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Mentre que a la primera part de la Ponencia s'ha pres en consideracio

l'entorn on es desenvoluparan les ciencies de la salut en els propers anys, aquf

descriurem a grans trets com hauria de ser el professional que exerceixi en

aquesta epoca. La descripcio de quin hagi de ser l'objectiu ens ha d'ajudar a
establir com ha de ser la formacio que cal donar a aquests futurs metges des del

moment actual: definir les competencies d'una professio facilita la definicio

dels objectius a les institucions docents.

En el mare classic de l'adquisicio de coneixements, tot i defensar la necessitat

d'obtenir-los, en senyalarem la manera com s'han d'estructurar i els canvis
accelerats que sofreixen, per als quals cal una capacitat permanent
d'aprenentatge. Remarcarem l'interes d'una formacio practica que permeti
l'adquisicio d'habilitats i que desenvolupi el judici clinic i la capacitat per
resoldre problemes; descriurem com 1'especialitzaci6 no ha de ser excloent
d'uns coneixements troncals i generics; enfocarem 1'activitat professional cap
a la salut, per davant de la cura de la malaltia; i senyalarem el nivell necessari
de recerca i de docencia que ha de tenir el personal assistencial.

Comprendre quines actituds cal prendre en exercir la medicina ens portara
a reflexionar sobre les diferents escales de valors i la seva evolucio en el nostre
mon occidental. El deteriorament que s'ha produit en la relacio metge-malalt
nomes pot ser reconduft per una medicina centrada en el pacient com a
persona. Quan parlarem de 1'equip sanitari com a base per a l'assistencia,
revisarem alguns dels conceptes anteriors, en funcio del treball coordinat dels
diferents professionals de la salut que la demanda sanitaria exigeix. Vist des
del punt de vista de 1'infermeria, ens donara una visio mes amplia d'aquest
ventall de professions diferents orientades cap a una mateixa finalitat. En el
darrer apartat, que tractara de la necessaria preeminencia de la competencia
professional sobre la simple titulacio administrativa, hi podrem veure com
orientar la formacio a les diferents etapes del pregrau, 1'especialitzaci6 i la
formacio continuada.


