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El 80% dels
professionals opinen
que la informació que
va rebre la ciutadania
per part de les
autoritats sanitàries
sobre la grip A fou
regular o dolenta. El
COMB va merèixer
la confiança dels
col·legiats per informarse: un 70% va rebre
la informació referent
a la grip A a través
de la pàgina web del
COMB i la majoria la
consideren correcta,
mesurada, real i amb
sentit comú

’Observatori de la Professió ha elaboLd’informes
rat, des de la seva creació l’any 2003, una sèrie
que han servit a la Junta de Govern
del Col·legi de Metges de Barcelona per conèixer
l’opinió dels metges sobre temes d’actualitat i per
valorar, així mateix, l’estat d’opinió dels professionals en el seu dia a dia. Aquests temes han estat tan
diversos com la relació atenció primària-hospital,
la feminització de la professió, la formació continuada o el model retributiu.
Durant l’any 2009, des de l’Observatori de la Professió s’han abordat els següents temes d’actualitat:
discriminació femenina en medicina, lliure dispensació de la píndola de l’endemà i la vacunació
de la grip A.

Aquesta mesura es correspondria més amb una
mesura política basada en arguments ideològics
mal entesos, passant per damunt de criteris científics i socials. A més, desincentiva l’ús del preservatiu, amb el conseqüent risc d’augment de malalties
de transmissió sexual, i significa la pèrdua d’una
excel·lent oportunitat de contacte de la població
amb el sistema sanitari i, per tant, de fer difusió
d’una adequada educació sexual que, de ben segur,
no es desenvolupa al taulell de la farmàcia. Per tot
això, creuen que els metges en general, i el Collegi com a representant seu, haurien de ser més
bel·ligerants quan es prenen decisions d’aquesta
índole, sense cap diàleg ni consens amb els professionals mèdics.

Discriminació femenina en medicina

Vacunació de la grip A

Malgrat la progressiva feminització de la professió,
la dona no està accedint als càrrecs de comandament en la mateixa proporció, tal i com es va donar a conèixer al J. Med. Ethics 2009; 35; 104-106,
on es va publicar un article que destacava que, en
dos dels hospitals més grans de Barcelona, més del
85% dels càrrecs són ocupats per homes. Preguntats per l’Observatori, va sorprendre la diferència
de percepció de discriminació entre homes i dones
metges, especialment en l’àmbit hospitalari, on
el 30% de metges admeten l’existència de discriminació versus el 65% de metgesses. Diferències
similars a les observades quan es preguntava si
l’evolució demogràfica de la professió solucionaria naturalment aquesta discriminació o bé caldria
actuar-hi. Tot i no estar a favor de la discriminació
positiva, els col·legiats suggereixen que el COMB
hauria de fer públics estudis per conèixer les raons
reals per les quals poques dones accedeixen a càrrecs directius i clínics i publicar, periòdicament,
quina és la presència en aquests càrrecs en les diferents entitats sanitàries del país.

Durant l’any 2009 la grip A ha ocupat gran part
de l’atenció dels professionals sanitaris. El mes
d’octubre es va fer un sondeig sobre la informació
rebuda de la malaltia i la seva vacunació.
La informació que van rebre els metges per part
de la institució on treballen es va considerar suficient o bona per la majoria. Per contra, el 80% dels
professionals opinen que la informació que va rebre la ciutadania per part de les autoritats sanitàries fou regular o dolenta. El COMB va merèixer la
confiança dels col·legiats per informar-se: un 70%
va rebre la informació referent a la grip A a través
de la pàgina web del COMB i la majoria la consideren correcta, mesurada, real i amb sentit comú.
El 65% dels professionals van avançar-nos que no
tenien intenció de vacunar-se i la meitat que no tenien prou arguments per recomanar la vacuna. Les
raons: insuficient evidència de la seva efectivitat,
insuficients dades de seguretat, innecessària per tal
com es tracta d’una malaltia lleu i desconeixement
de l’evolució de la malaltia o dels efectes de la vacunació. Respecte a les declaracions contràries a la
vacunació de la doctora Teresa Forcades, metgessa
en Salut Pública, un 70% dels metges es mostraven d’acord amb el seu punt de vista.
Tots els consultats van coincidir en l’encert del
COMB en el seu posicionament públic apel·lant
a la prudència i proposaven que hauria d’endegar
altres accions com ara: actes divulgatius, més presència als mitjans de comunicació fent recomanacions i demanant un bon ús dels recursos per part
de la població i de les autoritats sanitàries.
Com sempre, la Junta de Govern vol agrair a tots
els membres de l’Observatori la seva participació
i els seus suggeriments, que fan possible aquesta eina tan útil i enriquidora per conèixer l’estat
d’opinió dels professionals en el seu dia a dia.

Lliure dispensació de la píndola
de l’endemà a les farmàcies
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En un article del doctor Jaume Padrós, publicat a La Vanguardia del 18 de maig del
2009, l’autor manifestava el seu desacord
amb la mesura de la lliure dispensació de
la píndola de l’endemà a les farmàcies sense recepta mèdica. La totalitat dels metges
enquestats es mostra en consonància amb
la notícia esmentada.
Tot i que els metges es mostren favorables a la lliure dispensació de la píndola de
l’endemà, no estan d’acord que es pugui
obtenir sense recepta ni visita mèdica a la
farmàcia i creuen que aquest fet pot suposar una desinformació al ciutadà respecte
al que és realment prioritari: l’educació sexual i la prevenció de riscos. Els membres
de l’Observatori assenyalen que aquest fet
pot implicar una banalització del seu ús.
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