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■ Els metges llancen un crit
d'alerta contra les teràpies alter-
natives que pretenen substituir el
tractament dels malalts de càncer.
Els quatre col·legis de metges ca-
talans s'han unit per alertar del
greu risc que poden suposar les
teràpies no convencionals i la
pseudociència per als pacients
oncològics si impliquen abando-
nar el tractament mèdic. Recor-
den que els facultatius que ho
promoguin cometen una infrac-
ció «molt greu» i s'arrisquen a san-
cions i inhabilitacions de fins a
cinc anys si es comprova que el
malalt no ha estat informat
 correctament.

Davant l'increment de l'oferta
de teràpies pseudocientífiques, el
Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya ha elaborat conjunta-
ment amb la Societat Catalano-
Balear d'Oncologia i la Societat
Catalano-Balear de Cures Pal·lia-
tives un document que recorda
que donar falses expectatives i in-
citar a abandonar el tractament
amb evidència científica per
substituir-lo per un d'alternatiu és
«mala praxi».

«Estem parlant de teràpies que
t'agafen en un moment molt vul-
nerable i per tant, creiem que és
bàsic que el pacient rebi tota la in-
formació, perquè la gent no aban-
doni el tractament per cants de si-
rena», indica el doctor Josep Vila-
plana, president del Col·legi de
Metges de Girona.

El document insta els profes-

sionals a no recomanar, si no és
només amb caràcter comple-
mentari, teràpies no avalades per
la ciència ni validades per la co-
munitat mèdica.

«Quan parlem de càncer par-
lem de més d'un centenar de ma-
lalties diferents, amb pautes de
tractament molt diverses segons
el cas, i sempre ha de ser l'oncòleg
qui determini la seqüència a se-
guir en totes les fases de la malal-
tia», recorda. El malalt de càncer,
apunta el president dels metges
gironins, és «complex i requereix
un abordatge multidisciplinari,
que integri aspectes mèdics i psi-
cosocials», però sempre amb una
base científica al darrere.

«Cal tenir en compte l'espiri-
tualitat i la creença de la persona,
i per tant, no es nega el paper que
poden tenir aquestes teràpies per
al seu benefici, però sempre com
a complement, no com a substi-
tució del tractament oncològic o
de les cures pal·liatives», insisteix
Vilaplana, que recomana sempre
consultar el metge per evitar «in-

terferències» amb el tractament.
En el darrer any, el Consell de

Col·legis de Metges de Catalunya
ha obert entre cinc o sis expe-
dients a professionals mèdics que
presumptament han ofert terà-
pies alternatives a malalts onco-
lògics deixant al marge el tracta-
ment mèdic. Aquests expedients
poden acabar en sanció o fins i tot
en inhabilitació, com la que ha pa-
tit un metge amb consulta privada
que va receptar només «aigua de
llum» a un home amb un càncer

terminal, com a tractament cura-
tiu.

El doctor Vilaplana explica que
no s'ha donat cap cas entre els
col·legiats gironins, però que s'es-
tà «molt amatent» per evitar que
es posi en risc els pacients i més si
es tracta de finalitats purament lu-
cratives. 

En els darrers dos anys, el
Col·legi de Metges de Girona ha
portat davant la Fiscalia dos casos
de persones que es feien passar
per metges naturistes. «Un no pot

dir que fa medicina natural sense
ser metge i utilitzant mètodes que
no tenen cap mena de validesa
científica, perquè indueixes a en-
gany», indica l'anestesiòleg.

En els dos casos, explica, van
ser pacients els qui van alertar el
Col·legi. «En un dels casos va ser
la filla d'una pacient que es va po-
sar en contacte amb nosaltres
després que aquest suposat met-
ge retirés la medicació per la pres-
sió arterial a la seva mare», indica
el doctor Vilaplana.

En els darrers dos anys el Col·legi de Girona ha enviat a la Fiscalia dues persones que suposadament exercien la medicina
natural Els facultatius recorden que incitar els pacients a abandonar el tractament amb evidència científica és «mala praxi»

Els metges que receptin pseudocència als
malalts de càncer s’arrisquen a sancions
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Pacients rebent tractament a l’hospital de dia de l’ICO a Girona. DIARI DE GIRONA

Recomanen que 
les teràpies alternatives
siguin un complement
de la medicina
i no un substitut

L es mans, com a element de
contacte amb el pacient i
com a eina d’assistència,

recerca o formació, són el fil argu-
mental escollit per representar el
pes de la infermeria en un nou lli-
bre del Col·legi d’Infermeres/rs de
Girona presentat ahir a la tarda al
castell de Sant Gregori, en un acte
en què van intervenir la presiden-

ta de l’ens, Carme Puigvert, l’ex-
consellera de Salut, Marina Geli i
la infermera Montserrat Teixidor,
membre de l’Acadèmia America-
na d’Infermeria, que han partici-
pat en el projecte. 

Mà d’infermera, escrit per la
periodista Gemma Bruna, ret ho-
menatge a la professió a partir
d’una quinzena d’infermeres i in-
fermers de les comarques gironi-
nes que hi aporten el seu testimo-
ni i la seva visió del rol infermer a
través de les seves mans. 

Professionals de diverses gene-
racions que treballen o han passat
per  l’hospital Josep Trueta, la Xar-
xa de Salut Mental, l’hospital de
Palamós, la Caritat d’Olot, el Puig
d’en Roca o la Universitat de Giro-

na repassen en primera persona
quaranta anys de la professió per
donar veu als més de . col·le-
giats que tenen cura dels pacients
gironins amb les seves mans. 

«Les nostres mans no s’haurien
de tancar mai. Jo les poso damunt
de la persona que cuido perquè sé
que rep el meu escalf. Ho noto»,
hi relata Lluïsa Garcia, coordina-
dora de la Unitat de Continuïtat
Assistencial, Social i Sanitària del
Trueta, que és el primer testimoni
del llibre. 

Ja sigui com un element més de
la vital comunicació entre profes-
sional i pacient, com recorda l’in-
fermer del Trueta i professor de la
UdG, Ferran Díaz; com un suport
per donar acompanyament, esti-
ma i consol, com les descriu Cris-
tina Santomera, del servei de Mi-
crobiologia del Trueta; o sempre
obertes i disposades a assumir
nous reptes, com detalla la qui va
ser la primera infermera catedrà-
tica de Catalunya, Dolors Juvinyà,
les «mans d’infermera» del llibre
han fet molt i tenen molt per fer. 

Salut. Mans que curen i comuniquen, mans que investiguen o ajuden a formar altres persones són les que apareixen al llibre «Mà
d’infermera», una publicació que reivindica el rol infermer a partir del testimoni d’una quinzena de professionals que treballen o han
treballat en centres d’arreu de la demarcació. Ahir el van presentar en un acte organitzat pel Col·legi d’Infermeria a Sant Gregori. 

El tacte i el contacte amb els pacients

L’acte de presentació del llibre, ahir a la tarda. ANIOL RESCLOSA

El llibre «Mans d’infermera»
repassa la professió amb una
quinzena de testimonis
d’arreu de la demarcació
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