Comissions representatives
Són òrgans de treball destinats a exercir, per delegació, les
missions que li encomani el Cos Facultatiu. Són la Comissió de
Credencials i la Comissió Deontològica.
* Comissió de Credencials: és l’ encarregada de valorar, d’una
manera objectiva, els mèrits personals i curriculars, en els seus
aspectes assistencials, de docència i de recerca dels candidats per a
cobrir una plaça de facultatiu o càrrec de comandament (director de
servei, unitat o cap clínic) a l’Hospital.
Una vegada finalitzada la valoració dels candidats, la Comissió de
Credencials emetrà un informe preceptiu i no vinculant on s’establirà
un ordre de prelació, en un termini màxim d’un mes des de la
finalització de la convocatòria, i el trametrà a la Direcció Mèdica.
Perquè pugui exercir correctament la seva funció, la Comissió de
Credencials podrà demanar totes les assessories i informacions que
cregui oportunes, incloent-hi una entrevista personal amb els
candidats.
La Comissió de Credencials estarà formada per cinc membres, que
seran:
•
•

Un president, com a representant del Consell Directiu del Cos
Facultatiu.
Quatre vocals: un director de servei i tres representants dels
serveis mèdics, quirúrgics i centrals.

Els membres elegits per la Comissió de Credencials no podran defugir
de fer l’avaluació dels candidats. I en cap cas podran valorar els seus
propis mèrits.

*
Comissió Deontològica: és l’encarregada de vetllar pel
compliment dels principis ètics dels facultatius, de forma fonamental
però no exclusiva, en relació a: drets del pacient, recerca clínica i
relacions professionals en l’àmbit de l’Hospital.

Aquestes normes, pel que fa als metges estaran d’acord amb les
contingudes en el Codi Deontològic del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya, i pel que fa a altres professionals, d’acord amb les
normes nacionals i internacionals existents sobre el particular.
Està formada per cinc membres:
•
•

Un president, com a president del Consell Directiu del Cos
Facultatiu.
Quatre vocals: un director de servei, un director d’unitat o cap
clínic i dos consultors/adjunts sense càrrec executiu.

Hi ha un secretari de la comissió, funció que recau en el més jove
dels elegits. Perquè pugui exercir correctament la seva funció, la
Comissió podrà demanar totes les assessories i informacions que
cregui oportunes.
Les deliberacions i conclusions de la Comissió Deontològica seran
secretes si no s’especifica el contrari.
	
  

