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PROFESSIONALISME MÈDIC DESPRÉS DE LA PANDÈMIA 

Ana Maria Roca i González 

 

La medicina és una de les professions més valorades per la societat. Fer de metge va 

més allà d’un simple ofici. La medicina és una professió i, com a tal, es basa en una 

sèrie de valors i en un fort compromís amb la societat. La malaltia genera la necessitat 

d’ajuda i els metges i metgesses es comprometen a col·locar els interessos dels 

pacients per davant dels propis. Aquest compromís concentra tres principis fonamentals, 

estretament vinculats als principis de bioètica: autonomia, beneficència, no maleficència 

i justícia.  

Segons el Royal College of Phisicians, el professionalisme mèdic és un “contracte moral”  

que s’estableix entre la professió mèdica i la societat, mitjançant el qual el metge ofereix 

els seus coneixements i habilitats per restablir o preservar la salut dels seus pacients, 

amb una relació de confiança mútua i respecte. Altres visions del professionalisme 

mèdic consideren que es tracta “d’un grup ocupacional basat en el coneixement, els 

membres del qual tenen un control significatiu sobre el seu propi treball i gaudeixen 

d’una posició protegida en el mercat laboral” 

La professió mèdica s’ha desenvolupat al llarg dels segles en base a un model 

professional lliberal en què els trets fonamentals eren la relació personalitzada metge-

pacient, els valors del professionalisme (altruisme, vocació, deontologia) i  la regulació 

de la pràctica mèdica a càrrec dels col·legis professionals o organitzacions gremials, 

sense quasi participació de l’administració. Amb el pas dels anys, ha evolucionat cap 

una medicina moderna, amb els grans avenços científics i la col·lectivització de la 

sanitat, com a resultat de la generalització de sistemes de seguretat social. A Espanya 

i a Catalunya, això es va traduir, a partir dels anys 70-80, en “deixar de ser professionals 

lliberals per convertir-se en assalariats”. 

Actualment, la professió mèdica està assetjada per una explosió de tecnologia, forces 

de mercat canviants, problemes amb la prestació dels serveis de salut, proletarització 

laboral i grans dificultats per aconseguir una remuneració justa. La societat i les 

organitzacions de pacients troben necessari reafirmar els principis i els valors 

fonamentals i universals del professionalisme mèdic, també, com a via per millorar els 

sistemes de salut en benefici de la societat. 

Els grans avenços tecnològics i terapèutics també han provocat una multitud de canvis 

en l’organització del sistema sanitari, entre els quals destaquen el creixement molt 

important de l’administració en l’atenció sanitària, la nova rellevància dels hospitals com 

autèntics “temples” de la medicina moderna, la reforma de l’atenció primària, l’aparició 

de la figura dels gestors, acompanyada de la generalització d’eines de management 

empresarial (costos, comptabilitat de despeses, eficiència, plans estratègics, etc.), així 

com una major jerarquització dels serveis amb un increment de l’estructura directiva. 
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També podem afirmar que comptem  amb un sistema sanitari de gran potencialitat en la 

seva qualitat però que sembla que no satisfà els seus professionals. Els metges 

presenten un malestar latent, que ha posat en evidència un conflicte que va més allà del 

problema retributiu.   

Molts autors han teoritzat sobre la compatibilitat entre professionalisme i salarització. 

Alguns refereixen l’existència d’una decadència de les professions com a conseqüència 

del control burocràtic sobre els professionals, la limitació de la seva autonomia i el 

consegüent conflicte organització-professional. Altres, no consideren que la professió es 

vegi seriosament amenaçada, malgrat la proletarització, i senyalen que es pot preservar  

una autonomia tècnica en aspectes professionals del treball, acceptant algunes 

limitacions administratives però amb una supervisió tècnica, sempre que aquesta sigui 

realitzada per “un professional expert i respectat”. 

També hi ha qui planteja que “la societat ja atorga uns privilegis a la professió mèdica”, 

com són el prestigi social i la capacitat d’autoregulació, a canvi de la competència 

tècnica i els valors professionals. Està vigent aquest contracte social? És el que volen 

els facultatius? Com es pot compatibilitzar els sistemes de gestió de l’empresa moderna 

amb el manteniment del professionalisme mèdic?. 

 

Professionalisme i gestió  

En el últims 30-40 anys, i a mesura que s’han desenvolupat més avenços científics i 

tecnològics, tant per al diagnòstic com en el tractament de les patologies, els costos per 

oferir un servei sanitari de qualitat han anat augmentat progressivament.  

