
FORMACIO (DE PREGRAU) ORIENTADA ALS PROBLEMES
(DEL SISTEMA SANITARI)

NURIA SOLE, JORDI DELAS, JOSEP MARIA PUIGDOLLERS

Hospital Sagrat Cor. QSA. Barcelona.

Quina Universitat volem? La pregunta es amplia i, de no concretar, el perill es la disper-
sio, parlant d'universitat publica o privada, orientada a la ciencia o a la incorporacio al mercat
de treball, independent o vinculada a la realitat social.

Pero els limits els dona el mateix marc on es troba, es mou i viu la nostra Universitat.
Publica i finanpada pels pressupostos de I'Estat, caracteristiques que la defineixen com un
servei tambe public.

En aquest context i en aquests papers, es proposa que la Universitat ha de contribuir a la
consecucio d'un millor estat de salut de la poblacio.

Utilitzant una terminologia forpa assistencial plantejem la necessitat d'un diagnostic
d'estat; de I'estat i aspiracions en materia de salut de la poblacio. Per plantejar un tractament

amb diferents punts i objectius, i fer una analisi de la situacio i el disseny de futur. La
Universitat ha de ser un element de tractament mes.

Utilitzant una metodologia que ha resultat molt profitosa en el camp assistencial -actua-

cio orientada als problemes- proposem adequar els plans d'estudi i la metodologia d'ense-
nyament ales necessitats del sistema sanitari.

Amb les complexitats que implica. Perque exigeix definir qui ha de fer el diagnostic
d'estat del sistema sanitari i la gradacio de prioritats. Que es com plantejar que adequar la

Universitat als problemes del sistema sanitari sobrepassa I'ambit de professors i estudiants i

que apareixen competencies i responsabilitats mes amplies; hi queda vinculada la societat al
complert.

L'organitzacio de I'ensenyament universitari com a resposta ales canviants necessitats

del sistema sanitari ha de ser, tanmateix, canviant. Pero aquesta indubtable complexitat,

acaba essent un inconvenient o un avantatge per a una institucio que pot tenir corn a finalitat
la dinamitzacio, des de les feines cientifiques, de la societat?

Adequar la realitat de la Universitat a les necessitate del pals, sovint es una questio de triar

d'una rosa dels vents de les diferentes alternatives de com orientar la docencia (taula 1)
Perque, si ara pot semblar molt convenient un ensenyament que no oblidi la prevencio,

I'organitzacio sanitaria des d'una perspectiva professional sanitaria, I'assistencia primaria.
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les institucions. el metye polyvalent. davanl lit lendenraa a la superespecialitzacio. d aqui uns
anys pot ser convenient arbitrar solucions per aconseguir justament tot el contrari.

TAULA 1. Triar com orientar la docencia

Classes magistrals

Especialistes

Facultats

Teoria

Hospital

Assistencia

Prevencio, organitzacid

Assistencia

Primaria

Practica

Institucions

Generalistes

Seminaris

(investigacio de
I'ensenyament)

A tall d'exemple, plantegem un possible diagnostic dels problemes actuals del sistema
sanitari i unes possibles respostes de la Universitat. Advertint que, mes que defensar el
nostre diagnostic, defensem el metode. La necessitat que la Universitat s'orienti ales neces-
sitate del sistema sanitari (taula 2).

TAULA 2. Universitat orientada als problemes del sistema sanitari . A tall d'exemple

Sistema sanitari

Hospitalocentrisme
especialitzacio

Escas protagonisme del
metge en exercici

Universitat

Postgraduat: un bon nivell

de metge no especialitzat

Escoles d'organitzacid

(doctrinals) dintre de la

Universitat

Assistencial

Falta d'incorporacio
de noves disciplines

Prevencio

lnormatica medica

bioestadistica

(ciencies de la salut)

Davant )'actual hospitalocentrisme, on )'hospital i )'especialitzacio son I'eix del sistema,
cal plantejar els estudis de manera que el metge que acabi la carrera tinguin un bon nivell de
metge no especialitzat que, per definicio, pugui donar resposta adequada al 70 o 80 % dels
problemes que planteja la poblacio.

Que enfront de I escas protagonisme del professional en exercici en la presa de deci-
sions, pugui apareixer un corrent d'opinio, que no es limiti a repetir o a adequar el que diuen
altres professionals d'altres materies i altres formacions, sing que els corrents d'opinio sor-
geixin de la mateixa Universitat. Que hi hagi materies d'organitzacio, reflexio sanitaria des de
la perspectiva del professional en exercici.
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Que la prevencio inundi totes les assignatures Pero no0com r3 cienca deferent, sing com

una manifestacio mateixa de I activitat de curar.

I que les noves disciplines , caracteristica propia dels temps actuals, arribin a la Universi-

tat. Que no hagin de constituir matera a aconseguir en la formacio de postgrau, que ja

estiguin a I'abast dels estudiants de la carrera . Informatica medica , bioestadistica , epidemio-

logia es mostren com a disciplines Ilunyanes del fet assistencial , complexes . I aixi s'explica

que semblin formar part mes aviat del bagatge del metge especialitzat en aquests temes que

no pas de I'activitat medica diaria del professional en exercici.

Plantegem que la Universitat s'oirienti cap a donar respostes als principals problemes

del sistema sanitari . I ja rapidament es constata I'enorme disparitat del fet educatiu en medici-

na. Mentre que I'ensenyament basic i clinic depen de la universitat , la formacio de postgrau

oficial que permet arribar a I'especialitzacid - el MIR- depen del Ministeri de Sanitat . I altres

alternatives , com escoles professionals , escoles d ' organitzacio , acupuntura , masters, etc.,

tenen molt atomitzada la dependencia i sovint molt dificultosa la valoracio de certificats i acre-

ditacions.

Intentant I'aproximacio a un nivell mes practic voldriem plantejar el perill que els estudis

de Medicina s'orientin mes a aprovar I'examen de MIR que a les postulades necessitats del

sistema sanitari . De fet , algunes universitats es graduen o comparen en funcio del nombre

d'admesos al programa MIR d'entre els seus postgraduats.

I encara , tot i acceptant que les « preguntes MIR» estiguin presents en la forma d ' estudiar

dels estudiants dels ultims anys i siguin importants protagonistes de les feines d'ensenyar i

aprendre medicina , potser seria convenient dissenyar les preguntes de manera que estigues-

sin orientades a donar resposta a les necessitats del sistema sanitari . Com una prestacio

mes demanada als preguntolegs dels examens MIR.
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