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ELS CANVIS DE LES EXPECTATIVES DELS USUARIS I

DELS PROFESSIONALS EN CIENCIES DE LA SALUT

INTRODUCCIO

JORDI CODINA

FundaciO del Parc Tauli, Sabadell

El contingut de 1'exposici6 es la presentacio dels aspectes relacionats amb

els canvis de les expectatives dels usuaris i dels professionals en ciencies de la

salut, extrets de I'«Estudi sobre tendencies i escenaris que actuen sobre les

competencies professionals en ciencies de la salut».
L'estudi sobre tendencies i escenaris que actuen sobre les competencies

professionals en ciencies de la salut es un estudi de prospectiva que ha estat

endegat pel Consell Catala d'Especialitats en Ciencies de la Salut (CCECS),

amb el suport de l'Institut d'Estudis de Salut, l ' Academia de Ciencies Mediques

de Catalunya i de Balears (ACMCB), el Comissionat per a Universitats i

Recerca de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Sanitat i Seguretat

Social de la Generalitat, amb el suport tecnic, per a la seva realitzacio, de la

Fundacio del Parc Tauli.

PLANTEJAMENT I MOTIVACIONS DE L'ESTUDI

Aquest estudi iniciat el gener de 1994 esta en fase de presentacio de
resultats i conclusions, essent aquest Congres una magnifica plataforma per
polar a debat alguns dels temes rellevants que suggereix.

L'estudi to com a referent de partida dues asseveracions: 1'explosi6 de
coneixements biomedics que ha tingut lloc en els darrers 50 anys ha superat

amb escreix els coneixements assolits en aquest ambit en tota la historia de la
humanitat. A mes, la nostra societat ha evolucionat de forma molt accelerada
en aquest periode. Aquestes dues asseveracions donen hoc a un escenari per

a 1'exercici de les professions sanitaries forca diferent al d'uns quants anys
enrera. Els professionals en ciencies de la salut hauran de desplegar unes
competencies ampliades en relacio a la situacio previa.

Es evident que, per avancar cap a la nova situacio, caldra reorientar profunda-
ment la formacio en tots els ambits del pregrau, del postgrau i de la formacio
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continuada i, per fer-ho, caldra compartir la reflexio, coneixer l'opinio i integrar

les aportacions dels propis professionals i de les societats i de les institucions
que desenvolupen competencies en l'educacio medica continuada.

La metodologia qualitativa escollida per dur a terme l'estudi s'ha centrat en
la tecnica Delphi, a traves d'un giiestionari estructurat en 113 termes a la
primera volta i 16 a la segona volta i, posteriorment, una segona fase de
consulta institucional. L'enfocament corn a estudi de prospectiva preten posar
l'emfasi en el proces de reflexio conjunt i la integracio de les aportacions
qualificades de liders d'opinio, per tant no es possible fer inferencies
estadistiques respecte a 1'univers de professionals.

Aquest estudi preten superar una concepcio de vegades excessivament
restrictive, que ha caracteritzat les analisis de prospectiva. Hem volgut aportar
un instrument nou -corn correspon a una situacio emergent-, que consideri
el tema de les competencies professionals des de les perspectives diverses i
amb un ampli ventall de participacio professional i institucional, tant en el seu
disseny i elaboracio, corn en les aportacions d'opinio. La seva pretensio es la
de ser un instrument que doni resposta, encara que limitada, a la necessitat
imperiosa de coneixer el futur, per part de les persones i de les institucions a
les quals s'ha encomanat la funcio de fer coses o d'aconseguir que les coses es
facin (Fig.1).

Els resultats d'aquest estudi donen peu a formular-nos, entre d'altres, les
questions que hem seleccionat en aquesta presentacio:

1. Quines son les tendencies que emmarquen 1'escenari futur de la sanitat?
2. Quin es el marc de competencies que considerem mes importants els

professionals en ciencies de la salut?
3. Quines son les prioritats en formacio que defineixen els professionals?
4. Quines son les expectatives dels usuaris i dels professionals?
5. Quin es el mare de relacions amb 1'administraci6 que desitgen els pro-

fessionals?

