Activitat col·legial. Deontologia mèdica

La Comissió de Deontologia dóna a conèixer documents
sobre dilemes ètics en l’exercici de la professió
MÀRIUS MORLANS,
president de la
Comissió de Deontologia

La consideració
per part de
la Comissió de
Deontologia de la DPO
com una eina de gestió
que permet reconèixer
el treball individual
i millorar l’activitat
assistencial ha tingut
un ampli ressò i ha
estimulat el debat en
el si de la professió
amb l’objectiu de
recuperar la capacitat
d’autoregulació
professional a les
organitzacions
assistencials

Membres de la Comissió
de Deontologia del COMB,
en una de les seves primeres
reunions. Any 2006.

Comissió de Deontologia del COMB s’ha
Lunaareunit
amb una periodicitat mensual i amb
participació mitjana del 70 al 80 % dels seus
membres. La voluntat d’incidir en temes d’actualitat que sovint plantegen dilemes sobre la conducta
professional ha estat la constant que ha orientat
les deliberacions de la Comissió. El resultat s’ha
publicat en articles que ja han arribat a mans dels
col·legiats o hi arribaran pròximament. Revisemlos breument.
La consideració per part de la Comissió de Deontologia de la DPO com una eina de gestió que
permet reconèixer el treball individual i millorar
l’activitat assistencial ha tingut un ampli ressò i
ha estimulat el debat en el si de la professió amb
l’objectiu de recuperar la capacitat d’autoregulació
professional a les organitzacions assistencials.
També en aquest sentit cal interpretar la nostra
posició sobre el temps de la visita mèdica, decisió que correspon exclusivament al metge/ssa en
exercici de la seva responsabilitat de vetllar per la
qualitat de l’acte mèdic. Escurçar el temps de la
visita té un efecte pervers en tant que pot suposar
un major consum de recursos: exploracions complementàries, consultes als especialistes i augment
de la prescripció.

La Llei 14/2007, d’Investigació Biomèdica, va
suscitar la reflexió i l’article posterior sobre els
dilemes ètics de la utilització de mostres biològiques en recerca. Sembla recomanable que les
mostres vagin acompanyades del consentiment
per a recerca i que es facin servir amb una codificació doble, de manera que la recerca sigui
anònima, però es conservi la traçabilitat de la
mostra. Així es pot informar el subjecte que l’ha
donat quan els resultats poden influir en la seva
salut o la dels seus parents, i si aquesta és la seva
voluntat manifestada prèviament.

Les actuacions judicials sobre les pràctiques
d’avortaments presumptament il·legals, a banda de la declaració de la Junta de Govern, han
propiciat el debat sobre la interrupció tardana de
l’embaràs i la necessitat d’identificar i consensuar criteris per orientar l’actuació professional en
aquest context. La viabilitat fetal, moment a partir de qual el fetus té probabilitats de sobreviure,
i l’autonomia materna són els dos principis que
cal respectar, sempre que no entrin en conflicte.
Esperem poder publicar les nostres recomanacions properament.
Dels 147 expedients informatius oberts l’any
2007 per consultes, queixes i denúncies, 7 han
arribat a ser tractats preceptivament per la Comissió. D’aquests, en destaquem dos pel seu interès i impacte.
Un d’ells és sobre la presència de metges en espais audiovisuals amb finalitats d’entreteniment
o pròpiament d’espectacle, sense intencions de
divulgació. Les consideracions respecte d’això
han propiciat el posicionament del COMB, publicat a la pàgina web. Els metges han de vetllar
per mantenir la confiança de la societat envers
la confidencialitat mèdica, un valor essencial en
l’exercici professional. Cal abstenir-se de participar en programes o espais en els quals aquestes
exigències ètiques no estiguin garantides, i evitar
d’aparèixer-hi amb l’única finalitat de la promoció personal i la corresponent publicitat.
L’altre és l’escrit de la Plataforma 10 minuts en el
qual es qüestiona part dels objectius del Complement de Retribució Variable en l’Atenció Primària de l’ICS. La resposta de la Comissió coincideix
amb l’esmentat escrit en què el procés no ha estat
participatiu i que manca un marc ètic adequat per
abordar l’anàlisi d’aquestes qüestions i d’altres de
relacionades amb la gestió.
Els dies 15 i 21 de març es va impartir el curs Aspectes ètics i de responsabilitat professional del metge
resident, conjuntament amb la Secció Col·legial
de Metges Residents i de les Àrees Jurídica i de
Responsabilitat Civil. La nombrosa participació
i l’avaluació favorable dels assistents estimulen a
prosseguir amb aquestes iniciatives que propicien
el coneixement de l’ètica mèdica i del bon capteniment professional. Una iniciativa que cal considerar és la col·laboració futura amb els comitès
d’ètica assistencial i les comissions de docència
dels centres per apropar aquests cursos a l’àmbit
de formació dels MIR.
I, per acabar, volem deixar constància del desconcert amb què la Comissió ha rebut la sentència judicial que anul·la les normes 33 i 59 del
nostre Codi. Les paradoxes d’aquesta sentència
han estat analitzades per juristes experts, com
la senyora Núria Terribas, directora de l’Institut
Borja de Bioètica i autora de l’article “La competència del menor madur: un tema pendent...”,
reproduït al número 122 del Servei d’Informació
Col·legial.
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