle  i  la  longitudinalitat  de  la  relació,  la  pressió  assistencial,  les
dificultats que implica el no-diagnòstic i no-tractament en el context
sociocultural actual també passa factura. En definitiva, ser nosaltres
el nostre principal instrument de treball deixa petjades i de vegades
molt patiment. 

En aquest context, la supervisió sistematitzada i el suport psicològic
explícit serien una bona manera d’ajudar-nos a mantenir l’instrument
afinat i de cuidar-nos per a poder seguir cuidant les persones.  



Per acabar us vull deixar amb un vídeo que reflecteix bé el que seria
un  enfocament  salutogènic  i  desmedicalitzador  que  no  perd  la
perspectiva biopsicosocial.

https://www.youtube.com/watch?v=PSJ5Uw7bn5k&feature=youtu.be
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