QUINES SON LES TENDENCIES QUE EMMARQUEN L'ESCENARI FUTUR DE LA SANITAT?

A. La medicina es l'eix nuclear de l'assistencia sanitaria:
- es fonamenta en el coneixement cientific i es beneficia del progres tecnologic,
- to en compte el pacient corn a subjecte d'emocions, relacions socials i
vinculat a un sistema de valors personal,

- fa us de recursos importants pero escassos,
- es d'una efectivitat gran, pero limitada (la mort es inevitable),
- ha de tenir cura de tothom.

B. Els professionals en ciencies de la salut:
-han passat, en pocs anys, de ser professionals liberals a ser, majoritariament,
professionals que exerceixen en el mare de sistemes organitzats,

-han estat sotmesos a 1'evoluci6que ha representat la inclusio de l'assistencia
sanitaria dins dels trets basics dels ciutadans,

- tenen un paper rellevant en la distribucio dels recursos destinats a sanitat.
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FIG. 1. E squema del desenvolupament metodologic.
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C. El ciutada com a usuari dels serveis assistencials:
- no perd els seus drets pel fet d'emmalaltir,
- cada cop to mes coneixements i autoestima i sap mes que li passa i que vol,

- to dret a ser escoltat i informat,

- espera rebre uns serveis raonables en relacio al que costa el sistema sanitari.
D. L'administracio sanitaria i les organitzacions proveidores dels serveis

assistencials estan permanentment sotmeses als conflictes derivats de:
- haver de donar resposta a demandes creixents amb recursos limitats,
- els interessos professionals, a vegades contraposats a les necessitate
organitzatives i financeres,

- la necessitat d'alliberar recursos assistencials poc efectius per a dedicar-los
a la prevencio de la malaltia i a la promocio de la salut.

E. El conjunt social evoluciona mogut per tendencies:
- demografiques, de canvi en 1'estructura poblacional,
- epidemiologiques, amb predomini de les malalties cronicodegeneratives,
- economiques, amb fluctuacions cada vegada mes frequents de les
disponibilitats pressupostaries en relacio amb la demanda de serveis,

- ecologiques, que posen en primer pla que es mantingui un desenvolupament
sostenible,

- organitzatives, que modifiquen els rols tradicionals dels professionals,
- informatives, que posen la informacio a l'abast de tothom gracies a la
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combinacio de la informatica i els sistemes de comunicacio,
- tecnologiques, que aporten nous mitjans de gran efectivitat diagnostica i
terapeutica,

- socials, que demanden el rendiment de comptes del sistema,
- culturals, que exigeixen el respecte als drets individuals i als valors diferents
de cadascu.

QUIN ES EL MARC DE COMPETENCIES QUE CONSIDEREM MES IMPORTANT ELS PROFESSIONALS

EN CIENCIES DE LA SALUT?

Segons els resultats de l'estudi, els professionals enquestats defineixen un
perfil del professional del futur que el podriem resumir de la forma seguent:

Els professionals del futur hauran de promoure la salut, prevenir i tractar
la malaltia i rehabilitar la discapacitacio de manera etica i respectuosa amb les
diferencies individuals. A mes, hauran de fer-ho amb recursos limitats,
sustentant aquestes activitats en el coneixement cientific i amb el suport de les
tecnologies. Pero la societat i els mateixos professionals encara demanen mes:
els professionals hauran de ser millors prestadors d'assistencia integral;
comunicadors; pensadors critics; motivats per 1'aprenentatge permanent;
especialistes en informacio; practicants de l'economia aplicada; coneixedors
de la sociologia, de 1'antropologia, de l'epidemiologia i del comportarnent
huma; participants, liders i gestors d'equip de salut i, finalment, defensors de
les necessitate de la comunitat a la qual presten servei, a la qual, a mes, hauran
de retre comptes.

Les principals competencies que hauran de tenir els professionals en
ciencies de la salut per assolir aquest perfil queden identificades, des de la
perspectiva de la seva importancia en 1'exercici professional, en la taula
seguent, on es recull la mitjana de puntuacio obtinguda per a cada una d'elles
entre els enquestats, sobre una banda de qualificacio de 0 a 4 (Taula 1).

