L’Observatori sondeja l’estat d’opinió dels metges
sobre els temes d’actualitat a la professió
MERCÈ BOTINAS,
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JOAQUIM CAMPS,

Des de l’Observatori

s’han sondejat els

temes de més actualitat a la professió durant
l’any 2008 i a partir d’això s’han elaborat
diversos informes que han servit a la Junta de
Govern del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona per conèixer l’opinió dels metges i
endegar accions en funció d’aquesta. A
continuació detallem un resum d’aquests
informes i aprofitem, com sempre, per agrair
als membres de l’Observatori la seva
col·laboració.
Les dades més recents, facilitades pel
Departament de Col·legiacions del COMB,
posen de manifest que el nombre de dones
col·legiades ha augmentat exponencialment
els darrers anys, fins a representar
L’Observatori de la Professió ha
el 45% del total de metges
analitzat l’estat d’opinió dels
col·legiats actualment. Malgrat
metges sobre els temes de més
això, en el nostre entorn laboral la
actualitat professional. S’han
presència d’ambdós gèneres és
plantejat preguntes als membres de
diferent
en
càrrecs
de
l’Observatori en relació amb la
comandament i en la carrera
feminització de la professió, la
professional. Per aquest motiu, el
prescripció d’infermeria, les vagues
primer informe de l’Observatori el
mèdiques i els metges estrangers
2008 va recollir l’opinió dels
metges entorn a aquest tema. El
40% considera que hi ha diferències de
gènere en la promoció professional en la
medicina i la meitat d’aquest percentatge
creu que hi ha discriminació. Les principals
causes que s’argumenten són: la major
càrrega familiar que assumeix la dona i que
ella prioritza sobre la professió durant uns anys
de la seva vida professional, la cultura
masclista que encara persisteix en el nostre
entorn i el menor interès per part de les dones
per la promoció. La majoria està en contra de
la discriminació positiva i opina que el COMB
hauria d’emprendre accions per millorar
aquesta situació, com ara: 1.Impulsar la
presència de dones en la composició dels
òrgans de màxima decisió de les institucions
sanitàries, mitjançant pactes i acords de
col·laboració.
2.Promoure
decididament
mesures de conciliació per a tots els metges,
homes i dones. 3. Crear una comissió que
vetlli per la igualtat on puguin denunciar-se
fets discriminatoris i que tingui capacitat de
valoració de mèrits curriculars.
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Prescripció d’infermeria

1. Imatges del web de
l’Observatori de la Professió.
2. Imatges del web de
l’Observatori de la Professió.

El Ministeri de Sanitat i Consum va presentar el
2007 el projecte d’ordre pel qual els
professionals d’infermeria tindran capacitat
de
prescriure
determinats
productes
farmacèutics. Des de l’Observatori de la
Professió ens vàrem interessar a conèixer,
concretament, l’opinió dels professionals
sobre aquest projecte d’ordre: la majoria dels
metges no hi està d’acord i no hi
ha
diferències entre AP i Hospital. L’ordenació no
es considera necessària i els professionals

argumenten que no servirà per millorar
l’atenció al pacient, que no hi haurà canvis
en la despesa farmacèutica i que es crearà
confusió entre la població.

Vagues dels metges
En relació amb la vaga de metges a Barcelona
ciutat del 12 de febrer de 2008, l’Observatori de
la Professió va demanar l’opinió als seus
membres sobre les vagues dels metges. El 80%
dels metges creu que amb les vagues
s’aconsegueixen millores laborals i professionals,
tot i que no siguin gaire importants. Pensen que
els ciutadans accepten les vaques mèdiques
sempre que durin poc i els serveis mínims siguin
suficients. No les consideren mancades d’ètica,
si s’han esgotat altres vies d’enteniment. Els
metges pensen que el fet de ser assalariats no
els resta professionalitat, però si que posen en
dubte la quantia dels salaris actuals i creuen que
el col·lectiu ha d’aconseguir un salaris de base
equiparables amb els d’altres professions de
gran responsabilitat.

Metges estrangers
Els darrers anys, un bon nombre de metges
formats a l’estranger ha vingut a treballar a
Catalunya. Si analitzem les dades a partir de l’1
de gener de 2008 fins a l’1 de setembre, els
metges estrangers suposen el 52,7% dels nou
col·legiats, el 13,8% de tots els col·legiats. A
l’octubre de 2008 es van sondejar l’opinió dels
membres de l’Observatori entorn a aquest tema.
La majoria dels enquestats no té una opinió
negativa sobre els metges estrangers, però creu
que el seu nivell de preparació és sovint inferior
al dels metges formats aquí. Consideren que els
malalts s’estimen més que els visiti un metge
d’aquí per la desconfiança que genera la
barrera idiomàtica, el desconeixement del
sistema i la diferent cultura de malaltia. Es
valoraria positivament que el COMB fes cursos
de formació d’acollida, promogués un examen
de la competència tipus ECOE, edités un
manual de la sanitat pública i promogués un
període de pràctica previ a l’homologació.
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