La Llei 44/2003, de novembre, de “Ordenación de las profesiones sanitarias”, ja 

anomena expressament les funcions de la Gestió Clínica (GC) en el seu article 10 i, 

després, en el contingut del text incorporat a l’article 5 permet la seva implantació.  

Hi ha hagut varis intents d’aprovació del projecte de Real Decreto RD/ /2015, pel qual 

es fixen les bases per a la implantació de les unitats de gestió clínica en l’àmbit dels 

serveis sanitaris, que  han estat tan polèmics, i amb una absència dels consens suficient 

entre les organitzacions representatives dels professionals i l’administració, que ha fet 

que encara no hagi vist la llum. 

Però malgrat aquesta dificultat normativa, les organitzacions i les empreses sanitàries 

van aplicant sistemes de control de la despesa sanitària i han desenvolupat sistemes de 

control, que van des de la macrogestió (administració), la mesogestió (centres i serveis) 

i la microgestió (serveis i actes mèdics). 

En l’última dècada hem viscut una macrogestió sanitària amb retallades dramàtiques 

dels recursos econòmics dedicats a salut i serveis socials. Malgrat els avisos de la 

situació límit a la qual s’havia arribat i a les repetides queixes dels professionals i dels 

usuaris-pacients, s’ha realitzat  una reducció escandalosa del pressupost sanitari  global, 

amb repercussió directa sobre el nombre de facultatius contractats i les seves 
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retribucions i condicions laborals, el tancament de plantes d’hospitalització, quiròfans o 

CUAP. La redistribució de serveis sanitaris ha comportat un increment inacceptable de 

les llistes d’espera per a les visites mèdiques, les proves diagnòstiques i les cirurgies, 

provocant situacions de pèrdua d’oportunitat diagnòstico-terapèutica inadmissibles. 

El model sanitari català va ser un model d'èxit però es va esgotar fa deu anys, amb la 

crisi econòmica. Una crisi de recursos i de model que s’ha volgut compensar "sacrificant 

les condicions laborals i les retribucions del personal sanitari".  

Imitant altres models sanitaris s’han introduït més requeriments del tipus de mesogestió 

sobre els professionals. Per exemple, en “com” el facultatiu desenvolupa la seva tasca 

assistencial amb sistemes de incentivació per objectius, sistemes que han comportat 

alguna millora retributiva però que presenten grans limitacions i alguns riscos ètics, 

posant en evidència el perill de centrar-se massa en certes patologies i no en d’altres, o 

generant situacions de sobrediagnòstic o, inclús, sobretractament. 

També hem vist com a concepte repetit, però sense concreció pràctica, com s’ha volgut 

donar més importància a un sistema de microgestió assistencial, com seria la gestió 

clínica, allò que podríem definir com “l’ús dels recursos intel·lectuals, humans i 

tecnològics per a la millor atenció sanitària del pacient” o com “la implicació dels 

professionals en la millora de la qualitat de l’assistència i la corresponsabilitat en la 

utilització de recursos diagnòstics i terapèutics”. Se li demana al facultatiu que utilitzi els 

seus coneixements per guarir els pacients però optimitzant al màxim els recursos 

disponibles. 

L’organització Mèdica Col·legial (OMC) mostra el seu convenciment que la gestió clínica 

permetrà impulsar un professionalisme mèdic renovat i que és “un model  assistencial 

integrador, col·laboratiu i multidisciplinari, que busca la millora de l’eficiència i la qualitat 

en la pràctica clínica, mitjançant la responsabilitat dels facultatius en la gestió dels 

recursos utilitzats en el seu exercici professional”  

Els defensors del racionament en els sistemes sanitaris consideren necessari que els 

facultatius utilitzin amb cautela els recursos en nom de la societat. S’ha creat el terme 

“medicina frugal”, centrada en la “responsabilitat del professional a l’utilitzar els recursos 

sàviament”. Alguns veuen la gestió clínica per part dels facultatius com una alternativa 

viable a les experiències privatitzadores de governs i administracions.  

La Federación de Asociaciónes Científico-Médicas de España (FACME) també ha 

redactat un decàleg al respecte, malgrat que es tracta d’un document amb poca 

concreció sobre quines accions correspondrien a l’administració i quines als 

professionals, i amb la preocupació persistent que es parli més de gestió que no pas de 

clínica, i el perill d’entrar en un camp de joc aliè a l’experiència habitual dels 

professionals. 

