L’estat de la qüestió

Activitat col·legial
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n dels objectius de la nostra corporació és fer-se més present en la defensa pública de la bona praxi i oferir espais de
U
debat sobre qüestions relacionades amb l’exercici o, en general, amb

n els darrers temps estem observant un moviment contrari
a la cooperació dels països rics amb els pobres. Després de molts
E
anys d’incentivar aquesta activitat i just al mig d’aquesta allau de

la sanitat, que preocupen la ciutadania. En paral·lel al prestigi i l’autoritat moral de què gaudeix la professió a la societat, el COMB
també s’ha anat consolidant els darrers anys com una institució de
referència social per a aquestes qüestions.
Durant les darreres dècades, també ha anat variant el rol de la
mateixa societat respecte a la salut i l’autocura, i a la participació
en les decisions, tant individuals com col·lectives. D’una banda, un
ciutadà madur, lliure i responsable que vol estar més i millor informat per poder prendre decisions encertades sobre la seva salut. I, a
l’altra banda, moltes iniciatives, de tot tipus, que ofereixen respostes
variades i sovint sense el fonament i
el rigor imprescindibles i necessaris.
En aquest nou
El COMB no ha estat al marparadigma del
ge d’aquest canvi. S’han impulsat
professionalisme mèdic
nombroses iniciatives en aquesta
es fa imprescindible
direcció, com Web Mèdica Acreuna nova aliança –un
ditada, que ha esdevingut referent
nou contracte– entre
tant en l’àmbit nacional, com esla professió (metgetatal i internacional en el camp de
col·legi) i la societat
la seguretat de continguts en webs
(pacients) per tal
sanitàries.
d’aconseguir una
En aquest nou paradigma del promillor relació, unes
fessionalisme mèdic es fa impresresponsabilitats més
cindible una nova aliança –un nou
deﬁnides, un fort
contracte– entre la professió (metgelideratge i els millors
col·legi) i la societat (pacients) per
estàndards de qualitat
tal d’aconseguir una millor relació,
assistencial
unes responsabilitats més definides,
un fort lideratge i els millors estàndards de qualitat assistencial.
Amb aquests supòsits hem definit un nou projecte col·legial. La
creació d’un nou espai específic de relació amb els ciutadans basat
en els instruments que ens ofereixen les noves tecnologies: naixerà a
través del web col·legial sense que en descartem la inclusió progressiva en altres àmbits col·legials de comunicació.
En aquest espai, el ciutadà hi podrà trobar diferents seccions: des
del directori de metges i societats professionals fins a espais d’informació, consulta i debat, accés a documents de posició, informes
professionals, etc.
Volem ser ambiciosos en aquest projecte i, com és obvi, a partir de
la seva posada en marxa l’anirem construint i ampliant progressivament. Necessitarem el concurs i l’ajut de companys i companyes en
funció de l’acceptació i les demandes que els nostres conciutadans
ens explicitin.
Estic convençuda que aquest nou espai contribuirà de manera positiva al diàleg que el contracte amb la societat ens reclama. I ajudarà
a consolidar encara més el paper de referència que la nostra institució s’ha anat
guanyant amb el
temps.

crítiques a la cooperació, el nostre Col·legi va aprovar la creació de
la seva Secció Col·legial de Metges Cooperadors. Amb l’estil que
ens és propi, mirant de construir alguna cosa millor, hem respost a
la proposta d’un centenar de companys. La situació en què es desenvolupa la cooperació als països esmentats fa que les condicions
siguin tan diferents que el marc deontològic necessiti adaptacions,
perquè encara que els principis de l’ètica no canviïn, sí que s’han de
modular segons les circumstàncies.
D’acord amb la Junta de Govern del COMB, el primer projecte
ha estat crear una comissió conjunta amb la Comissió de Deontologia per tal de redactar el Codi de
Deontologia dels Metges Coopera- La resposta del
dors; el segon ha estat oferir forma- COMB ha estat mirar
ció i ja hem fet dos cursos acreditats d’aprendre de les
de Medicina Tropical; el tercer, acon- crítiques i ajudar els
seguir una pòlissa de responsabilitat nostres companys
civil i una assegurança de malaltia i cooperadors a fer
repatriació assequible per al metge les coses millor,
cooperador; el quart, oferir l’acredi- amb un codi de
tació del Col·legi a les intervencions deontologia adaptat
que es proposin amb les degudes ga- a les situacions que
ranties d’anàlisi de resultats i de qua- es puguin trobar,
litat, i el cinquè, les Beques J.L. Bada una metodologia
per a la formació i projectes puntuals objectiva de garantia
d’intervenció.
de qualitat per a la
Partim d’uns principis bàsics, però seva intervenció i
ben clars: la part local és la protago- una assegurança de
nista. I és important fomentar l’au- repatriació, si calgués
toestima de tothom. Volem evitar
les donacions a fons perdut definint objectius clars i assumibles,
adaptats a la cultura local i en un procés de participació i consens,
establint regles del joc per al rol de cadascú que facilitin la mútua
comprensió i respecte, i fins i tot donant el protagonisme i el mèrit
de l’èxit a l’altra part i reconeixent el que en podem aprendre. I,
sobretot, sabent deixar d’intervenir quan s’han aconseguit els objectius, entre els quals l’autosuficiència.
Davant de les opinions pejoratives de respectables pensadors respecte a la cooperació internacional, el Col·legi podia haver optat
per deixar de promoure projectes d’ajut als països pobres (l’eufemisme és “en vies de desenvolupament”). En canvi, la resposta
del COMB ha estat mirar d’aprendre de les crítiques i ajudar els
nostres companys cooperadors a fer les coses millor, amb un codi
de deontologia adaptat a les situacions que es puguin trobar, una
metodologia objectiva de garantia de qualitat per a la seva intervenció i una assegurança de repatriació, si calgués. Aquest és l’estil que
ens ensenyà, entre tants dels nostres predecessors, el doctor Alsina i
Bofill: “La fidelitat a la terra ens obliga a molt més que el retret i la
protesta. Ens obliga a llençar-nos a una tasca creadora.”

Accés a les noves
eines de comunicació
del COMB. Web
col·legial.
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