
Suport al doctor
Barrio, metge de
familia
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Des de la Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comu-
nitaria (Camfic) volem donar
anims i suport al doctor Barrio,
metge de cap~alera que ha es-
tat jutjat i condemnat per haver
em~s un certificat de baixa la-
boral a un pacient amb data an-
terior al dia en qu~ va ser visi-
tat (notfcia publicada en aquest
diari el dia 20 de desembre).

En primer lloc volem aclarir
que hem de respectar i respec-
tem la sentencia judicial emesa.

Com a col-lectiu estem molt
dolguts pel tracte rebut per part
d’alguns mitjans de comunica-
ció locals en qu~ hem vist tmc-
tat el nostre company sense cap
mirament, com si fos un delin-
qüent, han vulnemt el seu dret
a la imatge i a l’honor, han mos-
tmt la seva imatge a les planes
del diari quan no era necessaria
tal difusió i han provocat un
descr~dit injustificat a la seva
persona i una lectura que pot,
encara més, afegir sentiments
contra la nostra professió.

Per6 d’altra banda, amb fets
com aquest veiem com es va
trencant l’eix basic de la praxi
m~dica, que és la relació de
confianqa entre el metge i el
pacient. Nosaltres hem de
creure en les persones, no po-
dem dubtar de les seves dolen-
ces i del seu malestar, per6
quan s’enganya subtilment el
professional que actua de bo-
na fe i després veiem que el
metge és condemnat a penes
més ~vans que l’inductor a l’en-

gany, fa que el col.lectiu m~dic
es plantegi molt seriosament si
s’ha de seguir mantenint la re-
lació de confianza, o només cal
una relació freda, de descon-
fianza, a la defensiva i absent
d’empatia.

Sabem que el full d’lncapa-
citat Laboral Transit6ria (ILT)
és un document públic amb
connotacions legals evidents,
que s’hauria d’expedir després
de visitar el malalt i que forma
part del seu tractament; per6

no és menys cert que la situa-
ció actual de les consultes
d’Atenció Primaria, amb llis-
tes d’espera per la sobrecarre-
ga assistencial i la manca de
metges, fa que la petició del
docuraent d’ILT ocasionalraent
no es pugui fer al dia i que
hagim de creure el pacient o el
familiar (tenint sempre molta
cura que l’anamnesi i l’explo-
ració física siguin concordants
en el moment de la visita),
quan s’ha produYt una absbn-

cia al treball i, per tant, se’ns
demana que per motius labo-
rals es posi una data anterior a
la de la consulta. Cal que en-
tre tots reflexionem perqu~ en
situacions epid~miques, com
potser la grip, aquest problema
empitjora per l’aflu~ncia mas-
siva de la població als centres
d’Atenció Primaria i resulta
impossible poder donar sem-
pre i de forma immediata una
resposta a aquest procés admi-
nistmtiu.

Negar aix6 tan evident és
passar tota la responsabilitat al
metge de familia que ha de fer
una il.legalitat per un problema
que no és culpa seva i que es
veu agreujada per la quantitat
de tasques administmtives que
es van imposant a les consultes
(és un administratiu de luxe
que ha de dedicar el 30% del
seu temps a absurdes tasques
burocratiques.

Com haurem d’actuar a par-
tir d’ara? Desconfiant de tots
els pacients que ens demanin
una baixa per un motiu que no
puguem objectivar com és el
dolor?Tot i la llista d’espera
que tenim, qu~ fem amb el pa-
cient que esta malalt, ens de-
mana la ILT i ha optar per ser
autosuficient en processos tan
banals com refredats o una grip
en població que no t~ cap risc?
L’hem de convidar que vagi, de
forma immediata, davant de
qualsevol situació a ajudar a
col.lapsar encara més el siste-
ma sanitari?

La solució sabem que és difí-
cil i complicada, no podem ni
volem trencar la relació de con-
fianza, per6 tampoc volem sen-
tir-nos manipulats ni maltrac-
tats com sembla que última-
ment esta de moda. Els metges
de familia estera molt tips, te-
nim una sensació d’abandona-
ment i vassallatge que va este-
nent-se en un gran nombre de
companys i companyes. No és
estrany que comencin a faltar
metges, que troben en altres
paísos del nostre entorn un re-
coneixement a la seva reina i
un tmcte millor.
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