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PILAR ARRIZABALAGA, 
secretària de la Junta de Govern

MÀRIUS MORLANS, 
president de la Comissió de Deontologia

La Comissió s’ha reunit 
en sis sessions ordinàries 

durant l’any. La mitjana 
de participació ha estat 

del 83% dels seus 
membres i s’han analitzat 
i debatut onze expedients 

disciplinaris

Informe sobre les activitats de la 
Comissió de Deontologia de l’any 2011

En començar l’any, el doctor Miquel Vilardell i 
la doctora Pilar Arrizabalaga varen compartir 

una de les reunions dedicades a analitzar la situa-
ció preocupant de la professió amb motiu de la crisi 
econòmica i l’impacte potencial de la reducció pres-
supostària del Departament de Salut i les mesures 
d’estalvi en l’efi ciència i la qualitat del sistema sani-
tari. Varen aprofi tar l’ocasió per agrair el compromís 
i la dedicació dels membres de la Comissió, tot en-
coratjant-los a continuar vetllant per la bona praxi.

Els presidents de les quatres comissions catalanes 
varen assistir al Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya, presidit pel doctor Fernando Vizcarro, i 
la reunió va servir per fomentar la col·laboració entre 
les comissions. Es va acordar la celebració de reuni-
ons periòdiques amb la participació de tots els seus 
membres, com la que ja va tenir lloc a Poblet l’any 
2009, i es va proposar que la propera fos a Girona.

La Comissió s’ha reunit en sis sessions ordinàries 
durant l’any. La mitjana de participació ha estat del 
83% dels seus membres i s’han analitzat i debatut 
onze expedients disciplinaris. En un cas, i per man-
ca d’indicis de falta en el comportament denunciat, 
s’ha aconsellat l’arxiu sense instrucció. S’ha ratifi cat 
la qualifi cació de falta lleu amb la sanció correspo-
nent d’amonestació per escrit en dos casos. I s’ha es-
tat d’acord amb la qualifi cació de falta greu en vuit 
casos, amb la sanció d’inhabilitació per a l’exercici 
professional per un període de dos a tres mesos.

La denúncia d’un cas sobre l’intent d’inducció de 
la prescripció i el tracte poc respectuós del metge de 
la mútua amb els metges de família que s’hi varen 
negar, ha propiciat el debat sobre el comportament 
adequat del metge quan creu que el fàrmac prescrit 
per l’especialista o el metge de la mútua no està indi-
cat. És responsabilitat de qui prescriu fer-ho d’acord 
amb els seus coneixements i experiència i no seguir 
les indicacions d’un altre professional quan aquesta 
petició no està fonamentada. El cas, per exemplar, 
ha estat motiu de publicació (R. Marquet, C. Ba-
talla, A. Bellés, L. Morató i H. Roig. Respecte en-
tre metges i responsabilitat de la prescripció. Servei 
d’Informació Col·legial, febrer-maig 2001, pp. 21-22).

Entre les consultes rebudes destaca la de la direc-
ció d’un hospital sobre el dret a demanar al Servei 

de Medicina Preventiva el llistat dels professionals 
vacunats de la grip estacional per poder organit-
zar l’assistència i protegir els pacients del possible 
contagi. Es recomana que siguin els professionals 
sanitaris, sobretot els que atenen pacients en àrees 
de risc, que informin de forma voluntària els seus 
responsables sobre si estan vacunats o no, facilitant 
així la possibilitat de reordenar els llocs de treball o 
adoptar les mesures que es consideressin necessàries 
per a una major protecció dels pacients. Així es fa 
compatible el respecte del dret a la confi dencialitat 
de les dades de salut dels professionals i la protecció 
de la salut dels pacients ingressats.

El doctor Josep M. Menchón, membre de la Co-
missió, ha participat en la jornada sobre Aspectes 
ètics i medicolegals de les contencions a les residències 
geriàtriques, celebrada en aquest Col·legi. El doctor 
Morlans, com a president de la Comissió, ha estat 
convidat al col·loqui Ajudar al fi nal de la vida, previ 
a la representació de La mort d’Ivan Ilitx, a la Bi-
blioteca de Catalunya. També ha participat en el 
seminari La ética en las instituciones sanitarias, entre 
la lógica asistencial y la lógica gerencial, organitzat per 
la Fundació Víctor Grifols i Lucas i en la Jornada de 
Salud Pública y Ética en el XXII Curs de l’Escuela 
de Salud Pública de Menorca.

En record del company Joan Manuel Salmerón
No podem acabar aquest resum sense retre un dar-
rer record al company Joan Manuel Salmerón i 
Bargo, que ens va deixar aquesta tardor. En l’acte a 
la seva memòria, a l’Hospital Clínic, se’l recordava 
com un metge amb una forta vocació assistencial, 
compromès amb els companys i amb la institució, 
inspirador d’un model de carrera professional que 
és un referent al país. La seva voluntat de servei i 
el seu compromís el varen portar a la Comissió de 
Deontologia, on va destacar per la seva actitud jus-
ta i exigent, però alhora comprensiva i compassiva. 
Com deia un company en acomiadar-lo: “T’enyo-
rarem, Joan Manel, i et recordarem somrient com 
sempre.”  
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Òscar Fariñas Balaguer
Josep Lloret Roca
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