
Editorial 

Amb el títol Reflexiones sobre el traba
jo en equipo en instituciones psiquiátricas, 
els psiquiatres Cristóbal Serra y Carmen 
Martín, aporten un interessant treball on 
remarquen la necessitat de dur a terme 
l'activitat professional de manera multidis-
cipl inària. Si bé en els aspectes teòrics la 
metodologia pot ser clara i ben definida, 
existeixen dificultats per dur-la a terme a 
la pràct ica, per manca d'una correcta 
comunicació, per diferències conceptuals 
acusades o per divergències en les moti
vacions individuals de l'equip. Els autors 
incideixen en la necessitat doble, per una 
part de tenir uns coneixements científico-
tècnics suficients i, per l'altra, una perso
nalitat adient per a les relacions inter-
humanes; acaben afirmant la convenièn
cia del coneixement entre les persones que 
formen l'equip, com també la necessitat 
de comprendre les seves funcions i ac
ceptar el compromís de la freqüència de 
les sessions de treball. 

Els conceptes i reflexions exposats en 
el trebal l , encara que siguin fets des de la 
perspectiva d'una activitat psiquiàtrica, són 
aplicables en molts d'altres camps de la 
praxis mèdica. 

També en l'apartat d'Originals, mem
bres del Servei d'Urologia i d'Anatomia Pa
tològica de l'Hospital Son Dureta donen a 
conèixer a la Revista dos tumors renals 
raros, un Leiomiosarcoma renal i un His-
t ioci toma fibrós mal igne, amb completa 
discusió i revisió bibliogràfica. 

El Dr. Morey i Catalina Lima, A.T.S., en 
la secció de Revisió, exposen en un tre
ball les activitats assistencials, docents i 
investigadores de la Unitat de Diàlisi Peri-
toneal cont ínua ambulator ia durant deu 
anys a l'Hospital Son Dureta. 

Les aportacions de la secció de Revi
sió es comp le ten amb una descr ipc ió 

detallada del significat de les sigles usa
des en el camp de la nefrologia. N'és l'au
tor el Dr. Antoni Morey, nefròleg. 

Els Drs. Tobajas, Comas i Forteza-Rey 
publiquen un cas d'hematoma abdominal 
degut a sobredosif icació de warfarina, i 
alerten davant la presència de signes o 
símptomes abdominals en els malalts sota 
tractament anticoagulant. 

En aquest número de la nostra Revista 
s'inclou el treball presentat per l'Il·lm. Dr. 
D. Carlos Viader Farré, el dia 18 de març 
de 1997, en el marc de les Sess ions 
Científ iques que es desenvolupen a la 
Reial Acadèmia. El treball porta per títol 
"Aplicaciones de la técnica PCR a la 
medicina" i varen ser ponents el Dr. José 
M s Zabey i Joana M- Mulet. La tècnica 
PCR té importants aplicacions en el diag
nòstic i valoració d'algunes malalties in
feccioses, així com en el t ipatge dels gens 
de les molècules HLA de classe II. Els 
autors expliquen d'una manera molt clari
f icadora els avantatges de la tècnica en 
diferents malalties. 

L'Il·lm. Dr. D. José Maria Rodríguez 
Tejer ina ens presenta una biograf ia de 
Fernando Weyler, general metge, detenint-
se en una de les seves obres més emble
màtiques, la "Topografía físico-médica de 
las Islas Baleares y en particular de la de 
Mallorca". És una interessant aportació del 
nostre Acadèmic cap a la f igura d'un mili
tar observador i entusiasta de la Botànica 
i de la Medicina. 

La Redacció de la Revista MEDICINA 
BALEAR vol animar a tots als metges i 
científics que treballen en l'àmbit de les 
diferents àrees de la Sanitat, a presentar 
treballs originals, de revisió, histories o 
d'altres. La Revista és patr imoni de la 
nostra comunitat científ ico-médica i posa 
les seves pàgines a disposició dels au
tors/es que fenguin interès a publicar els 
seus estudis. L'esforç que això requereix 
queda recompensat per l ' increment, tan 
positiu, dels nostres coneixements cientí
f ics. 
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