
L'avaluació del resident: una responsabilitat 
social 

Roser Marquet 
Grup d 'ètica de la CAMFiC 



Lligams amb entitats que han donat 
suport econòmic a les activitats 
relacionades amb el grup d’ètica 
(darreres 3 anys) 

Retribució d’activitats de formació (CAMFiC) 
Despeses de desplaçament per reunions del 
grup de treball (CAMFiC) 

Lligams (econòmics o altres) amb 
entitats que tenen interès en les 
activitats del grup d’ètica 
(darrers 3 anys)  

Metge de familia de l’ICS 
Secretaria de redacció de la revista FMC 
Tutora del Programa Docent de MFiC de Girona 
(ICS) 

Lligams financers de la família directa 
relacionats amb les activitats del grup 
d’ètica 

Cap 

Associacions no financeres amb altres 
entitats que siguin rellevants per les 
activitats del grup d’ètica 

Cap 
 

Conflictes d’interès Roser Marquet 



Cas:  
l'avaluació del 4rt any de la 
Nati 



• Des  que era R1 tutors , companys , equip directiu... 
tothom s 'ha queixat de la seva manca de 
responsabilitat: no es  presenta a treballar, arriba tard 
a les  guàrdies  i a  la  consulta, diu que és  a l'hospital i 
no és  cert... Ha hagut de recuperar cursos  per 
incumpliment. 

• Ha es tat advertida de forma repetida pel responsable 
de docència, per la  cap d 'es tudis , sense cap altre 
resultat que una excusa darrera l'a ltra. 

• Coneixements , sembla tenir-los  ben jus tos  (havia 
exercit abans  del MIR); se 'n surt amb penes  i treballs ; 
el treball de recerca ha es tat d 'un nivell força baix. 



Que creieu que s'ha de fer? 



 L'aprovem: durant 3 anys  la majoria d 'avaluacions  
l'han aprovat 

 L'aprovem: s i la  suspenem amb recuperació 
l'haurem d'aguantar tres  mesos  més   

• La suspenem amb poss ibilitat de recuperació 

• La suspenem sense poss ibilitat de recuperació 



Que creieu que és mes 
probable que es  faci?  



 L'aprovem: durant 3 anys  la majoria d 'avaluacions  
l'han aprovat 

 L'aprovem: s i la  suspenem amb recuperació 
l'haurem d'aguantar tres  mesos  més   

• La suspenem amb poss ibilitat de recuperació 

• La suspenem sense poss ibilitat de recuperació 



Aspectes generals de 
l'avaluació 



• Rellevància per la societat: es tem decidint com 
seran els  metges  de familia dels  pròxims  40 anys  

• Nul.la atenció sobre la docència en el Codi de 
Deontologia. Hem de recòrrer al Good Medical 
Practices . 

• Poca concreció dels  "supues tos  de evaluaciones  
anuales  negativas"...  



• Por no alcanzar los  objetivos  formativos  fijados , 
debido a insuficiencias  de aprendizaje susceptibles  
de recuperación 

• Debida a la impos ibilidad de pres tación de servicios  
por un periodo superior al 25%  de la jornada anual, 
como consecuencia de la suspens ión del contrato o 
de otras  causa legales  

• Debida a reiteradas  faltas  de as is tencia no 
jus tificadas , a  notoria falta de aprovechamiento o a 
insuficiencias  de aprendizaje no susceptibles  de 
recuperación 



El metge docent segons el 
GMP del RCGP 



• Requis it: hones tedat i objectivitat en la valoració de la 
pràctica de qualsevol metge, inclosos  els  que ha 
supervisat / entrenat 

• Responsabilitat: avaluar de forma completa, rigurosa i 
hones ta 

• GP excel.lent: participa hones tament en l'avaluació 
dels  discents  

• GP innacceptable: fa judicis  esbiaixats  o té prejudicis  
a l'hora d 'avaluar els  discents  i no pren mesures  quan 
la seva pràctica és  inadequada 



Principis ètics i avaluació 
del res ident 



• J us tícia: 

• Per la  societat:  

• des tina recursos  a la formació pos tgraduada 

• posa en les  nos tres  mans  la responsabilitat 

• Per els  altres  metges : 

• places  MIR limitades  (cos t d’oportunitat) 



• No maleficència: 

• Per la  societat: posem en risc la seguretat dels  
futurs  pacients  durant 40 anys  



• El metge que sa ̀piga que un altre metge, per les  
seves  condicions  de salut, ha ̀bits  o poss ibilitat de 
contagi, pot perjudicar els  pacients , te ́ el deure, amb 
l’obligada discrecio ́, de comunicar-l’hi i recomanar-li 
el qui pot aconsellar la millor actuacio ́, i igualment te ́ 
el deure de posar-ho en coneixement del Col·legi de 
Metges . El be ́ dels  pacients  ha d’e ́sser sempre 
prioritari. 

• Article 102.Codi de Deontologia. Consell de Col.legis  
de Metges  de Catalunya. 2005. 



Conflictes d' interès en 
l'avaluació del res ident 



• Relació personal tutor-res ident 

• "Ego" del tutor 

• Repercus ions  sobre el propi tutor, l'EAP, la Unitat 
Docent 



 L'aprovem: durant 3 anys  la majoria d 'avaluacions  
l'han aprovat 

 L'aprovem: s i la  suspenem amb recuperació 
l'haurem d'aguantar tres  mesos  més   

• La suspenem amb poss ibilitat de recuperació 

• La suspenem sense poss ibilitat de recuperació 



Moltes gràcies 
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