La CESM, en el seu document Bases para la Gestión Clínica en el  Sistema Nacional 

de Salud, descarta que les unitats de gestió clínica tinguin una personalitat jurídica 

pròpia i insisteix en el manteniment del règim contractual actual, així com en la 
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voluntarietat de la incorporació dels professionals a aquest sistema. També  remarca 

que la incorporació “al nou model” de gestió clínica garanteixi el 25-30% de les 

retribucions totals de cada professional per aquest concepte, independentment dels 

resultats individuals posteriors. 

El Foro de la Profesión Médica, després de la signatura de l’acord amb el Ministeri de 

Sanitat per avançar en la implantació de la gestió clínica, va encarregar un document al 

respecte a CESM i FACME. Un document de consens en què es refereix la GC com “un 

model assistencial integrador, col·laboratiu i multidisciplinari, que busca la millora de 

l’eficiència i la qualitat en la pràctica clínica, mitjançant la transferència de la capacitat 

de decisió i la responsabilització dels metges en la gestió dels recursos”, on no 

s’exclogui cap professional de les unitats de GC, mantenint el règim estatutari, amb 

voluntarietat i respecte als drets adquirits. 

El Foro de Médicos de Atención Primaria considera que la GC té el risc que es pugui 

relacionar amb una privatització encoberta o com una excusa per posar l’AP sota el 

comandament  de les gerències hospitalàries. En el seu document Gestión Clínica: los 

primeros pasos, es pronuncien novament en la necessitat de mantenir el règim 

contractual i els drets dels professionals actuals, junt amb el principi d’incorporació 

voluntària a la GC, reivindicant una càrrega assistencial adequada, una reducció de la 

càrrega burocràtica, una definició dels rols professionals a l’AP, i insisteix en la 

necessitat de dissenyar incentius suficients i no basats només en l’estalvi econòmic. 

 

Pandèmia i  professionalisme 

L’actual pandèmia de COVID-19 està provocant un dels majors desafiaments que els 

professionals de la salut han hagut de fer front en les últimes dècades. Segons 

l’Organització Mundial de la Salud, la COVID-19 ha exposat els professionals de la salut, 

i el seu entorn social i familiar, a un nivell de risc sense precedents. Les dades del nostre 

Estat mostren com el contacte amb el SARS-CoV-2 dels treballadors sanitaris ha estat 

molt per sobre del de la població en general (16’8% versus 9’8%). El risc constant de 

contagi, la manca de recursos materials i humans, i la mancança dramàtica d’equips de 

protecció individual (EPI), han provocat un elevat nombre de professionals contagiats i 

amb un alt risc de morbimortalitat, essent els facultatius els qui han presentat unes taxes 

de letalitat molt per sobre de la resta de treballadors de la sanitat. L’esgotament físic i 

psicoemocional són evidents. Malgrat això, les institucions i administracions esperen  

dels professionals “que treguin forces d’on puguin per encarar la postpandèmia”. 

El coronavirus ha caigut sobre un sistema sanitari que encara no s'havia recuperat de 

les conseqüències de les retallades de l'anterior crisi econòmica. La pandèmia ha 

mostrat el millor d'un sistema i d'uns professionals de la medicina, de la salut i dels 

serveis socials, però ha deixat al descobert els dèficits que s'havien anat acumulant, 

secundaris a la reducció vergonyosa de recursos. De cop i volta, la sanitat -i 

especialment la sanitat pública- s'ha convertit en el principal termòmetre de l'índex de 

benestar de la nostra societat. 
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A aquesta situació sanitària, s’hi hauran de sumar les conseqüències derivades i 

provocades per la pandèmia en l’àmbit polític, econòmic i social. Situacions que, tothom 

té clar, empitjoraran la salut de la població, el que de nou requerirà un compromís amb 

la societat per part de la professió mèdica. 

L’Assemblea General de l’Associació Mèdica Mundial (AMM) ha aprovat una resolució 

urgent per la qual demanda als governs de tot el món “reconèixer que la infecció per 

SARS-CoV-2 sigui considerada com una malaltia professional” i que la professió 

mèdica sigui declarada “professió de risc”. Així mateix, sol·licita que l’atenció sanitària 

per atendre els professionals de la salut sigui també una prioritat, especialment en 

l’àmbit de la salut mental. 

