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línies d’actuació. La presentació pública 
de les primeres conclusions del Fòrum 
que es va fer el 30 de novembre ha pos-
sibilitat obrir un debat també dinàmic i 
en constant actualització, que necessita 
continuïtat per anar adaptant les respostes 
als grans reptes que la nostra professió i el 
sistema sanitari tenen plantejats, sobretot 
constatant la gravetat de la conjuntura ac-
tual que ha fet fi mbrar els fonaments del 
model.

Els grans eixos que sintetitzen les línies 
d’actuació proposades pel Fòrum s’han 
concretat en el següent decàleg: Gestió 
efi cient dels recursos en l’equip assistenci-
al; Com millorar la motivació i promoure 
el professionalisme; L’avaluació cost-efec-
tivitat en la pràctica clínica; Formació mè-
dica, eix de la qualitat del sistema sanitari; 
Recerca i innovació, present i futur; Co-
ordinació entre nivells assistencials; Noves 
formes d’organització del sistema; Con-
cretar les prestacions sanitàries d’acord 
amb el cost-efectivitat; La participació 
del ciutadà i, fi nalment, La reivindicació 
d’un Pacte d’Estat per a la sanitat, fent de 
la política sanitària una prioritat de les po-
lítiques públiques.

El debat encara està obert. 

L’esclat de la 
greu crisi eco-

nòmica i la sub-
següent caiguda 
de les activitats 
econòmiques ha 
descapitalitzat les 
institucions i ad-
ministracions i ha 
col·locat els siste-
mes de salut, es-
pecialment en pa-
ïsos menys previsors, com el nostre, en una 
situació d’atzucac. Això va provocar que el 
govern del nostre país acordés un conjunt 
de decisions amb la fi nalitat d’aconseguir 
un ajustament pressupostari. Aquestes de-
cisions van comportar retallades abruptes 
que van provocar la commoció general 
i una resposta per part del conjunt de la 
professió, atès que per primera vegada en 
30 anys apareixia d’una manera explícita 
l’amenaça a la viabilitat del nostre sistema 
sanitari.

Sense entrar en les circumstàncies con-
junturals que ens han portat a la situació 
actual, cal asseverar que el problema de 
la nostra sanitat ve de més lluny i és més 
profund. L’aparició de les conseqüències 
de l’actual crisi ha posat de manifest al-
guns dels problemes que s’arrossegaven 
des de feia anys i que algunes veus –com 
la nostra– ja havien advertit que era neces-
sari abordar.

És per això que, més enllà que la nostra 
institució deixés clara la seva oposició a 
les retallades i d’assenyalar les grans línies 
d’actuació a les quals el nostre sistema sa-
nitari no podia ni pot renunciar, la Junta 
de Govern del COMB va decidir posar en 
marxa un Fòrum de la Professió Mèdica 
amb la voluntat que fos un espai obert a 
la participació, convocant professionals de 
diferents perfi ls, i amb l’objectiu d’elabo-
rar mesures per a la sostenibilitat i la mi-
llora del sistema sanitari.

Durant aquest temps, a través d’un espai 
obert, amb diverses formes de participació 
(grups presencials, espais virtuals), gaire-
bé quatre-cents companys i companyes de 
perfi ls d’exercici diferents van debatre i 
elaborar diverses mesures. Organitzats en 
sis àmbits: hospitals, atenció primària, so-
ciosanitària, salut mental, docència i for-
mació i recerca i innovació, i a través de 
26 grups de treball, el conjunt de la feina 
ha estat considerable. Els documents re-
sultants són d’una gran qualitat i refl ectei-
xen clarament el nostre compromís i que 
els metges volem participar per tal que el 
sistema sanitari sigui més efi cient. Con-
vençuts que en un entorn d’envelliment 
de la població associat amb un augment 
de la pluripatologia, de cronifi cació de la 
malaltia, de necessitat d’innovació cons-
tant i incorporació de noves tecnologies 
sanitàries, serà molt difícil disminuir els 

recursos que es destinen a sanitat si es vol 
mantenir els indicadors de qualitat. En 
aquest context entenem que caldrà redis-
tribuir els recursos i prioritzar allà on ve-
iem que podem aportar el màxim benefi ci 
al menor cost possible. Per fer-ho caldrà 
un esforç per part de tots i trencar els 
compartiments estancs de l’organització 
del nostre sistema sanitari.

El 30 de novembre es va celebrar l’acte 
de presentació de les primeres conclusions 
amb un document que orientava les grans 
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1. Jaume Padrós, a l’acte de 
presentació de les conclusions del 

Fòrum de la Professió Mèdica. 

2. Assistents al Fòrum de la 
Professió Mèdica. 

3. Dolors Quera, Lurdes Alonso, 
Jaume Padrós, Elvira Bisbe i Lluís 
Albaigès, a l’acte de presentació 

de les conclusions del Fòrum de la 
Professió Mèdica.
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Document del Fòrum de la Professió Mèdica a: 
http://forumprofessiomedica.comb.cat
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