7. HONRADESA
Mantenint els meus coneixements al dia, consultant quan calgui un altre professional de confiança, i
evitant que altres interessos personals alterin aquest compromís.
El valor de l’honradesa fa referència a la decisió personal de renunciar a les falsedats i els enganys.
L’honradesa és el simple respecte a la veritat, en relació amb els fets i les persones, expressant-la amb
sensibilitat i buscant empatia en el contacte amb l’altre.
Té relació directa amb la integritat, que significa pensar i fer el correcte en totes les circumstàncies.
Ser honrats implica autoformar-se responsablement, no enganyar als nostres pacients, ni amb mentides,
ni amb mitges veritats, ni ocultant informació, pensar abans d’actuar, saber reconèixer el límit de la
nostra competència i aprendre dels errors. Ser honrat significa reflexionar sobre la correcció de les
nostres actuacions i reconèixer quan ens equivoquem. Ser honrat significa conèixer i reconèixer quins són
els nostres conflictes d'interès, per evitar que condicionin la nostra actuació.

A dia 30 de juny hem rebut 53 respostes
En 6 de les 13 conductes proposades hi ha un acord superior al 95%, en 9
el percentatge és superior al 90%
Les 4 conductes restants tenen més discrepància: Dues tenen un 77,4%
d’acord, una el 79,2% i una altra un 83%.
Hi ha 10 comentaris als enunciats
El bon MF...
... S'ocupa de millorar contínuament
coneixements i habilitats: està al dia

els

Acord Comentaris: nombre i breu
descripció
seus 52
1: (D) "Estar al dia": sí, però
98,1% no de qualsevol manera

… Dedica temps a la seva formació continuada, per 51
1: (D) "Estar al dia": sí, però
96,2% no de qualsevol manera
mantenir-se actualitzat
... Reconeix les seves limitacions i ho manifesta al pacient: 51
quan té dubtes i pensa que els pot resoldre, ho fa; si 96,2%
pensa que no, consulta un altre company més
experimentat
... Coneix i té en compte la competència dels companys 41
1: (A) No sempre és possible,
77,4%
estem dintre un sistema
als qui deriva al pacient i, si pot, consulta als millors
rígid, tot i que sabem quan
derivem a un pacient que no
és l'especialista que ens
agradaria que ens visités a
nosaltres no tenim cap altra
sortida
... Si treballa en un entorn on no pot triar els especialistes 41
a qui consultar, ho explica al pacient i, si detecta 77,4%
actuacions inadequades, ho comunica on pertoqui

Acord Comentaris: nombre i breu
descripció
... Reflexiona sobre els condicionants de la seva pràctica 49
clínica, allò que li influeix, les circumstancies pròpies i del 92,5%
voltant, la seva trajectòria, el seu moment professional i
els seus conflictes d'interès
El bon MF...

... Declara públicament els seus conflictes d’interès, tant 44
quan fa assistència, com docència o recerca, col·labora en 83%
grups de treballs sobre temes científics o participa en
l'elaboració de guies de pràctica clínica
... Treballa per evitar que interessos econòmics, de 49
1: (D) Qui n'estigui lliure,
prestigi personal o científics condicionin la seva pràctica 92,5% que tiri la primera pedra
clínica
... Si treballa per una empresa té en compte els seus 51
interessos, sempre que no condicionin la seva pràctica 96,2%
clínica en perjudici del pacient... Assumeix la
responsabilitat de mantenir els seus coneixements al dia,
tant si treballa pel seu compte com per compte d'altri i
col·labora en la formació dels seus companys, si en té

1: (D) Barreja els conceptes
interessos de l'empresa i
mantenir
els
seus
coneixements
al
dia.
Innecessari especificar "pel
seu compte com per compte
d'altri"

... No es relaciona amb entitats o empreses, diferents 42
d’aquella per a la que treballa, que tinguin interessos 79,2%
econòmics en les activitats sanitàries i no n’accepta regals
ni altres ajuts econòmics o de formació

2: (A) El quid de la qüestió si
parlem d'honradesa.
(D)Qui n'estigui lliure, que
tiri la primera pedra

... És conscient de que la informació que li proporcionen 51
les empreses proveïdores sobre els seus propis productes 96,2%
i serveis (fàrmacs, tecnologia, aliments...) té un biaix que
pot comprometre la seguretat dels pacients i, per tant, la
contrasta amb fonts d'informació independent abans de
tenir-la en consideració

1: (A)...i, per tant, contrasta
o evita aquesta font
d'informació per esbiaixada,
per distreure diàriament
temps que pot dedicar a
altres ocupacions, incloent
atendre
les
seves
responsabilitats amb els
pacients. i per estètica.
... Si fa recerca, avalua curosament la pertinença d’un 51
1: (A) Fer públics els
96,2%
resultats
no
depèn
estudi abans de participar-hi i fa públics els resultats de
habitualment de qui la fa,
les investigacions encara que no siguin els desitjats.
sinó de qui la finança, quan
és el cas. Estem parlant de
l'honradesa d'altres.
... Si fa docència postgraduada, és tan rigorós en la seva 49
1: (D) Enunciat millorable.
pràctica clínica quan hi ha el discent com quan està sol 92,5% "El discent" solen ser els
alumnes de la facultat o
professionals sanitaris