L’AMM vol reconèixer la lluita de la professió mèdica contra la pandèmia a través 

d’aquesta resolució urgent, en què advoca per diferents accions i consideracions en la 

lluita enfront de la COVID-19, com subministrar equips i material de protecció personal 

suficients per als professionals de la salut i promoure una tolerància zero a la violència 

en els entorns sanitaris. Finalment, consideren que s’ha de donar suport a la professió 

mèdica, que continua complint el seu compromís amb la ciència i els pacients. En aquest 

sentit, asseguren que el professionalisme mèdic i facultatiu és una de les poques i 

últimes defenses que tenen els pacients i els malalts exclosos i indefensos per mantenir 

un mínim de salut, qualitat de vida i dignitat humana. 

Malgrat la situació sanitària tan greu i la demostració fefaent de la responsabilitat i 

professionalitat mèdica, amb l’excusa de l’estat d’alarma, l’administració ha seguit  

promulgant lleis, reials decrets, instruccions i múltiples protocols d’actuació davant la 

pandèmia, que han vulnerat els drets laborals i el dret de protecció a la salut dels 

professionals. Sembla inversemblant observar que, en paral·lel a les lloances a la 

professió des de els governs, tant els polítics com les administracions han promogut, 

sense cap vergonya, tota mena de mecanismes normatius per deixar els professionals 

minvats de part dels seus drets laborals i professionals. 

 

El sistema sanitari que surt de la pandèmia: un model a l’UCI 

Després d’anys de greus retallades sanitàries encara no actualitzades i del pas d’una 

pandèmia sanitària mundial de la qual encara no hem sortit, de nou, un comitè d’experts 

per a la Transformació del Sistema Públic de Salut (setembre de 2020) ha recomanat 

“30+ Mesures per Enfortir el Sistema de Salut”. Ha calgut una pandèmia, amb greus 

estralls humans i socials, i una enquesta a la ciutadania, per detectar que el 84% de la 

població creu que el finançament sanitari és insuficient, que cal un servei de salut pública 

sòlid i un sistema sanitari més integrat, que cal un lideratge professional que compti amb 

la participació ciutadana, i que cal la recerca i innovació competitiva, acompanyades 

d’una forta aposta per a la transformació digital. 

Aquest comitè d’experts, en referència amb la relació entre el professionalisme i els 

recursos necessaris, entre altres aspectes, aposta per un increment de la despesa en 
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recursos humans, així com per la renovació d’edificis i l’obsolescència tecnològica, la 

revisió de  la cartera de serveis, implementar un model de pagament als centres sanitaris 

per resultats, promoure l’eficiència i transparència en els models de gestió, models 

d’organització de l’atenció primària “participats” pels professionals, amb major 

percentatge de pagament pels resultats en salut de la seva població de referència, 

promoure la gestió clínica en tots els nivells de decisió, millorar les condicions laborals 

dels professionals sanitaris, vetllar perquè la negociació de les condicions laborals es 

pugui fer en un marc professional, fer partícips als professionals dels resultats 

econòmics positius derivats de l’esforç de gestió de la unitat i revisar i modernitzar els 

sistemes de carrera professional, així com atorgar als professionals la capacitat de 

gestionar i organitzar la pròpia feina, responent a criteris de responsabilitat professional 

i ètica, equitat i sostenibilitat.  

Des dels àmbits de la gestió sanitària s’ha contribuït a la proletarització del metge, 

considerant-lo, sovint, simplement com una part de la força de treball i ignorant aspectes 

claus de la professió (participació en les decisions, recerca de l’excel·lència, valors 

humanitaris, etc.). Això ha provocat un malestar latent dels facultatius, que ha posat en 

evidència un conflicte que va més enllà d’un problema salarial, sense oblidar que 

aquesta també és una qüestió primordial en la consideració global de la dignitat 

professional. 

Així doncs, ens caldrà estar amatents als possibles canvis dels propers anys i reclamar 

el paper primordial dels professionals en la planificació i participació en totes les 

decisions organitzatives i assistencials. També s’hauran de trobar fórmules per 

augmentar la cohesió entre els facultatius, que ens permetin poder reclamar i aconseguir  

un marc professional específic de negociació de les condicions de treball, implantar 

millores retributives significatives i buscar vies de millora de la qualitat professional, així 

com mecanismes que contrarestin l’actual insatisfacció professional. 

 

 


