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La formació en neonatologia està ben organitzada a Austràlia, els Estats Units i el Canadà. A Europa, l’European 

Board of Pediatrics (EBP) va reconèixer el 1997 el Working Group in Neonatology (WGN) de l’European Society for 

Pediatric Research (ESPR). A l’agost del 2001, el WGN-ESPR es va convertir en l’European Society for Neonatology 

(ESN), reconeguda per la Confederation of European Societies in Pediatrics (CESP) com l’organització representa-

tiva de tots els neonatòlegs europeus 1. L’ESN ha elaborat un programa de formació per als neonatòlegs a Europa 

amb l’objectiu d’harmonitzar els programes de formació entre els diferents països europeus i establir uns graus de 

coneixement i habilitats clarament definits 2, la qual cosa permetria l’intercanvi de neonatòlegs entre els països 

europeus participants. 

Que la neonatologia arribés a ser una subespecialitat pediàtrica ha estat un dels grans anhels dels neonatòlegs 

espanyols, és a dir, dels pediatres dedicats especialment a la neonatologia. La Societat Espanyola de Neonatologia 

(SENeo) va néixer l’any 1996 i té l’origen en la Secció de Medicina Perinatal, constituïda el 1973 en el marc de 

l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP). Des de llavors, la SENeo ha anat creixent i consolidant-se com a referent 

en tot el que té relació amb l’assistència neonatal a Espanya, on hi ha unes cinquanta unitats neonatals de nivell 

III i al voltant de 165 de nivell II en hospitals de la xarxa pública estatal, situats a totes les comunitats autònomes. 

La neonatologia espanyola està plenament desenvolupada des dels punts de vista assistencial, docent i 

d’investigació. 

Durant anys, la SENeo, així com la seva antecessora, la secció de Medicina Perinatal de l’AEP, ha tingut com un 

dels seus objectius primordials el reconeixement de la neonatologia com a subespecialitat pediàtrica o ACE en 

neonatologia. L’any 1995 es va elaborar i enviar al Consell Nacional d’Especialitats Mèdiques una memòria sobre 

els fonaments científics, els requisits d’acreditació de les unitats docents, el programa de formació i les necessitats 

orientatives de facultatius subespecialitzats en neonatologia a Espanya. Des de llavors fins a l’actualitat, les diferents 

juntes de la SENeo han anat insistint en la sol·licitud de l’acreditació, que no es va aconseguir pel retard en 

l’elaboració de la llei per part dels governs canviants. 

L’aprovació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), establia les 

bases de les futures àrees de capacitació específica, entre les quals no hi havia dubte que la neonatologia havia 

d’ocupar un espai definit. L’any 2012 es va publicar el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 

per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. En el capítol V es reconeix la necessitat de desenvolupar 

en la present legislatura les ACE. La inclusió de la neonatologia en el decret definitiu va ser un dels objectius 

primordials de la Junta de la SENeo, seguint el seu Pla estratègic 2012-2015. El Reial decret 639/2014, que va 

veure la llum el 25 de juliol, regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica. 

La pediatria manté la seva formació independent d’altres troncs. En l’annex 2 es recullen les primeres ACE que es 

poden desenvolupar: malalties infeccioses, hepatologia avançada, urgències i emergències, i neonatologia. A l’ACE 

de neonatologia, la primera de la pediatria a Espanya 3, s’admet un accés únic des de l’especialitat de pediatria 4. 

Amb l’aprovació d’aquesta mesura, la neonatologia espanyola millorarà sobretot en qualitat, ja que els futurs neona-

tòlegs rebran una formació reglada en centres degudament acreditats i les places hospitalàries podran ser cober-

tes per pediatres que detinguin el diploma de l’ACE en neonatologia. Aquest just anhel ja va ser recollit en dos 

paràgrafs del document Nivells assistencials i recomanacions de mínims per a l’assistència neonatal, elaborat el 

