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I) La medicina de grup s'ha desenvolupat des do l'any 1950 i sobretot

en les regions agricoles o en Ics petites ciutats. Per a ]a medicina general,

es pot dir que la de grup representa a Franca un 20 % de metges t o sigui

de 15 a 20.000).

2) La medicina de grup s'ha realitzat de quatre maneres principals:

- Grups de merges generalistes de barri (rcunint de 2 a 7 metges) i

associant cada vegada mes cis altres especialistes de la salut: den-

tistes, reeducadors, infermeres, cinesistes...

- Grups d'especialistes de la mateixa branca (particularment radio-

legs, gastro-enterolegs o biolegs) o de branques complementaries

pero sense reparticio d'honoraris.

- A l'interior do molts hospitals privats, cls metges de branques com-

plementaries treballen de fet en grup amb una organitzacio de Ilur

treball per equips i posant en conjunt els mitjans d'exercici, encara

que no hi hagi sempre un contracte o una societat oficialment

constitu'ida.
- Finalment, dins certs casos, metges generalistes o especialitzats tre-

ballen junts en un edifici medic coma (pero sense reparticio d'ho-

noraris).

3) Estructures.

Els metges treballen junts dins un edifici constru'it a aquest efecte o

agen^at d'una manera particular i especifica. En la majoria dels casos, els

metges en son propietaris.

Els socis tenen en coma un utillatge molt millorat, i, particularment,
disposers d'un personal auxiliar i d'un equip tecnic, radiologic, per exemple.

Gairebe sempre, els metgcs organitzen llur treball dins el marc d'un
contracte d'excrcici eomu; la meitat dells es parteixen la totalitat dels
honoraris.

La medicina de grup ofcreix molts avantatges al metge que 1'ha triada:
A) Un treball i un temps de descans segurs i regulars.
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B) La possibilitat de deixar la fcina un cert temps per tal d'assis-

tir a reunions professionals o a conferencies cientifiques, amb I'esperit

tranquil de saber que els seus malalts tindran les medicacions i les cures

que neccssitin.

C) El privilegi d'exercir la medicina sense l'enfarfegament de les

questions administratives.

D) L'cxistencia de relacions permanents amb cis altres confrares, la

qual cosa pennet d'oferir al public un servei de qualitat.

E) La possibilitat de comengar a practical- la professio sense haver

d'invertir fortes quantitats de diners.
F) Un sentiment de seguretat economica i professional.

Per als malalts, cis avantatges d'aqucst sistema troben fonament sobre

dos grans conceptes, que son I'equip i la continuitat de les cures. Es a dir:
la possibilitat en un sol i mateix lloc de les primeres intervencions mcdi-

ques quc donen els diferents metges generalistes i especialistcs del grup

i que asseguren els scrveis tecnics; Ia possibilitat de crear i dc conservar
un millor ambient i on millor control de la qualitat; la centralitzacio del
fitxer dels malalts; la continuitat de les cures per consulta i informacio,
fins i tot per d'altres metges en el cas de la jubilacio o de la mort del
metge habitual.

Encara quc CI rnetge es vegi obligat a remmciar a una bona part de la
seva autonornia i de la scva Ilibertat, els avantatges d'aqucst sisterna tant
per a ell corn per al malalt ens fan pensar que la medicina de grup sera
('aqui a poc temps la principal forma de prestacio dell serveis medics.

4) Scrveis al public.
Els metges del grup participen sempre en l'organitzacio de les guar-

dies i de les urgencies, sigui entre ells mateixos, sigui d'acord amb els
altres metges del sector.

El met-es del grup organitzen els contactes amb cis malalts, utilitzant,
entre altres coses, on fitxcr coma que permct de seguir-los millor. Treba-

llen practicament sempre amb cites previes.
De tota manera, les relacions personals amb els malalts, aixf com la

possibilitat de triar el metge, queden com a valors cssencials de la medi-

cina de grup.
Els metges del grup realitzen entre ells una formacio medica per-

manent, i son molt sovint el suport d'un «reciclatge» dell altres metges
del sector.

Molts grups treballen ja amb les Universitats per millorar la formacio

dcls futurs mctges i per acollir joves metges a punt d'acabar els estudis.

Finalment, els metges de grup duen a terme una certa quantitat de

fcines de medicina preventiva.

5) Les carregues de funcionarnent del grup son forga pesades i pro-
voquen dificultats economiqucs.
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La gestio dell grups cs feta gairebe sempre pels metges mateixos amb

l'ajuda d'algun conseller exterior: la medicina de grup a Franca no coneix,

encara, els ((directors-gerents».

6) Els honoraria dels metges de grup son exactament els mateixos

que els dell metges individuals. Les Caixes no han previst cap remuneracio

particular per a la medicina de grup, siguin les que siguin les inversions

realitzades i les millores en els edificis o en l'organitzacio de la feina. Els

metges de grup han demanat que la classificacio dell actes medics tingues

en compte les particularitats de la medicina de grup i dones entre altres

coses una indemnitzacio per les despeses tecniques de diagnostic o d'in-

tervencio.

359


