Activitat col·legial. Institucions mèdiques

RICARD GUTIÉRREZ,
vicepresident.
Vicepresident de l’OMC

Un exemple molt
clar d’aquestes
noves relacions ha
estat la celebració a
Barcelona, els passats
14 i 15 de novembre,
de l’Assemblea General
de l’OMC d’Espanya,
en què van participar,
a més dels presidents
i els vocals nacionals,
la consellera de Salut,
Marina Geli, i les
principals autoritats
sanitàries de Catalunya

La nova etapa
en les relacions
institucionals entre
el COMB i l’OMC
ntre els fets més destacables de l’any
E
2008, al si de l’Organització Mèdica Collegial d’Espanya, destacaria la meva elecció com
a vicepresident del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos de España (CGCOME).
Des que es van convocar les eleccions, arran
de la dimissió del que era vicepresident, Jesús
Aguirre, per haver sortit elegit senador, i un
grup de presidents em van proposar que presentés la meva candidatura, sempre vaig dir que ho
faria si era un candidat de consens de la institució. Efectivament ho vàrem aconseguir i, en les
eleccions del 7 de juny, vaig ser candidat únic
amb una participació del 90,7 % i un suport
del 86,4 %.
Després de molts anys d’experiència professional vaig arribar al càrrec amb l’objectiu clar
d’abordar els importants reptes que en aquests
moments té la professió mèdica, des d’intentar
millorar al màxim i garantir la qualitat assistencial o la qualitat de l’atenció mèdica que reben
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1. Ricard Gutiérrez, en el moment de ser proclamat vicepresident de l’OMC a les eleccions
del 7 de juny de 2008, a la seu del CGCOM.
2. Primera Assemblea General de l’OMC a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona.
3. Serafín Romero, Jaume Padrós, Ricard Gutiérrez, Manuel Carmona i Gustavo Tolchinsky, en l’acte
de presentació a la seu de l’OMC d’un estudi de la Fundació Galatea sobre la salut dels MIR.
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els nostres ciutadans, fins a intentar aconseguir
que els metges i les metgesses puguin exercir en
les millors condicions possibles. I això no vol
dir només les millors condicions des d’un punt
de vista de retribució econòmica –que també–
sinó de promoció professional, de formació, de
suport tecnològic o de coses aparentment tan
simples com tenir espais físics dignes.
I no ens hem d’oblidar d’altres camps, com per
exemple el de l’ètica, en un món tan canviant i
globalitzat com el nostre, o el de la protecció social dels metges i les seves famílies. Però també
s’ha de treballar en la línia d’acostar el Consejo als col·legis, s’han de buscar sinèrgies per tal
de sumar i no restar i intentar posar el màxim
d’imaginació per les vies de participació que calgui per tal d’aconseguir aquest acostament.
El meu nomenament –no cal oblidar que és la
primera vegada que un metge català és escollit
vicepresident del Consejo General de Colegios
de Médicos– pot ajudar a la millora en les relacions entre el Col·legi de Metges de Barcelona
i el Consejo, que en el passat no han estat sempre fàcils. Crec que ara comença una nova etapa
que ha d’estar marcada per la col·laboració entre les dues institucions i per la lleialtat.
Un exemple molt clar d’aquestes noves relacions ha estat la celebració a Barcelona, els passats 14 i 15 de novembre, de l’Assemblea General l’OMC d’Espanya, en què van participar,
a més dels presidents i els vocals nacionals, la
consellera de Salut, Marina Geli, i les principals
autoritats sanitàries de Catalunya. La celebració de l’Assemblea, a més, va coincidir amb el
III Congrés Nacional del PAIME, que també es
va celebrar a Barcelona.
El 2008 també ha estat important en l’àmbit
europeu i voldria destacar la meva elecció com
a vicepresident de la Unió Europea de Metges
Especialistes (UEMS), el passat 10 d’octubre
a Copenhaguen. La UEMS, que el 18 d’abril
d’aquest any ha celebrat el seu cinquantè aniversari, té la seu a Brussel·les i va iniciar les
seves activitats amb l’harmonització de la formació mèdica de postgrau. Actualment, al voltant de dos mil especialistes de tots els països
participen en les diferents seccions i boards.
Més recentment, ha posat en marxa el Consell
Europeu d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada, el qual intentarà harmonitzar
aquesta formació continuada a Europa. La
UEMS també té en aquest moment entre mans
l’assessorament en temes tan importants com
l’homologació de titulacions, la lliure circulació
de professionals o la lliure circulació de pacients, entre d’altres.
Espero i desitjo que aquesta nova presència en
aquests organismes a Espanya i a Europa pugui
ser útil als companys de professió i a la ciutadania en general.

