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PROGRAMA
Arran de les reduccions del pressupost en sanitat
fruit de la crisi econòmica, el Col·legi de Metges de
Barcelona, just abans de l’estiu, va posar en marxa
el Fòrum de la Professió Mèdica, que ha estat un
espai obert en el qual s’ha convocat professionals de
diferents perfils, amb l’objectiu d’elaborar mesures
per la sostenibilitat i millora del sistema sanitari.
Més de 300 companys i companyes hi han participat,
organitzats en sis àmbits: hospitals, atenció primària,
sociosanitària, salut mental, docència i formació i
recerca i innovació. En total s’han constituït vinti-sis grups de treball i el conjunt de la seva feina és
considerable. Els documents resultants són d’una gran
qualitat i reflecteixen clarament el nostre compromís i
que els metges volem participar per tal que el sistema
sanitari sigui més eficient.
El proper dia 30 de novembre tenim prevista la
primera presentació formal del seu contingut i
les seves conclusions sobre el que podem fer els
metges, i com haurien de canviar les organitzacions
i el sistema sanitari per tal de fer avançar la nostra
sanitat i mantenir –o millorar tant com sigui possiblela seva qualitat i excel·lència.
En aquest acte tenim previst també conèixer la teva
opinió sobre alguns aspectes relacionats amb aquesta
iniciativa.
Esperem comptar amb la teva participació i assistència.

9.00h
9.30h

Acreditacions
Introducció i moderació
Dr. Jaume Padrós. Vicepresident primer del COMB.

9.45h

Conclusions dels debats en els diferents àmbits
sobre les mesures per a la millora i sostenibilitat
del sistema sanitari
Àmbit hospitalari
Dra. Elvira Bisbe.
Anestesiòloga. Vocal del COMB.
Àmbit atenció primària
Dra. Lurdes Alonso.
Metge de família. Vicesecretària del COMB.
Àmbit sociosanitari
Dra. Dolors Quera.
Geriatra. Presidenta de la Secció Col·legial de Metges
de l’àmbit sociosanitari.
Àmbit salut mental
Dr. Lluís Albaigès.
Psiquiatre. President de la Secció Col·legial de Metges
Psiquiatres.

11.05h Cafè
11.35h Docència i formació
Dra. Antònia Sans.
Nefròloga. Presidenta de la Xarxa de Comissions
de Docència de Catalunya.
Recerca i innovació
Dr. Xavier Bonfill.
Director del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
i del Centre Cochrane Iberoamericà. Hospital de Sant Pau.
12.15h Conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica
Dr. Jaume Padrós. Vicepresident primer del COMB.
12.35h Una perspectiva sobre les propostes en el marc
de la política sanitària
Prof. Pere Ibern.
Professor de la Barcelona Graduate School of Economics.
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES).
13.00h Cloenda
Dr. Miquel Vilardell.
President del COMB.

T’agrairíem que confirmessis la teva assistència a
través del web del COMB, www.comb.cat.
Places limitades a l’aforament de la sala per rigorós ordre d’inscripció.
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