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adquirir una actitud de compromis i implicaci6 professional amb la societat.

Si entenern el sistema sanitari com un conjunt d'elements interconnectats i

interdependents que formen un tot complex, caldra ensenyar els professionals

a realitzar un treball en col•laboraci6 amb totes les parts del sistema, en

definitiva, ensenyar-los a treballar en ]'equip sanitari.

En el futur, aquest equip sanitari haura de comptar amb l'aprenentatge

d'altres habilitats i actituds diferents a les de I'estricte coneixement basic, i que

son necessaries per a la relacio en equip. A mes a mes, per treballar efica4ment

en equip cal tractar l'individu i tambe cal el treball en organitzacions (amb

totes les parts del sistema: gestors, professionals de tots els nivells, usuaris).

En aquest sentit, el gestor comparteix ]a responsabilitat, es a dir, es

corresponsable. Els professionals de tots els nivells d'atencib han de buscar un

treball que permeti una perfecta continuftat en els processor assistencials.

L'usuari, per la seva Banda, esta integrat tambe en la famflia i la comunitat com

a suport de la persona malalta. Per tant, cal que es doni aquesta relacio de

corresponsabilitats per moure tots aquests recursos humans i per tant, opti-
mitzar-los.

Com a opini6 personal, el canvi organitzatiu que cal per arribar a assolir
aquests objectius preten buscar no tant l'eficacia sing 1'efectivitat. En aquest
canvi, hi ha d'haver el protagonisme del professional perque, tot i que els

processor puguin ser estandarditzats, ]a cerca de la resposta individual per-
met aquest protagonisme.

El treball en equip requereix un clima de confianca i de respecte. Cal perb,
definir el limit competencial; perb no nomes aix6, sin6 buscar la comple-
mentarietat. Es travessen etapes dures de relacio, perb cal buscar l'objectiu
comu: el benestar de la poblacio.

El treball en equip, es a dir, el de la interaccio multiprofessional (infermers,
personal auxiliar, metges, altres professionals de la salut) amb el client,
requereix: aprenentatge, practica i predisposici6. Calen aquestes habilitats i
cal tambe destacar el lideratge en el sentit que defensa Peter Drucker, es a dir,
cis Ifders eficacos son aquells que son seguidors, que admiren, Clue presenten
resultats, que son exemple i que son responsables.

Tot aixo ens porta a afirmar que tambe cal 1'ensenyament de les actituds
(per escoltar, saber fer us del poder i de l'estatus, ser responsable...) i per tant,
cal la cerca d'estrategies educatives per aprendre junts a treballar,unts. Calen
models formatius per als nous professionals en cis quals es doni molta
importancia la interdisciplinarietat que al final porta a una millor satisfaccid
de I'usuari i a una millor realitzacio del treball professional.

CAitu i s BLAY: Titulacid versus competeneia

Els dos conceptes que encapcalen aquesta exposicio no son conceptes
enfrontats i; per tant, es parlara de titulacio i competeneia . El primer es nomes
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un acte burocratic, un paper. En canvi, competencia fa referencia at desenvo-

lupament professional de forma eficac i eficient per at qual una persona

utilitza coneixements, habilitats, actituds i bon judici associats a la seva

professio. Assolir la competencia doncs, hauria de ser la finalitat del sistema

educatiu. Pero, la situacio at pais es aquesta? Vegem-ne quina es.

Pregrau: la sirtdrornc MIR. Existeix una realitat en Ies persones que Ilan acabat

recentment la carrera. Son mes capaces de respondre a la pregunta: <Quina de

les segiients afirmacions es falsa respecte la malaltia de Shy-Drager', que no

pas de poder visitar un pacient a qui fa mal 1'esquena.

Els coneixements adquirits per la forma d'aprenentatge MIR (preguntes

d'elecci6 multiple) no prediuen la forma en que s'avaluara el pacient, pero

aquest examen es l'unic que pot donar acces a l'especialitat i per tant at mercat

laboral. Aquesta circumstancia, i tambe altres caracteristiques beneficioses de

les preguntes d'eleccio multiple, ha fet que aquest tipus d'examen sigui la

forma mes estesa d'avaluacio en el pregrau de medicina.

A PIES s'estan portant a terme avaluacions amb malalts simulats en

estudiants de rotatori. Els resultats diuen que hi ha molts estudiants que no

han visitat mai un pacient. Tambe es troben moltes mancances en I'anamnesi,

1'exploraci6 fisica o un informe clinic. Ja no es mira en altres habilitats tals com

un ECG o un embenat. Per tant, la titulacio pressuposa la competencia?

Feat I'especialitat. Tots estem d'acord que el sistema MIR ha aportat molts

avencos, entre ells la bona formacio dels especialistes. Pero...