Es evident que, per avancar cap aquest desideratum de professional, cal una
profunda reorientacio de la formacio en tots els nivells, i situar dins d'aquestes
perspectives la definicio de l'excel•lencia professional i els criteris d'acreditacio
i certificacio d'excel•lencia.

QUINES SON LES PRIORITATS EN FORMACIO QUE DEFINEIXEN ELS PROFESSIONALS?

El grau d'adhesio al desig que la formacio contribueixi a proporcionar les
competencies esmentades es molt alt entre els participants en l'estudi. Per
contra, la confianca en el fet que les coses succeeixin com es desitja es
certament menor. Per aquesta rao, es va demanar valorar, tambe, entre 0 i 4 el
grau de satisfaccio respecte a la formacio rebuda en cada una de les 17
competencies professionals que havien anat apareixent com a mes rellevants
al llarg de 1'estudi. El resultat ha estat molt interessant, tal com es presenta en
la Fig. 2. Ll'estudi posa de relleu que el grau de satisfaccio amb la formacio
rebuda, pel que fa a aquestes competencies, nomes assoleix 1'aprovat en quatre
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TAULA 1. Mitjana de puntuacio obtinguda per cada competencia entre els enquestats

137

Competencies Importancia

Competencia diagnostica i terapeutica 3,76

Identificacio i resolucio de problemes 3,75

Comunicaci6 amb els pacients 3,71

Motivacio i aprenentatge permanent 3,64

Treball en equip 3,48

Utilitzaci6 adequada de la informacio 3,47

Us adequat de la tecnologia 3,44

Bioetica 3,31

Educacio sanitaria de la poblacio 3,31

Acceptar ser avaluat 3,30

Facilitar 1'equitat d'acces 3,30

Cobertura necessitats assistencials 3,27

Foment dels estils saludables de vida 3,25

Reconeixer les diferencies individuals 3,16

Tenir en compte els costos 3,16

Treballar en el mare d'organitzacions 3,01

Fer participar els pacients 3,00

aspectes. En les tretze competencies restants, la satisfacio esta per sota dels
minims que els mateixos professionals fixen com adequats.

QUINES SON LES EXPECTATIVES DELS USUARIS I DELS PROFESSIONALS?

El perfil de professional que es dibuixa per al futur proper posa de relleu
la necessitat de desenvolupar harmonicament els valors propis del coneixement
cientificotecnic especialitzat i els valors del coneixement mes global i
humanistic, tambe reconegut a l'estudi com a imprescindible per a la bona
praxi professional i pera l'optimitzacid del conjunt del sistema assistencial i
el seu apropament a les necessitats dels ciutadans.

La majoria d'experts consultats a 1'estudi mostren un clar desig que els dos
tipus de coneixement es complementin; tanmateix, la majoria d'experts es
mostren esceptics respecte a aconseguir-ho. Alguns comentaris dels
professionals consultats apuntaven diverses idees que es poden resumir en el
que hem anomenat el paradigma de l'iceberg representat a la Fig. 3.

La descripcio del paradigma manifesta que 1'exercici professional es
configura amb unes competencies visibles -part que sura de 1' iceberg-
que identifiquem com coneixements, habilitats i experiencia i, d'altra banda,
les « metacompetencies» -part submergida- formada pels valors, les
motivacions i l'autoimatge. Ambdos aspectes estructuren 1'expressi6 de la



138 QUINZE CONGRES DE METCES I BIOLECS DE LLENGUA CATALANA
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FIC. 2 Importancia i satisfacci6 de la formaci6 en disset de les principals competencies dell

professionals en Ciencies de la Salut.

practica professional . El col-lectiu professional tendeix a valorar i a acreditar
fonamentalment les competencies visibles, aquelles que son facilment
avaluables i que configuren els curriculums professionals . Son aquelles sobre
les quals es pronuncien les comissions de credencials , els comites de seleccio
o en les quals es basen els criteris de promocio professional . Tanmateix, els
usuaris donen, probablement , mes importancia a les <<metacompetencies>>,
aquells aspectes que condicionen l'empatia, la comunicacio , la individualit-
zacio, la mes alta consideracio del malalt corn a persona en la practica
professional , tot donant per fet 1'existencia de les competencies tecnico-
cientifiques.

