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Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada.

D

es del passat 2 de gener, el Departament de Salut ha
delegat al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) les funcions de gestió de l’acreditació de la formació
mèdica continuada mitjançant resolució publicada al DOGC
6292 de 14-1-2013, pàg. 2.083 i següents. Anteriorment, a la
dissolta Fundació Andragos, s’acreditaven les activitats formatives de totes les professions sanitàries. El CCMC es fa càrrec
de les activitats mèdiques, que representen el 70% del volum
total d’acreditacions. Durant l’any 2012 hi va haver al voltant
de 1.650 activitats presencials i 350 a distància.
Per tirar endavant el projecte tècnic que preveu la resolució
del Departament de Salut, el CCMC s’ha dotat d’un Comitè Director –compost per membres dels quatre col·legis catalans–, i ha encarregat la gestió directa a un gabinet a la seu
del COMB. Aquest servei compta amb un nombre important
de metges avaluadors, que realitzen les funcions d’avaluació
d’acord amb uns criteris predeterminats. L’objectiu de l’acreditació de la FMC és la millora de l’oferta formativa, mitjançant
l’oferta d’un sistema d’orientació
La funció del Servei
als diferents agents del sistema
d’Acreditació de la FMC sanitari. En deﬁnitiva, es tracta
és garantir la coordinació que el metge identiﬁqui el Servei d’Acreditació com una eina
i l’homogeneïtat de
d’ajut i suport al manteniment de
l’acreditació de les
activitats de formació per la seva competència professional.
als metges, especialment La funció del Servei d’Acreditació de la FMC és garantir la
d’aquelles que no
coordinació i l’homogeneïtat de
pretenen l’obtenció d’un l’acreditació de les activitats de
títol o diploma i que
formació per als metges, especialqueden excloses de les
ment d’aquelles que no pretenen
regulacions pròpies de la l’obtenció d’un títol o diploma i
llicenciatura, els màsters que queden excloses de les reguo els doctorats
lacions pròpies de la llicenciatura, els màsters o els doctorats. Els
criteris d’acreditació són consensuats en l’àmbit estatal, i tot i
que el Servei d’Acreditació en fa la valoració, l’aprovació ﬁnal,
d’acord amb el marc legal vigent, la signa el Departament de
Salut.
En matèria de formació, la col·laboració del Departament de
Salut i els col·legis catalans és llarga i positiva en àmbits relatius a la qualitat i la seguretat assistencials relacionades amb
la FMC i la seva acreditació, la salut del metge i el camp de la
cooperació.

’activitat del Centre d’Estudis Col·legials (CEC) està deﬁnida
per tres línies d’actuació.
En primer lloc, la Formació Mèdica Continuada. En la memòria del CEC 2011-2012 els paràmetres que perﬁlen la nostra tasca
són: 92 cursos realitzats (presencials i en línia) i 844 matrícules. El 64,8% dels assistents eren dones i el 35,2% homes i l’edat
mitjana era de 39 anys. El 53,8% eren col·legiats al COMB, un
10,9% metges d’altres col·legis, un 5,38% estudiants, un 4,59%
biòlegs, un 4,43% infermeres, un 2,53% farmacèutics i 17 professions més. Entre els metges hi havia 37 especialitats, les més nombroses: metges de família (8,31%), metges generals (6,6%), internistes (2,44%), obstetres i ginecòlegs (2,44%), pediatres (2,44%)
i anestesiòlegs (2,44%). La procedència geogràﬁca: 525 alumnes
(83,07%) de Catalunya, 42 (6,6%) de l’Estat espanyol i 16 (2,5%)
d’altres països, entre els quals en destaquen 6 de Veneçuela.
El 86% dels alumnes ha fet un sol curs, 40 alumnes (6,33%)
han fet 2 cursos, 44 alumnes (6,96%) han fet 3 cursos i 3 alumnes
n’han fet 4.
Els alumnes responen amb una mitjana de 4,25 (escala 1-5) que
els aprenentatges seran útils per a la seva pràctica professional,
amb una mitjana de 4,23 responen que el curs modiﬁcarà alguna
conducta professional i amb una mitjana de 4,31 que estan satisfets del curs realitzat.
Del Programa de Formació 2011-2012, cal destacar l’inici del
Màster en Atenció Inicial d’Urgències, en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona, i els Tallers d’Ecograﬁa.
La segona línia d’actuació del CEC correspon als Quaderns de
la Bona Praxi. L’any 2012 ha estat de canvis, s’han deixat d’editar
els Quaderns en paper i ara s’envien als col·legiats en format electrònic. A més es tradueixen al castellà i a l’anglès i es publiquen
al web del COMB. Els números del 2012 són: “El medi ambient
i la salut” i “L’abordatge mèdic de la violència envers les dones i
llurs ﬁlls i ﬁlles”.
Del Programa
La tercera línia d’actuació és la de l’Oﬁ2011-2012,
cal
cina Tècnica d’Acreditació (OTA). D’una
destacar
l’inici
del
banda, els col·legiats poden sol·licitar el
reconeixement del Col·legi per l’esforç en Màster en Atenció
Formació Continuada amb el Diploma Inicial d’Urgències,
d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdien col·laboració
ca Continuada (DAC-FMC). D’altra ban- amb la Universitat
da, el COMB ofereix a col·lectius amb in- de Barcelona, i els
suﬁcient regulació (Acupuntura, Medicina Tallers d’Ecografia
Naturista, Homeopatia, Medicina Estètica,
Medicina Residències Geriàtriques, Sinologia-Patologia Mamària, Medicina Pericial i Avaluadora, Medicina de Cooperació Internacional), la possibilitat de sol·licitar el Diploma Acreditatiu de
Capacitació (DIACAP) en les disciplines esmentades.
Amb les tres línies d’actuació, el COMB promou el desenvolupament professional continu i l’acreditació voluntària dels collegiats, i és un garant social per als ciutadans.

Jordi Craven-Bartle, Ramon Pujol, Pilar Arrizabalaga i Àlex Ramos, a l’acte
de lliurament dels diplomes en FMC, 6 de setembre de 2012.
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