Quin es el programa de referencia? Es formen especialistes sense haver-se

dibuixat previament el perfil competencial coma. Aixb fa que la formaci6 dins

una mateixa especialitat sigui diferent, es a dir, estan tots els residents igual de

ben formats? Estan tots prou ben formats? Quins son els estandards? En no

haver-hi una avaluaci6 al final del proces formatiu, es perd la capacitat del

propi sistema per establir uns estandards de la professi6.

Malgrat que es podria afirmar que en 1'especialitzaci6 el titol pressuposa la

competencia, nomes ho podriem assumir ja que en tant que no es disposa

d'una certificacio at final no es pot constatar de manera objectiva.

E.xercint la medicina. Fins a quin punt es to dret a tenir un titol de «per vida,,?

La realitat es que la tendencia internacional es atorgar caducitat a les certifica-

cions. Els professionals haurfem de ser els primers interessats que hi hagues

una recertificacio, un reperitatge periodic. Aquesta estrategia sembla que es

I'unica que s'ha mostrat util per mantenir els nivells de qualitat de la praxi.

La carrera professional es un altre aspecte diferent de la recertificacio, pero

que tambe to a veure amb la competencia.

Tendencia; cap a on va la societat. Ve't aquf un fragment d'un article periodistic

en que es Ilegeix: Mejor expertos que licenciados. I mporta Io que se sake, uo el titulo

que se tieue. Ivan Tubau, La Vanguardia.
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El que espera la societat es, doncs, que els titols reflecteixin la competencia.

I cap aquesta direcci6 cal avancar.

I)IS( USSI(i

Trrrl ^l'intrr.^rni inns del luihlic:

JORI)I FONT

Afirma que la medicina tradicional no donaria suport a moltes de les coses

que s ' han dit en aquesta taula.

JORI)1 SANS SABRAFEN

Aquesta taula es complementaria de la primera. No s'han d'oblidar les

'veritats,, eternes. Es diu que s'ha de preparar els metges en la capacitat
economica pero, no s'ha de questionar tambe la capacitat d'ingcrencia medica
dels gestors de I'economia? La responsabilitat diagnostica i terapeutica recau

sobre el metge i per tant cal reconeixer aquest paper prioritari del metge
perdue es sobre qui cau la responsabilitat darrera. Alhora, caldria tambc

reflexionar sobre el perill del treball en equip multidisciplinar, que podria
portar a la despersonalitracio del metge.

ROSA COSTA-PAU

Agraeix els models que han donat des de la taula, malgrat que ella no sigui
metgessa. Hem de resoldre problemes? Augmentar la qualitat de vida de la
poblaci(i no va per resoldre els problemes sing per detectar-los, coneixer-los i
fer-los nostres. Joan Subirats ha parlat en ]a taula precedent de ]a modestia, i
cal tambe parlar de la capacitat per adaptar-se als canvis. El repte de la
formaci6 esta en la interdisciplinarietat i aixb nomes es possible si es disposa
de professionals ben formats.

BONAVENTURA LI ADONOSA

S'ha exposat la figura del metge (Abe116, Blay) que s'assembla al model de
Jordi Gol. Es pot fer una critica a la universitat perdue es decideixi a revisar els
sous programes de formaci(i i no es mantingui en la immobilitat propia

d'aquesta instituci6. S'hauria de quantificar el que costa formar on metge
especialista i determinar si aixo rs rendible per a la societat (sis anys de carrera,
anys per examen MIR, anys d'especialitat i trobar feina). Es fa necesseria la
revisi(i del programa de formaci6 de pregrau i tambe la d'especialitat.
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Respostes dc la mesa:

F RANE Is( ABEL. (responent Sans Sabrafen)

La necessitat de dialeg es irrenunciable . En aquest sentit , es obvia la

complementarietat de les dues taules d'aquesta ponencia . Es a dir, cal que

l'eficiencia entri definitivament com a criteri de la practica medica . No es tan

important qui prep la decisio com la responsabilitat compartida que aquesta

implica . Els decisors politics no poden rentar - se les mans i deixar al metge la

decisio talment fos el guardia dels pressupostos de 1'hospital . No es pot

defugir la corresponsabilitat que pressuposa la contencio de costos.

CARLES BLAY (responent Lladonosa)

Resulta facil dir que els titols no pressuposen competencia, el que es dificil

es proposar possibles vies perque aixo no sigui aixi. Val a dir que una

possibilitat passa per 1'avaluaci6 de competencies per tal que el titol les pugui

garantir.

NATIVITAT ESTEVE

La Universitat es un motor important com a subjecte del canvi i com a tal,

i des del mestissatge docencia-assistencia, cal que la docencia estigui mes

relacionada amb la practica assistencial. Un altre aspecte a tenir present en

aquest debat es que la forma d'avaluar es important, pero tambe ho es la forma

d'ensenyar (potser mes que la materia que s'ensenya). En aquest sentit, caldria

que les estrategies docents donessin mes protagonisme a l'alumne i n'estimu-

lessin la participacio.