2012 pel Comitè d’estàndards de la SENeo. En concret, s’insisteix que les unitats neonatals de nivell IIb han de 

disposar de dos pediatres amb l’ACE de neonatologia, mentre que a les unitats neonatals de nivell III tots els facul-

tatius haurien de posseir la corresponent acreditació ACE de neonatologia 5. Amb això, els nounats, sobretot els 

patològics, veuran millorada la qualitat de l’assistència, en ser diagnosticats i tractats per neonatòlegs diplomats. 
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Seguint el que disposa el Reial decret 639/2014, el novembre del 2014 es va constituir el Comitè de l’ACE de 

neonatologia com a òrgan assessor del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI), i entre les seves 

responsabilitats es va establir l’elaboració de la proposta de programa formatiu de neonatologia, tenint en compte 

lògicament el Syllabus europeu 2, i dels requisits d’acreditació de les unitats docents. El Comitè està integrat pel 

professor Josep Figueres Aloy (president), el Dr. Miguel Sáenz de Pipaón (vicepresident) i quatre vocals, la Dra. 

M.ª Luz Couce Pico, el Dr. José Antonio Hurtado Suazo, la Dra. Isabel Izquierdo Macián i el Dr. Segundo Rite 

Gracia. 

Una vegada aprovats per l’MSSSI en els pròxims mesos el programa formatiu i els requisits d’acreditació de les 

unitats docents, es procedirà a l’acreditació d’aquestes i, després d’això, el Sistema Nacional de Salut estarà en 

condicions d’oferir les places que determini com a necessàries per a la formació dels futurs neonatòlegs d’Espanya, 

mitjançant el sistema de metges interns residents en neonatologia. 

De manera paral·lela a la primera convocatòria ordinària en la qual s’ofereixin places de formació, s’obrirà una via 

transitòria per obtenir el diploma d’ACE per a tots els especialistes en pediatria que acreditin una experiència 

professional de com a mínim quatre anys. La llei diu: 

«Els especialistes que en la data de creació d’una ACE detinguin un títol que els permeti accedir-hi, podran sol·licitar 

l’obtenció del diploma corresponent, forma única i excepcional, sempre que acreditin una experiència professional 

vinculada a l’àmbit de l’ACE que es tracti superior a quatre anys i hagin estat admesos i avaluats positivament en 

la prova teoricopràctica.» 

Tot aquest procés dependrà dels criteris que decideixi el Ministeri per optar a la via transicional. El Comitè d’ACE 

és un òrgan assessor i no vinculant, motiu pel qual el que proposi podrà ser acceptat o no pel Ministeri. 

En el Llibre blanc de les especialitats de la Pediatria espanyola 6 es refereixen 24 especialitats pediàtriques, de les 

quals només s’han reconegut a Espanya la cirurgia pediàtrica i la neonatologia. En un futur pròxim probablement 

es reconeixeran altres subespecialitats pediàtriques. Per ser reconegut com ACE és imprescindible complir els 

requisits que recull la llei: 

a) Que representi un increment significatiu de les competències professionals exigides pels programes oficials de 

les especialitats implicades en la seva creació. 

b) Que existeixi un interès assistencial, científic i organitzatiu rellevant de l’àrea corresponent: que requereixi la 

dedicació d’un nombre significatiu de professionals o l’exigència d’un alt nivell de competència vinculat a la 

innovació, desenvolupament, investigació o alta especialització de l’atenció sanitària. 

c) Que les competències dels especialistes amb diploma de capacitació específica no puguin ser satisfetes mitjançant 

la formació d’altres especialitats, altres diplomes de capacitació específica i altres diplomes d’acreditació i acre-

ditació avançada existents. (Aquest és el punt més important en què hi pot haver conflicte amb altres especia-

litats d’adults que tractin infants i creguin que la seva activitat professional pot disminuir si els pediatres estan 

diplomats en la seva especialitat. Sens dubte, la neonatologia ha estat afortunada en no tenir una especialitat 

paral·lela en la medicina de l’adult, ja que això ha facilitat que se la reconegui com ACE pediàtrica). 

Les ACE de les subespecialitats pediàtriques han de ser proposades per la Comissió Nacional de l’especialitat de 

Pediatria, lliurant al Ministeri de Sanitat la documentació pertinent. En aquesta documentació és imprescindible la 

inclusió de la memòria que justifiqui el compliment de tots els requisits exigits i també és molt convenient afegir 

un document segons el qual l’especialitat respectiva d’adults consent o fins i tot dóna suport a la creació de l’ACE 

pediàtrica. 
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