Quan es planteja el repte d ' harmonitzar el coneixement cientific especialitzat
i el coneixement mes global i humanistic, s'enceta un debat fonamental en el
si del sistema sanitari , que a hores d'ara es, tambe, extensible a altres arees de
l'activitat cientifica . Tant es aixi, que l'analisi d'aquesta giiestio cobra sentit en
el side cada un dels ambits d'especialitzacio . L'opinio i la posicio sobre aquest
terra, per part dels diferents col-lectius cientifics i professionals, pot ser
especialment rellevant per identificar les tendencies de fons i les linies d ' actuacio
que s 'han de plantejar.
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FIG. 3. Expectatives d'usuaris i professionals en relacio a les competencies.
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QUIN ES EL MARC DE RELACIONS QUE DESITGEN ELS PROFESSIONALS AMB L'ADMINISTRACIC?

La visi6 general que els professionals tenen dels «decisors >> en l'ambit de la
politica sanitaria a Catalunya sembla que es positiva . Alguns dels comentaris
posen de relleu que despres d'un periode basat en la prioritzaci6 de criteris
d'ordenaci6 i planificaci6 , els darrers anys s ' ha impulsat una politica mes
orientada a objectius de salut , i l'aprovacio del Pla de Salut de Catalunya ha
estat un clar indicador d'aquest punt d'inflexi6. Malgrat aixo, s'ha d'acceptar
que no s'hagi aconseguit, encara, fer una adequada integraci6 entre el Pla de
Salut corn a objectiu de la politica sanitaria i els mecanismes de financament i
prioritzaci6 en l'assignaci6 de recursos.

Respecte al rol dell gestors de les organitzacions assistencials , hi ha una
percepci6 , per part dels professionals molt ambigua (cadascu pren posici6
d'acord amb com li va en el seu entorn de treball), i cal reconeixer que es en
aquest camp on se situa amb mes forca el conflicte derivat de l'absencia
d'integraci6 entre els macroobjectius de la politica sanitaria i la racionalitat
instrumental i economica del sistema . El repte se situa, en aquest cas, en
1'harmonitzaci6 entre la << racionalitat objectiva o substantiva >> -alt nivell
d'acord amb l'orientaci6 politica cap a objectius de salut- amb la «racionalitat
instrumental o economica » -alt nivell de desacord en els elements que
instrumenten el financament i la prioritzacio en 1'assignaci6 de recursos.
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Un dels comentaris fet per un dels enquestats ens sembla forca il-lustratiu:

«Les tendencies a la prevencio , a l'avaluacio de resultats , a 1'6s intensiu de la

formacio, a la perspectiva comunitaria , a la intersectorialitat , son tendencies

dels clinics . Els gerents poden no estar interessats en aquestes tendencies. Si el
centre sanitari nomes rep compensacio economica pels seus actes assistencials
-UBAS-, si els actes formatius , les accions preventives , els treballs d'avaluacio
no tenen rendibilitat immediata, els gerents facilment prescindiran d'ells. Els
sistemes de pagament condicionen els gerents i els gerents condicionen els
clinics.>>

A MANERA DE CONCLUSLO

Des de la perspectiva de l'analisi feta, cal plantejar-se que cal fer i que es pot
fer a partir d'ara, tot seguint les linies d'actuacio ja encetades a diferents
ambits del nostre co1•lectiu professional.

Els reptes plantejats -formacio, harmonitzacio entre el coneixement tecni-
cocientific i coneixement global i humanistic i la integracio entre els objectius
de la salut i els mecanismes de financament i prioritzacio en l'assignacio de
recursos-, requereixen, pero, perspectives d'actuacio diferenciades. Caldra
veure, doncs, quins camins s'han de prendre per disminuir la distancia entre
com els professionals en ciencies de la salut ens veiern ara i corn ens volern
veure en el futur, i circumscriure aquesta imatge a cada un dels ambits
especifics de l'ampli col-lectiu que interacciona a l'entorn de la salut.
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