HGC crea unitat dacompanyament en la mort malalts i
família
España - 13/05/2005 - EFE (España)

Barcelona, 13 mai (EFE).- L'Hospital General de Catalunya ha posat en
marxa la primera unitat Shanti Nilaya d'Acompanyament en la mort per
atendre des del punt de vista espiritual persones moribundes i les seves
famílies.
Segons s'ha explicat avui en presentar aquesta unitat, aquest espai no té cap
tipus de connotació religiosa ni es basa en cap culte, i s'ha creat per reflexionar
des d'un punt de vista filosòfic sobre la mort, ja que es considera que és
l'autèntic moment en què una persona es coneixerà com mai ella mateixa.
Sahnti Nilaya significa en hindú "La casa final de la pau", i la primera unitat
d'aquest tipus la va posar en marxa el 1977 a Califòrnia la doctora Elisabeth
Kuble-Ross, perquè persones de 16 a 99 anys de tota condició i creença que
han quedat marcades per l'experiència de la mort repassin els seus valors i
considerin el nou camí de les seves vides.
Actualment, set de cada deu persones moren en un hospital i segons les
mateixes fonts, la necessitat de negar la mort explica que el final de la vida es
facin fora de la llar i envoltats del que no és familiar, i que l'hospital serveixi per
viure amb més comoditat un procés que resulta incòmode.
En presentar la unitat s'ha destacat que la societat actual ofereix un grau de
confort en què es prima l'oci, la comoditat i la bellesa, però paral·lelament ha
perdut valors individuals, morals i rituals, i una pèrdua important fa trontollar la
vida provocant un gran desequilibri emocional.
La nova unitat la integren psicòlegs, psiquiatres i terapeutes del Dolor de
l'Hospital General de Catalunya, i des d'aquest servei es vol ajudar a superar
aquestes pèrdues i evitar la soledat emocional en què sovint es troben les
persones en dol.
En el cas de moribunds, es tracta que les persones puguin participar de la vida
fins al final, procurant un creixement íntim i tenint present la dignitat que ha
marcat la seva vida, ja que el procés cap a la mort és complex.
A la presentació de la unitat han assistit Salvador Pániker, filòsof i president de
l'Associació pel Dret a Morir Dignament, l'antropòleg Josep María Fericgla i la
direcció del centre, entre altres persones. EFE.
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