Activitat col·legial · L’estat de la qüestió

E

n haver de donar resposta a la creixent preocupació que genera en la
col·legiació la manca de titulació mèdica
especialitzada en un moment de transformació de les estructures sanitàries
d’aquest país, al llarg de l’any 2011, el
Col·legi de Metges de Barcelona ha centrat part de la seva atenció en l’accés a la
titulació mèdica especialitzada i l’exigència de tenir-la per al desenvolupament de
l’activitat professional.
Una de les vies per abordar aquesta problemàtica professional ha estat el seguiment i la ﬁnalització del procés de presentació de peticions de reconeixement de
títols de metges especialistes extracomunitaris davant del Ministeri de Sanitat, en
el qual el COMB ha pogut atendre més
de 600 metges al llarg del primer semestre
de 2011.
La lentitud en les respostes a les prop de
2.000 peticions de reconeixement de títol
que hi ha presentades davant del Ministeri de Sanitat ha provocat, els darrers mesos de 2011, inquietud entre el col· lectiu
afectat, que demana solucions davant els
canvis que es produeixen al sector.
La preocupació dels metges que no tenen
títol d’especialista, tot i haver seguit una
formació mèdica especialitzada i haver-se

M

algrat el progrés i els avenços cientíﬁcs i tecnològics, moltes vegades
no podem donar resposta a problemes de
salut de difícil solució; això fa que l’interès dels ciutadans per les teràpies complementàries hagi crescut i que un percentatge elevat de la població les utilitzi.
Tanmateix, és evident que la investigació
biomèdica ha mantingut un cert escepticisme cap a aquestes teràpies. Per això creiem que és necessari uniﬁcar esforços per
planiﬁcar línies de recerca estratègiques
en aquest camp i, així, anar progressant
en l’evidència cientíﬁca. No es pot tancar
la porta a la investigació pel fet que de
moment no hi hagi una forta evidència,
tenint en compte, a més, que en alguns
processos sí que n’hi ha.
Al desembre, de cara a una futura regularització estatal, el Ministeri de Sanitat
va fer públic un informe que analitzava
la situació a Espanya de totes les teràpies
naturals. L’informe diferencia les teràpies
amb inﬂuència i repercussió directa sobre
la salut de les teràpies dirigides al benestar
i el confort de les persones. Entre les primeres, inclou l’homeopatia, l’acupuntura
i la medicina naturista, com a sistemes integrals o complets.
Un tema important és que qui apliqui i
dirigeixi la pauta terapèutica sigui un professional mèdic, al qual correspon, per les
seves competències, emetre un diagnòstic
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La lentitud en les respostes a
les prop de 2.000 peticions de
reconeixement de títol que hi ha
presentades davant del Ministeri de
Sanitat ha provocat inquietud entre
el col·lectiu afectat, que demana
solucions davant els canvis que es
produeixen al sector

dedicat de manera efectiva al seu exercici,
ha centrat una altra part de les activitats
del COMB el darrer any.
Lluny de donar solucions deﬁnitives a la
situació, al llarg del 2011 no s’han produït
avenços signiﬁcatius en l’articulació de la
normativa necessària que permeti l’obertura d’un nou procés excepcional de concessió dels títols de metges especialistes a
aquest col·lectiu.
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El Col·legi de Metges de Barcelona
està per l’ordenació, per la investigació
i per una formació continuada
avaluada periòdicament de l’activitat
de les teràpies complementàries
i aplicar el tractament. És evident que en
l’aplicació d’aquestes teràpies poden intervenir altres professionals sanitaris, treballant de manera interdisciplinària.
El Col·legi de Metges de Barcelona està
per l’ordenació, per la investigació i per
una formació continuada avaluada periòdicament de l’activitat de les teràpies complementàries. També creiem que és necessari que l’Agència del Medicament valori
tots els productes utilitzats en la pràctica
mèdica, per augmentar-ne la seguretat.
El COMB té constituïdes seccions collegials d’homeopatia, acupuntura i medicina naturista, que ajuden a delimitar
la bona praxi i a fomentar la formació
mèdica continuada. El Col·legi expedeix,

Malgrat tot, el COMB ha continuat donant suport a les iniciatives que, partint
de la base de les anteriors normatives excepcionals i en el marc de la normativa de
la UE, permeten a aquests professionals
acreditar els coneixements i competències adquirides mitjançant un procés just
i rigorós i, alhora, àgil i transparent, de
manera que el reconeixement oﬁcial obtingut assenti i consolidi la seva carrera
professional.
En aquest ordre de coses, cal valorar
molt positivament la convocatòria per
part del Ministeri de Sanitat de les proves
ACOE, que estaven pendents de realitzarse en aplicació de l’RD 1753/1998 i amb
les quals es podrà posar ﬁl a l’agulla a la
llarga reivindicació dels llicenciats abans
de 1995 d’obtenir la titulació mèdica especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària. De ben segur que la persistent
reclamació del COMB perquè es realitzés
la prova ha contribuït a desencallar una
situació que estava en un perillós atzucac
des de la suspensió de la convocatòria el
2009.

així mateix, diplomes acreditatius als collegiats que tinguin els crèdits necessaris, i
imparteix cursos de formació continuada,
màsters i diplomes de postgrau. Al web
col·legial es pot accedir i obtenir informació d’aquests cursos.
Les teràpies complementàries representades en aquestes tres seccions col·legials del
COMB són mètodes terapèutics segurs
i eﬁcaços que, ben emprats, tenen pocs
efectes indesitjables, els poden utilitzar
embarassades, pacients al·lèrgics, hospitalitzats, polimedicats o politraumatitzats,
durant totes les etapes de la vida i combinant-les quan cal amb els tractaments
convencionals.

Montserrat Gaya, al programa Banda Ampla, emès a TV3 el
7 de juliol de 2011. www.tv3.cat.

