
RESUM DE LES CONCLUSIONS DE LA TAULA RODONA

SOBRE L'ENSENYAMENT DE LA MEDICINA

Problemes de 1'ensenyament a les Illes

La conclusio obvia cs la necessitat d'una facultat a les I11es en cl

marc d'una Universitat Balear autonoma. Alhora constatem la necessitat

d'una planificacio sanitaria a les Illes.

Problemes de la llengua a la Facultat de Medicina

de Valencia

Am[) les dales subministrades per 1'enquesta, fonamentalment podem

destacar l'alt grau de dissociacio entrc el nivell de coneixements i d'utilit-

zacio de la llengua, d'un costat (en general molt baix), i les aspiracions dels

estudiants respecte al Hoc que aquesta hauria d'ocupar, d'un altre.

Aixo ens demostra que no es possible de justificar la no docencia en

valencia per la falta de voluntat dels estudiants, sing mes aviat per tota

una politica lingiiistica que impossibilita un ensenyament en valencia a

tots els nivells, perpetuant aixi la situacio diglosica.

Ensenyament de la Medicina

L'ensenyament de la Medicina ha d'estar en funcio del tipus de Mcdi-
cina, del tipus de sanitat de que el pais es vol dotar. En aquesta reflexio

cal quc s'incloguin tots els estaments implicats i tots els usuaris.
Denunciem cl deficit estructural sanitari a les arees rurals, que provoca

una assistencia qualitativament inferior. Aixo es pot afegir al fet que ]a
preparacio dels llicenciats per a exercir en aquestes arees no es l'adequada.

Constatern Ics deficiencies en 1'enfoc i en 1'estructuraci6 de l'ensenya-
ment dc la Medicina per a un exercici inmediat.

Constatem Factual massificacio de les facultats de Medicina. Per a

resoldre aquest problema cal la concrecio d'una planificacio sanitaria quc
contempli la del personal tecnic de la salut.

El control de la poblacio sobre ]a sanitat comportara una opcio sani-

taria determinada i per tant condicionara cl contingut i 1'estructuraci6 de

la formacio de tecnics sanitaris.
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La Facultat de Medicina com a part integrant de ]a Universitat ha de
considerar-se corn a centre difusor de ] a cultura catalana al servei de la
coldectivitat en la zona en que s 'entronca.

Cridem a obrir un ampli debat collectiu en el mare de les actuals
discussions sobre el paper de la Universitat i de la sanitat, on han de
participar no sols els estudiants i els professors , sing tots els estaments
implicats i especialment els usuaris , que son qui ha de definir la funcio dels
tccnics sanitaris en la nova societat democratica que entre tots formarem.

La continuacio d'aquest treball ha estat prevista pet Congres do Cnltu-
ra Catalana , clintre el qual hom continua treballant sobre I'ensenvament
de la Medicina i pet III Con-pres Universitari Catala i dcntre I' ambit dc
Sanitat de l'esmentat Congres tambc cs treballa sobre I'ensenvament do
la Medicina.
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