(Traducció al català)

Comunicat de suport al reconeixement de l’especialitat de Malalties Infeccioses a
l’Estat Espanyol.

La European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) dona
suport al reconeixement de les Malalties Infeccioses com a especialitat mèdica totalment
independent al conjunt de l’Estat Espanyol.
Aquest fet ja és una realitat a la gran majoria de països europeus i és un moviment
reconegut i recomanat per la European Union of Medical Specialists (UEMS).
Ens trobem davant desafiaments extraordinaris en el camp de les malalties infeccioses.
Ens enfrontem a problemes com la resistència als antimicrobians, malalties emergents
relacionades amb la migració, refugiats i tot tipus de viatges, nous reptes en relació amb
el VIH i malalties de transmissió sexual i un augment de pacients immunocompromosos
relacionats amb el trasplantament, per anomenar només alguns d’aquest problemes.
A causa d'aquests problemes i dels reptes que plantegen els nous medicaments
biològics i les noves teràpies contra el càncer, els països requereixen clarament d’un
programa de formació totalment especialitzat, desenvolupat en estreta col·laboració
amb els especialistes de la Microbiologia clínica, per assegurar la pràctica clínica amb
un nivell mínim de qualitat.
El fet que la majoria dels hospitals terciaris espanyols ja comptin amb unitats
dedicades a les malalties infeccioses indica clarament que hi ha una clara necessitat
d'aquests serveis, com succeeix en la resta de països europeus.
L'activitat clínica i la recerca en Malalties Infeccioses dels investigadors espanyols és
internacionalment reconeguda. La ESCMID treballa perquè la formació de joves
professionals en riscos relacionats amb les Malalties Infeccioses no es vegi
compromesa per la falta d'una especialitat totalment reconeguda.
La ESCMID es dedica a millorar el diagnòstic, prevenció i tractament de persones que
pateixen
malalties infeccioses a Europa i a arreu del món.
El reconeixement de les malalties infeccioses com a especialitat mèdica independent a
l’Estat seria un pas important per augmentar l'homogeneïtat del metge, la formació i
l'atenció en aquesta àrea tan important.
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