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Si be el moment de tenir una resposta definitiva i en profunditat a la

pregunta plantejada a l'encapcalament sera despres de les discussions que

seguiran les quatre taules rodones d'aquesta ponencia , no resulta dificil

anticipar una conclusio , vist el contingut de les corresponents comunicacions:

l'ensenyament d'avui no es el que necessiten els professionals sanitaris per al

dema . Vagi per endavant que noes tracta de criticar agosaradament o de posar

en dubte tot el que s ' ha fet fins ara. No es discutible que el nivell dels nostres

professionals i el nivell de la sanitat en general , ara i en el nostre entorn, son

de qualitat . Les facultats de medicina , maximes institucions responsables de la

formacio medica de pregrau , han estat i son capaces de donar als nostres

estudiants una solida base de coneixements biomedics adequats a les necessitate

de la practica professional . Les institucions sanitaries que participen en la
formacio dels especialistes cobreixen forca satisfactoriament els seus objectius.

La formacio continuada , si be molt menys desenvolupada a casa nostra que els
altres graus de formacio , ha experimentat darrerament avencos significatius.

Pero , es necessari introduir canvis profunds a factual formacio dels metges,
sobretot en el pregrau . Cal introduir altres canvis , a mes dels derivats dels
nous coneixements que, com es discuteix a la taula rodona coordinada pel Dr.

P. Abello ( Perfil del professional competent en ciencies de la salut , l'any 2010),
emergeixen exponencialment cada dia. Es necessari introduir altres te'cniques

i habilitats , a mes de les derivades de 1'aparici6 de noves tecnologies, nous
materials i noves metodologies que, com es parla a la taula coordinada pels
Drs. D. Navajas i B. Soria (Les metodologies condicionaran 1'exercici
professional l'any 2010? ) canvien per a millor cada dia.

Les comunicacions a la taula rodona coordinada pels Drs . A. Oriol Bosch i
J. Vinas (Com coneixer els probables canvis socioculturals del segle xxi) fan
pales com el metge de dema es trobara davant d 'un nou entorn social i cultural.
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El metge del dema, que continuara sent metge de persones i no de malalties,

tindra davant malalts amb mes coneixements que els permetran escollir i

decidir millor sobre la seva salut; malalts amb noves expectatives, noves

demandes, i noves exigencies. Una d'aquestes exigencies sera, sense dubte, la

qualificacio professional del metge; la seva competencia. D'altra banda, les

diferents institucions responsables de la sanitat i de la promocio dels
professionals sanitaris hauran de tenir cura de llur nivell de competencia. Ben

clarificat ha quedat aquest punt en la taula coordinada pel Dr. Bruguera

(L'avaluacio del proces formatiu i de les competencies adquirides), on es posa

de manifest com ningu podra ignorar les seves responsabilitats: el professional

a mantenir la seva competencia i les institucions a certificar-la o acreditar-la.

No podem oblidar, tampoc, com les organitzacions responsables dels
serveis assistencials s'han transformat notablement en els darrers anys, i no hi
ha motiu per pensar que aquestes transformacions hagin arribat a una situacio
estable. No hi ha dubte que les institucions i serveis que seran responsables de
1'assistencia sanitaria necessitaran d'uns professionals amb uns coneixements

i habilitats que aniran mes enlla dels purament biomedics. A mes, la major
sensibilitat que es demanara que el metge tingui pel pacient com a persona

marcara el desenvolupament de noves actituds; s'exigira un professional nou.
Pero, probablement el factor mes determinant del canvi seran les noves

expectatives socials sobre la professio medica. La informacio sera a l'abast de

tothom. El pacient coneixera millor el seu estat de salut i tindra major

protagonisme en la presa de decisions sobre la mateixa; exigira que es tinguin

en compte els seus valors personals. El pacient orientara cap a noves dreceres

el propi sistema sanitari.

En resum: dema el metge utilitzara nous coneixements cientifics i tecnics;

exercira noves competencies en noves organitzacions; haura de donar clara

resposta a creixents demandes del pacient com a persona. L'exercici de la

medicina en 1'aurora del proper segle sera definitivament diferent. Pero,

podem tenir el ple convenciment que la propia professio medica, vital i sempre
sensible a les necessitats de l'entorn, sera capac, tambe ara, d'induir avui els
canvis en 1'ensenyament que necessiten els professionals per al dema. I que els

docents de les ciencies de la salut, capacos en el passat de generar canvis

profunds, donaran resposta plenament adequada.


