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La seva finalitat és
reconèixer l’esforç
que fan els metges al
llarg de la seva vida,
millorar l’accessibilitat
a la Formació Mèdica
Continuada (FMC),
promocionar-ne el
finançament a través
de les aliances
necessàries i assumir la
regulació professional
des de la mateixa
professió establint els
circuits pertinents per
mantenir o reincorporar
a tots els professionals
al nivell d’excel·lència
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a l’Assemblea General
de l’OMC, que va tenir lloc
al desembre de 2009.

Validació periòdica
de la col·legiació.
Qualitat de
l’acte mèdic
Mèdica Col·legial (OMC)
Lun ’Organització
va aprovar a l’assemblea de desembre de 2009
programa de Validació Periòdica de la Collegiació amb una doble finalitat: per una part,
garantir als pacients i a la societat la qualitat de
l’acte mèdic i, per l’altra, establir des de les estructures professionals un sistema de garanties per al
metge.
En cap cas es va pensar a examinar els professionals ni qüestionar-ne la titulació. La seva finalitat
és reconèixer l’esforç que fan els metges al llarg de
la seva vida, millorar l’accessibilitat a la Formació
Mèdica Continuada (FMC), promocionar-ne el
finançament a través de les aliances necessàries i
assumir la regulació professional des de la mateixa
professió establint els circuits pertinents per mantenir o reincorporar a tots els professionals al nivell
d’excel·lència. Es tracta, en suma, de facilitar i ajudar el col·legiat, al mateix temps que es garanteix a
la societat la millor atenció mèdica possible.
El jurament hipocràtic, paradigma del contracte
tàcit entre la professió de metge i la societat, s’ha
anat transformant segons els canvis dels valors socials. La cultura anglosaxona ha escenificat amb més
agilitat que la nostra el nou contracte social en el
The Physicians’ Charter, 20021 de lectura obligada
(versió castellana a Medicina Clínica, 20022). L’esmentat estatut es basa en tres principis fonamentals,
la Primacia del Benestar del Pacient, l’Autonomia
del Pacient i la Justícia Social, i es concreta en deu
responsabilitats professionals que han esdevingut la
base de la regulació professional al segle xxi.
Si el principi de l’Autonomia del Pacient és, juntament amb el de Beneficència i Justícia, un dels
pilars de la Bioètica, l’empowerment o apoderament

del ciutadà hauria de ser-ho igualment per a l’ètica
social en les democràcies avançades. El ciutadà responsable de les seves actuacions (“apoderat”) té el
dret a exigir de l’Estat i dels agents socials, com els
col·legis professionals, la màxima transparència en
les seves actuacions, així com l’obligació de retre’n
comptes o accountability. Per retre comptes s’han
dissenyat instruments (credencials) que contenen
informació amb valor simbòlic, com el carnet de
conduir. Per complir la seva funció social aquestes
credencials han de complir certs requisits, han de
ser: fiables, comprensibles, acceptables, pràctiques
i vigents.
L’àrea sobre la qual l’OMC s’ha posat a treballar
és l’Àrea de Validació Periòdica de la Col·legiació.
Atès que s’hauria de poder estar col·legiat amb
exercici o sense exercici professional, no recomanem el nom de recol·legiació. Per altra banda,
per analogia amb la nomenclatura anglosaxona,
el nom de recertificació ha de restringir-se a les
competències específiques pròpies de les societats
científiques. Per això es pensa promoure el concepte de llicència per als col·legiats que sol·licitin
el registre d’activitat assistencial. La llicència comportaria el concepte de caducitat, a diferència de la
col·legiació, que no seria caducable.
Instruments per a la valoració
de la llicència professional

Els col·legis són els interlocutors nats dels seus
col·legiats, de manera que el procés de renovació
de la llicència ha de començar i acabar al col·legi
provincial. El període de valoració serà de sis anys,
al final dels quals es procedirà a la valoració tenint
en compte els instruments que es descriuen a continuació.
Certificació de bona praxi. Certificació expedida pel col·legi corresponent, en la qual constarà la
falta o l’existència de reclamació, queixa o denúncia d’incompetència del metge col·legiat.
Certificació de salut. Certificació expedida pel
col·legi corresponent o institució en la qual delegui, en què constarà la falta o l’indici d’incapacitat
física o psíquica coneguda i la falta o l’existència
de suport del programa d’assistència integral al
metge malalt.
Certificat de l’empresa. Certificació expedida
per l’empresa, en la qual constaran les dates treballades en el període sol·licitat (sexenni) i la falta o
l’existència de reclamació, queixa o denúncia del
metge col·legiat. No seria objecte d’aquesta certificació la valoració del professional per part de
l’empresa, encara que es pot fer constar el nivell
assolit a la carrera professional.
En una segona fase, s’inclourà la FMC realitzada
pel metge i, en fases posteriors, es determinaran
dos tipus de competències, les transversals i les específiques, per al qual se sol·licitarà la col·laboració
de les societats científiques.
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