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Quan un conjunt de persones s'associen amb una finalitat determinada cal
esperar que tinguin una visió col·lectiva de les qüestions relacionades amb la
finalitat amb la que s'han associat. Això no vol dir que tothom hagi de tenir la
mateixa opinió sobre els diferents assumptes que els afecten, però si que ha
d'haver-hi una opinió col·lectiva amb la que la majoria hi estigui d'acord. En
conseqüència, és pertinent i fins i tot desitjable, que les organitzacions tinguin
el seu punt de vista sobre els principals reptes que els afecten. I no solament
això, si no que en la mesura que puguin fer-ho, intentin influir per tal que els
seus plantejaments es converteixin en realitats.
Aquesta reflexió ve a tomb del fet que els professionals del laboratori clínic,
com els de moltes altres professions, estem vivint un procés de constant canvi
cap a uns models diferents dels actuals i costa molt d'albirar amb claredat
l'horitzó cap on porten. Això sense oblidar que ja partim d'una realitat
heterogènia i força inestable. Aquest procés no està lliure de trasbalsos, ja que
de vegades afecta directament persones que veuen amenaçat el seu lloc de
treball o la manera de treballar. Seria convenient, doncs, que els membres de
l'ACCLC obríssim un debat sobre quin tipus d'evolució desitjaríem que seguís
el nostre sector a mig i llarg termini.
Recollint aquest plantejament, el Comitè Tècnic de l'ACCLC ha decidit
emprendre l'elaboració d'un llibre blanc on es manifesti el punt de vista dels
seus membres numeraris i corporatius, i me n'ha encarregat la seva direcció.
Amb aquest document es pretendrà expressar el punt de vista dels nostres
associats, tot i que també s'establiran consultes amb altres col·lectius. Cal tenir
present que avui en dia l'ACCLC és l'única associació del nostre país que
engloba el conjunt de disciplines del laboratori de diagnòstic in vitro i, per tant,
les conclusions a les que s'arribi hauran de ser escoltades atentament per les
autoritats sanitàries.
El terme llibre blanc pot tenir diferents significats segons s'apliqui a l'entorn
industrial, comercial, cultural o polític. El nostre projecte s'ajustarà al que està
definit al preàmbul del Llibre Blanc de les professions sanitàries a Catalunya:
"L'objectiu principal és la formulació d'un conjunt de propostes elaborades a
partir d'una anàlisi de la realitat del nostre sistema i orientades a donar resposta
als reptes futurs amb una perspectiva de mitjà i llarg termini".
Aquest llibre blanc constarà de dos blocs principals en el primer dels quals
s'abordarà la descripció i anàlisi de la situació actual del laboratori clínic a
Catalunya, vista tant des d'una perspectiva territorial, o sia, dels àmbits
comarcals i supracomarcals (vegueries) com estructural, en la que es poden

considerar la titularitat (pública o privada), la vinculació (institucional o
independent), l'activitat (anàlisis clíniques, bioquímica, microbiologia,
immunologia, biologia molecular,...), els professionals (estaments professionals,
origen acadèmic, especialitzacions sanitàries, activitat associativa i
corporativa,...), la docència pre i postgrau, la recerca i la indústria del diagnòstic
in vitro. L'altre bloc estarà dedicat a l'exposició de les reflexions efectuades i a
la formulació d'uns objectius que se'n derivin. Tot i que no s'ha de perdre de
vista que entre els membres de la nostra associació poden haver-hi punts de
vista diferents i, fins i tot, contradictoris, la pretensió ha de ser l'obtenció del
major grau de consens possible i, en cas de no obtenir-lo, l'expressió de les
diferents opinions.
Aprofito l'avinentesa per fer una crida per tal que, tothom que hi estigui motivat,
s'incorpori a l'elaboració d'aquest projecte, formant part del grup que el
redactarà, o be contribuint amb esmenes als diferents esborranys que s'aniran
presentant a la consideració de tots els membres de l'ACCLC.
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