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Li formacio de pregrau pot estar o no vincuiada ai sistema sanit;iri.

Un exemple recent de desvincuiaci6 ha estat la manera com les Facuit:,t:;

de Medicina han format metges, ilencat nous candidats ai mercat

de trebair, prescindint de les possibiiitats del camp sanitari d'absor-

cio deis nous professionals.

Quan la reaiitat sanitaria es una referencia per les facuitats,

les consideracions poden donar-se des de dues diverses orientacicns.

Intentar formar professionals competitius, capaar;os de desenvoiupar-

se en is situacio que eis hi ha de tocar viurc, resultant bon exemple

les facultats <, r^rups docents que tenen com objectiu ]a preparacio

per ",'exame Mllt", oficial forma d'acces a l'exercici de la medicina.

Una segona opcio es procurar que ]a formaci6 deis nous professionals

contribueixi a fer front als principals probiemes sanitaris. Consti-

tuint el que podria dir-se formacio orientada als problemes. One pot o-

biigar a matitzar continuament eis plans d'estudi en funci6 de lee

necessitate del sistema sanitari. Ara hA, ;,;uestes modificacion:;,

uquest anar canviant, ha de veure':; corn an inc()nvenient o consider.,r-

se una avantatge?

In medicina primaria no to el nivell tecnic adequat i els professio-

nais no es tan, en gene rirl, temptats d'exercir-la. S'ha superat is

progressive especiaiitzaci6 i es consolidad el paper del metge poliva-

lent. capac d'assoiir, at seu niveli, molts dels problemes que planteja

la poblacio. Hi ha una gran oferta tecnologica, davant de is qua)

el professional ha de comptar arnb una bona metodologia. Han aparegut.

noves professions pero no han invadit ies accions preventives i

epidemiologiques i<r realitat diari_a de qui fa assistencia de primer

linia que qued;i, m;rihauradament, molt ]luny deis liocs de decissio

o d'influencia dec; (Pon poder explicar el que veu o pateix a diari.

In formaci6 de pregrau ha d'orientar-se cap a contribuir a trobar

soiucions a aquests problemes d'ara . Dema a d'altre:,, r()ntrihuint

a mostrar que es tracta , veritablement d'un servei pubiir.


