foto notícia

La Dra. Elena O’Callaghan parla sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal a la 16
Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica
Durant la 16 Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, celebrada a Puigcerdà i organitzada pel CoMB, la Universitat Ramon Llull (URL), l’Ajuntament de Puigcerdà i l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), amb el
suport de Chiesi i Grup Med, la Dra. Elena O’Callaghan de l’Hospital Universitari General de Catalunya juntament amb quatre metgesses va exposar el seu testimonis personal a la taula Metgessa, dona, mare i ﬁlla,
com sobreviure? A més, hi van participar la vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, com a moderadora, les
doctores Montserrat Garcia, metgessa de família de l’EAP Plaça Catalunya de Manresa; Iolanda Jordan,
pediatre de l’UCI de l’Hospital Sant Joan de Déu; Àngels Escorsell, hepatòloga de l’Hospital Clínic.
A través de les seves experiències, les cinc participants van posar en evidència com l’arribada de la maternitat, la cura dels ﬁlls i, en algun cas, també la dels pares grans, condiciona i sovint limita la carrera professional
de moltes metgesses, donades les diﬁcultats amb què es troben a l’hora de conciliar la vida laboral i les
aspiracions professionals amb les responsabilitats familiars.
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), a través del seu president, Jaume Padrós, s’ha compromès a
impulsar l’elaboració d’un Document de Posició sobre la necessitat d’implantar i posar en pràctica mesures
que facilitin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses als seus centres de
treball. El document, que serà impulsat i aprovat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC),
inclourà mesures concretes de conciliació adreçades a les empreses públiques i privades del sector sanitari
i prendrà com a base les propostes presentades per un grup de metgesses a la 16 Jornada d’Estiu de la
Professió Mèdica, celebrada a Puigcerdà sota el títol Aspectes candents de la professió a debat.
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