Activitat col·legial. Debat sobre la professió

El Consell de la Professió Mèdica obre un procés de debat
sobre les propostes dels tres primers anys d’activitat
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ra de Salut, Marina Geli, mitjançant l’Ordre SLT
349/2006. El Consell es va crear, en bona part, com
una resposta a la vaga de metges que va tenir lloc la
primavera de 2006, impulsada pel sindicat Metges
de Catalunya. El Consell va néixer amb l’objectiu
de constituir un fòrum de reflexió i debat entre
metges i Administració sanitària. D’aquesta manera, els metges podrien canalitzar propostes sorgides
des de la professió i l’Administració podria copsar
de primera mà l’opinió dels professionals davant de
la política sanitària que desenvolupa.
La composició del Consell de la Professió Mèdica hauria de permetre ambdós objectius, ja que
hi estarien representats càrrecs de l’Administració
sanitària, membres elegits pels sindicats, Metges
de Catalunya, UGT i CCOO, membres electes de
les juntes de les organitzacions professionals: collegis de metges, Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i representants de les patronals sanitàries,
Unió Catalana d’Hospitals i Consorci Sanitari de
Catalunya, així com de l’Associació de Clíniques
Privades, i també algunes persones de lliure designació per part de la consellera.
Per a un millor funcionament es van constituir al
si del Consell dues comissions:
una d’Ordenació de la Professió, presidida pel president del
Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya, i una altra sobre
l’Exercici de la Professió, presidida pel secretari general del
sindicat Metges de Catalunya.
En cada comissió es van integrar metges representants dels
col·legis de metges, dels sindicats i de les patronals. L’objectiu
de les comissions és elaborar informes que s’haurien d’exposar
davant del Plenari del Consell de la Professió per
ser aprovats. Abans d’arribar al Plenari, els informes han d’estar aprovats per consens en la comissió
redactora.
Una particularitat interessant del funcionament
del Consell de la Professió és que l’Administració
no hi té una representació majoritària ni en el ple
ni en cada una de les comissions, i que l’aprovació
de qualsevol proposta ha de fer-se per consens dels
assistents.
Fins al moment d’escriure aquesta nota, la Comissió d’Ordenació de la Professió ha presentat els
següents informes davant del Ple del Consell:

• La necessitat de metges en el sistema sanitari català. Causes i solucions (30-12-2006).
• La participació dels metges en la gestió dels centres sanitaris (17-10-2007).
• La participació dels metges en els òrgans de govern (17-03-2008).
• Les relacions entre centres hospitalaris per afavorir el manteniment i la millora de la competència
dels seus professionals (10-02-2009).
• Les relacions entre metges de primària i d’hospital (22-06-2009).
La Comissió de l’Exercici Professional ha estat
treballant en un projecte sobre la retribució dels
metges en el sistema sanitari català.
Tots aquests informes han estat aprovats per unanimitat en el Plenari del Consell.
L’hora de la reflexió

Com a membre actiu del Consell de la Professió,
puc afirmar que s’han elaborat excel·lents documents, però s’han explicat i debatut poc en el si
de la col·legiació i no han arribat a tots els gestors
de les institucions sanitàries. Això explica, almenys
en part, que les seves recomanacions no s’hagin
implantat amb la rapidesa que als membres del
Consell els hauria agradat. Cal reconèixer que als
centres d’atenció primària i als hospitals no han
arribat encara moltes de les recomanacions proposades.
El Consell ha servit per fer una reflexió sobre
problemes que afecten molt directament la pràctica de la professió, com la falta de metges, la necessitat de canvis en el sistema de retribucions, la
participació dels metges en la gestió i el govern de
les institucions, les relacions entre metges de diferents hospitals i la dels metges d’Atenció Primària
amb l’hospital.
Després de tres anys de funcionament del Consell arriba l’hora de fer-ne difusió i intentar que els
metges i metgesses de Catalunya s’incorporin a la
reflexió que han fet abans els membres que han
format part fins ara del Consell de la Professió.
Aquest procés de difondre els documents elaborats pel Consell ha començat. Hi ha un pla
de comunicació en marxa liderat per l’IES, i tots
els documents són accessibles als metges, perquè
estan penjats a les pàgines web de totes les institucions sanitàries. Hem començat també a dissenyar un sistema de fòrum obert per debatre els
documents i aportar suggeriments i propostes. Estic convençut que l’impacte dels documents del
Consell transcendirà el govern que ha impulsat el
projecte i serà un planter d’idees per introduir reformes en un sistema sanitari que necessita canvis
urgentment.
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