Activitat col·legial · Formació mèdica
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als cursos del Programa de Formació
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Bona Praxi sobre
“Contencions” i
“L’assetjament
psicològic a metges
en el lloc de treball”
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l Centre d’Estudis Col·legials (CEC) ha orga·
nitzat el Programa de Formació 2012-2013 amb
79 cursos (63 de presencials i 16 en línia), dels quals
sis màsters en col·laboració amb universitats (Aten·
ció integral al malalt crònic, Atenció inicial d’ur·
gències, Disseny i anàlisi d’investigacions clíniques,
Monitorització d’assaigs clínics, Nutrició especialit·
zada en sobrepès i obesitat, Làser i fototeràpia en
patologia dermatoestètica).
El CEC ha tingut 819 alumnes (70,2% dones i
29,8% homes), amb una edat mitjana de 41 anys. Al
voltant del 70% dels alumnes eren metges i la resta,
altres professionals o estudiants. Prop del 90% pro·
cedien de Catalunya i un 85% de Barcelona.
Una de les eines de més prestigi del COMB són els
Quaderns de la Bona Praxi, publicats pel CEC per
promoure la formació continuada, prevenir riscos
professionals i una eina de l’àmbit judicial. El 2013
ha editat el núm. 32, “Contencions”, i el núm. 33,
“L’assetjament psicològic (mobbing) a metges en el
lloc de treball”.
També s’ha organitzat l’Escola d’Estiu 2013, on
es podien cursar tallers per a metges i hi havia ac·
tivitats per als seus familiars (colònies, anglès, etc.).
L’Oficina Tècnica d’Acreditació (OTA) es va cre·
ar el 1996 per reconèixer l’esforç del metge en for·
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Es consolida el
creixement de les
activitats formatives
que utilitzen les
noves tecnologies
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l Departament de Salut va signar, al gener de
2013, un conveni de delegació de la gestió de
l’acreditació de la formació mèdica continuada en
el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC).
El Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica
Continuada (SAFMC) ha focalitzat la seva atenció
en dues línies bàsiques. La primera se centra a ofe·
rir un servei més àgil als usuaris resolent l’acredi·
tació en terminis més breus, que ha passat de vuit
a cinc setmanes.
El segon aspecte s’ha concentrat en la definició
d’uns objectius centrats en la professió que són:
• Conèixer i difondre la millor evidència en la
pràctica educativa, aconsellant les organitzacions
sanitàries sobre quines són les millors estratègies
educatives.

mació continuada amb el Diploma d’Acreditació
Col·legial en Formació Mèdica Continuada (DACFMC). En la primera edició, que es bonificava amb
una reducció del 10% en la pòlissa de RP, vam rebre
més de 3.000 sol·licituds. A partir del 2000, sense
la bonificació, s’han atorgat 714 diplomes. L’OTA
acredita també col·legiats amb insuficient regulació
en el seu sector amb el Diploma Acreditatiu de Ca·
pacitació (DIACAP) en Acupuntura, Homeopatia,
Medicina Naturista, Medicina de Residències Geri·
àtriques, Sinologia i Patologia Mamària, Medicina
Pericial i Avaluadora, Medicina Estètica, Medicina
de Cooperació Internacional i Psicoteràpia per a
psiquiatres. S’han acreditat 933 metges en aquestes
disciplines.
Aquests serveis professionals que el COMB ofereix
a través del CEC i l’OTA són valorats molt satisfac·
tòriament a les enquestes d’alumnes i col·legiats del
COMB.
• Desenvolupar relacions amb altres organitzaci·
ons i grups d’experts en matèria de formació, i im·
pulsar estratègies que proporcionin oportunitats
de desenvolupament als formadors.
A més, el Servei d’Acreditació també actua com
a impulsor del sistema d’acreditació fent propostes
que ajudin a dinamitzar el sistema i a adaptar-lo als
temps actuals.
Pel que fa al volum d’activitat, ha crescut un 12%
respecte al 2012. Aquest fet –que pot sorprendre,
ja que la indústria farmacèutica, un dels principals
patrocinadors d’aquest tipus de formació, ha reduït
la seva inversió–, s’explica per la implicació cada
cop més activa dels metges i les direccions de do·
cència, que han optat per utilitzar els recursos pro·
pis fent ús del coneixement i l’expertesa dels seus
professionals.
Un nou format en creixement són les Jornades
Informatives de Congressos Internacionals, amb
un alt valor qualitatiu afegit, tant per la informació
que s’hi dóna com per la col·laboració interhospi·
talària d’especialistes.
D’altra banda, es consolida el creixement de les ac·
tivitats formatives que utilitzen les noves tecnologies.
El volum total d’activitats acreditades a Catalunya
durant el 2013 ha estat de 1.561, de les quals se n’han
fet 4.922 segones i successives edicions, amb un total
de 6.483 activitats realitzades i acreditades.
Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica
Continuada, a la seu del COMB.
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