METODOLOGIA
Aquest treball ha estat el resultat de la col·laboració i implicació de més de 300
metges de la xarxa pública, que han participat presencialment i/o com a consultors
online en els 26 grups de treball que s’han posat en funcionament per aconseguir
els objectius del Fòrum de la Professió Mèdica.

2.1. Participants
S’ha convidat a participar a companys dels següents col·lectius:


compromissaris del COMB,



metges que participen a l’Observatori de la Professió del COMB,



metges a qui el COMB ha atorgat el Premi d’Excel·lència,



membres de la secció d’hospitals,



membres de la secció d’atenció primària,



membres de la secció de sociosanitaris,



membres de la secció de psiquiatria,



societats científiques,



professionals de relleu a proposta dels membres de la Junta de Govern,
coordinadors dels grups de treball o d’altres participants.

També vam comunicar la iniciativa a través de la web del COMB i es va fer una
crida a tot aquell que volgués participar.
Com a resultat d’aquesta àmplia difusió, hem aconseguit la participació de 325 metges
de tots els perfils:


d’hospitals de tots els nivells,



de centres de primària,



de centres sociosanitaris,



de centres de salut mental,



amb i sense responsabilitat organitzativa o de gestió,



d’àrees mèdiques, quirúrgiques o de serveis centrals,



de les coordinacions de docència,



d’instituts de recerca,



de centres urbans i rurals,



de diferents organitzacions i centres proveïdors.

2.2. Àmbits i grups de treball
A continuació assenyalem els grups de treball dels diferents àmbits. En l’apartat 5,
es relacionen tots els participants:
Àmbit d’hospitals
Coordinadora: Dra. Elvira Bisbe
Grup de treball

Coordinador

Despesa farmacèutica

Dr. Xavier Carné

2A

Exploracions complementàries: diagnòstic per
la imatge

Dr. Lluís Donoso

2B

Exploracions complementàries: laboratori

Dr. Josep Lluís Bedini

3

Material fungible i pròtesis

Dr. Enric Cáceres
Dr. Enric Roche

4

Indicacions terapèutiques

Dr. Màrius Morlans

5A

Organització/estructura: relació entre hospitals
(terciarisme, sinergies, cartera de serveis)

Dr. Jaume Roigé
Dr. Felip Bory

5B

Organització/estructura: l’hospital en el model
sanitari català (desburocratització, recursos
humans, model de guàrdia, rols professionals)

Dra. Carmen Gomar
Dra. Roser Garcia Guasch

1

Àmbit d’atenció primària
Coordinadora: Dra. Lurdes Alonso
Grup de treball

Coordinador

Prescripció: farmàcia i proves
complementàries

Dr. Jaume Sellarès
Dr. Manel Borrell
Dr. August Anguita

1C

Prescripció: incapacitat transitòria (IT)

Dr. Jaume Sellarès
Dra. Àngels López

2

Gestió d’equips i autonomia de gestió

Dra. Mireia Sans

3

Coordinació amb altres nivells

Dr. Josep M. Benet
Dra. Roser Marquet

4A

Medicalització: prevenció i hàbits saludables

Dra. Lurdes Alonso
Dr. Ramon Ciurana

4B

Medicalització: obstinació terapèutica

Dra. Lurdes Alonso
Dra. Yolanda Herreros

4C

Medicalització: desburocratització

Dra. Lurdes Alonso
Dr. Roger Badia

Pediatria

Dra. Lurdes Alonso
Dra. M. Carmen Monzón

1AB

5

Àmbit sociosanitari
Coordinadora: Dra. Dolors Quera
Grup de treball

Coordinador

1

Coordinació entre nivells/transicions:
hospitals, mitja i llarga estada, residències,
atenció primària

Dr. Pau Sànchez

2

Indicacions terapèutiques: adequació de
l’esforç terapèutic,
final de la vida

Dr. Benito Fontecha

3

Prescripció farmacèutica: polifarmàcia

Dr. Ramon Cristòfol

4

TIC: impacte en la despesa

Dr. Antonio Yuste Marco

5

Serveis socials i dependència

Dr. Joan Cunill

Àmbit de salut mental
Coordinador: Dr. Lluís Albaigès
Grup de treball

Coordinador

A

Gestió integral, territorialització i lideratge

Dr. Pep Fàbregas
Dr. Diego Palao

B

Prescripció, fàrmacs, psicoteràpies, cartera de
serveis

Dr. Lluís Mauri
Dr. Víctor Pérez

C

Coordinació i programes assistencials

Dr. Lluís Lalucat
Dr. Lluís Albaigès

D

Model assistencial, formació i gestió global

Dr. Lluís Albaigès
Dr. Lluís Isern

També es van crear dos grups transversals de tots els àmbits:
Grup de treball

Coordinador

25

Docència i formació

Dra. Antònia Sans

26

Recerca i innovació

Dr. Xavier Bonfill

2.3. Elaboració dels documents de propostes
2.3.1. Documents dels grups de treball
Cada grup de treball ha dut a terme les reunions que ha cregut oportunes per
desenvolupar l’encàrrec en l’àrea assignada i consensuar les propostes. També s’ha
promogut el treball online per tal d’implicar-hi més professionals relacionats amb
l’àmbit i tema del grup de treball.
A cada grup de treball es va demanar que desenvolupés les seves propostes de
millora del sistema sanitari, seguint el següent esquema per cada una d’elles:


Enunciat.



Argumentació:
- Procediments per dur-la a terme.
- Avantatges.
- Inconvenients.
- Valoració 1:
- Impacte en la despesa.
- Facilitat d’implementació.
- Temps necessari.

A http://forumprofessiomedica.comb.cat es troben les propostes de tots els grups
de treball.

2.3.2. Document de conclusions d’àmbit
D’altra banda, el coordinador de cada àmbit ha elaborat unes conclusions de tots
els seus grups de treball, consensuades per tots els participants i fent un esforç de
síntesi en les següents línies:
Introducció sobre la situació de crisi a l’àmbit corresponent.

1

Valoració ponderada en 3 graus sobre el que suposa en:



reducció de la despesa (molt (A), mig (B), poc (C))



facilitat d’implementació (fàcil (A), regular (B), difícil (C))



temps (curt (A) , mig (B), llarg termini (C))

Propostes:
- Què podem fer els professionals?
-

En què necessitaríem que canviessin les organitzacions sanitàries? Com

hauria de ser la gestió en aquestes organitzacions?
- I el sistema sanitari? Quins canvis polítics serien necessaris?
-

Altres

S’han posat en contacte grups de treball intra i entre àmbits per tal d’ajustar, si era
possible, les propostes en els punts on hi havia diversitat de parers. Tot i així, hi ha
algunes (poques) propostes en què a causa de la diversitat d’interessos això no
s’ha aconseguit.c

