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Aquest any, la Comissió de Deontologia ha estat 
convocada en cinc sessions amb una participa·

ció aproximada del 60% dels seus membres. L’ob·
jectiu principal d’aquestes reunions ha estat l’elabo·
ració d’informes i la resposta a consultes, tant in·
dividuals com col·lectives. Sembla que les consultes 
són cada cop més freqüents i, si es confirma aquesta 
tendència, desplaçarà l’ocupació més habitual, la 
informació preceptiva sobre la resolució dels expe·
dients disciplinaris.

Només hi ha dues propostes de resolució d’expe·
dients disciplinaris incoats per l’emissió d’informes 
i la certificació de malalties sense haver visitat la 
persona objecte de l’informe. Són faltes greus que 
comporten la inhabilitació temporal per a l’exercici 
professional.

Pel que fa a informes i documents, hem contri·
buït a la redacció del Document de Posició sobre el 
dopatge en l’esport i els Quaderns de la Bona Praxi 
sobre contencions i sobre l’assetjament psicològic a 
metges en el lloc de treball, que es poden consultar 
a la pàgina web col·legial. La denúncia de l’assetja·
ment com a conducta professional reprovable ja va 
ser motiu d’un Document de Posició previ, que ara 
s’ha ampliat amb el contingut del Quaderns, el qual 
ofereix una guia a companys i institucions per reco·
nèixer·lo, prevenir·lo i combatre’l.

El fonament deontològic per rebutjar i castigar 
l’assetjament és que l’avaluació de la competència 
professional no és una qüestió de judici individual 
basada en una major experiència o responsabilitat 
de qui jutja, sinó que és el fruit d’un procediment 
reglat i d’una decisió corporativa. Cap professional 
pot emetre impunement judicis públics que desqua·
lifiquin l’actuació professional d’un altre company 
ja que aquesta funció correspon exclusivament al 
Col·legi. La desqualificació professional, que sovint 
és l’argument principal de l’assetjador, no sols cons·
titueix una ofensa envers la víctima sinó que és una 
falta de respecte per al conjunt de la professió.

Són diverses les consultes que ens han arribat 
aquest any. El Grup d’Ètica de la CAMFiC plante·
java la possible vulneració de la confidencialitat de 
la targeta sanitària “Cuida’m”, que pretén millorar 
l’atenció donant una assistència més adequada a les 
necessitats específiques que requereixen persones 
amb especials dificultats facilitant l’acompanya·
ment del pacient per part dels familiars o cuidadors 
a les visites. L’informe de la Comissió de Deontolo·
gia es pot consultar al web col·legial.

Metges de Catalunya ens ha plantejat els seus 
dubtes sobre la possible vulneració de les normes de 
deontologia que pot suposar la prescripció mal ano·
menada “induïda”, ja que el professional té el deure 
i el dret de fer·se responsable de la seva prescripció 
i no ha d’assumir la responsabilitat per la prescrip·
ció d’altres professionals, especialment quan són 
fàrmacs que no coneix prou ni en pot controlar els 
efectes.
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Altres consultes han estat si la identificació dels 
professionals pel seu número de col·legiat per part 
dels altres companys de l’equip d’atenció primària 
vulnera el seu dret a l’honor, la intimitat i la pròpia 
imatge, sobre els aspectes ètics del model d’atenció 
a la persona amb malaltia crònica complexa i avan·
çada, i sobre la telemedicina i la consulta virtual. La 
resposta a aquestes qüestions ha suscitat un viu de·
bat en el si de la Comissió i el resultat ha estat la re·
dacció dels documents corresponents, que propera·
ment es podran consultar a la pàgina web col·legial.

Guies d’ètica mèdica
Una activitat específica de la Comissió és la redacció 
de les guies d’ètica mèdica amb l’objectiu d’orientar 
l’actuació dels col·legiats en aquells àmbits de l’exer·
cici que poden plantejar dubtes per la seva comple·
xitat. Properament disposareu de la guia sobre la 
confidencialitat. Pensem que l’ús indiscriminat de 
les xarxes socials comporta una devaluació social del 
sentit de la intimitat que ens exigeix ser més curosos 
en la custòdia d’allò que, revelat per la necessitat, fa 
més vulnerable la persona malalta. Ser garants de la 
confidencialitat incrementa la confiança de la socie·
tat en la nostra professió.  1. Document de Posició del COMB 

sobre la salut de l’esportista i 
la lluita contra el dopatge. Web 

col·legial. 
2. Quaderns de la Bona Praxi sobre 

“Contencions”, editat a l’abril 
de 2013, i sobre “L’assetjament 
psicològic (mobbing) a metges 
en el lloc de treball”, editat al 

novembre de 2013.  
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