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La bona practica medica exigeix disposar en primer floc de coneixements,

en segon hoc d'habilitats per utilitzar-los adequadament en l'activitat

professional i, finalment, de la capacitat d'establir una correcta interrelacio

amb el malalt i el seu entorn familiar.

L'aprenentatge de la professio medica implica, doncs, l'adquisicio de

coneixements teorics sobre les malalties, les seves causes, les maneres de

presentar-se, els procediments per a la seva deteccio i guariment, i al mateix

temps, 1'adquisicio d'habilitats per utilitzar aquests procediments amb

racionalitat i eficiencia, i d'actituds que permetin l'establiment d'una relacio

amb el malalt, basada especialment en el respecte per la persona que pateix i

en una adequada comunicacio.

Aquest conjunt d'elements: coneixements, habilitats i actituds, necessaris

per ser un bon metge, s'adquireixen basicament durant els periodes de pregrau

(llicenciatura) i de postgrau (formacio especialitzada), pero han de mantenir-

se actualitzats durant tota la vida professional. Aquest manteniment dels

coneixements i habilitats no s'ha d'entendre corn la simple conservacio del que

s'ha apres, sing com un proces de posar-los constantment al dia, ja que

continuament apareixen nous coneixements i nous procediments diagnostics

i terapeutics, alguns dels quals nomes s'han d'incorporar, pero d'altres han de

substituir alguns que ja es tenien, i que han quedat obsolets (formacio medica

continuada, FMC).

Aquesta sessio ha estat programada per analitzar 1'avaluaci6 del proces

formatiu i de la competencia, entenent aquesta ultima com la traduccio a la

practica clinica dels coneixements i habilitats adquirits. Avaluar significa

mesurar, determinar el valor, i tambe jutjar si s'esta per sobre o per sota del
nivell que s'esperava.

L'objectiu d'aquesta sessio no es senzill. Se'ns ha encarregat que discutim

com s'han d'avaluar els tres periodes formatius del metge: pregrau, postgrau

i FMC, en les seves tres dimensions, coneixements, habilitats i competencia.
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Tambe hauriem de considerar altres nocions com son a qui pertoca fer-ho i
quan fer-ho.

Al final de la sessio, amb les aportacions dels membres de la ponencia, els

Drs. Ferrer, Garcia Sevilla, Pardell, Pont i Pujol, i les contribucions fetes pels

assistents, estarem en conditions de suggerir recomanacions a les institutions

que tenen la responsabilitat de la formacio dels metges (Facultat de Medicina

i Administracio sanitaria) i les que tenen la de vetllar pel manteniment de la
competencia clinica (Col-legi de Metges) per modificar els actuals processos

d'avaluacio i per introduir-ne de nous.

Els textos que tenim aqui representen unicament un guio esquematic dels
punts que han de ser discutits, aportats per cadascun dels membres que hi
participen.


