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DESCOBREIX TOT EL QUE
PODEM FER PER TU

DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
Els objectius del Col·legi són representar els interessos
professionals dels metges com a col·lectiu, ordenar l’exercici
de la medicina i els seus valors ètics i oferir la millor sanitat
a la societat, d’acord amb la voluntat dels més de 30.000
metges de Barcelona.

SECCIONS COL·LEGIALS
Els metges amb característiques comunes, per exemple, per
especialitat o per edat, ens podem associar en seccions per
debatre i defensar aspectes específics de la nostra situació.
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Ara que ets MIR, pots formar part de la secció de Metges
MIR i Metges Joves!

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ
Et facilitem tots els tràmits i documents administratius que
necessitis per exercir com, per exemple, certificats. També
et proporcionem el carnet col·legial que t’identifica com a
metge col·legiat, i que incorpora un certificat digital que
t’acredita com a metge a l’entorn on line, permetent-te signar
documents com la recepta electrònica.

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
A la Unitat d’Atenció al Col·legiat t’informem sobre tot el que
necessites per iniciar-te en la professió i t’orientarem sobre la
resta de serveis que t’ofereix el Col·legi. Mitjançant la pàgina
web pots demanar cita prèvia amb el teu assessor personal
per evitar esperes innecessàries.

ACTUALITAT COL·LEGIAL
I PROFESSIONAL
Per correu electrònic t’informarem de les últimes notícies
de la professió i dels actes, professionals i culturals, que
s’organitzen al Col·legi. Cada trimestre rebràs la revista
col·legial a l’adreça que ens indiquis. A més, et convidem a
utilitzar la pàgina web i els diversos perfils que tenim a les
xarxes socials, com Twitter, Facebook o el blog.

AJUTS SOCIALS I ECONÒMICS
El Programa de Protecció Social ofereix suport social als metges
i als seus familiars directes en situació de dificultat, ja sigui per
dependència, problemes de conciliació o manca de recursos
econòmics. Si tu o la teva família us trobeu en aquesta situació,
demana assessorament als treballadors socials.
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A més, tots els residents que hàgiu de canviar de domicili
amb canvi de província per qüestions professionals
podeu optar a una ajuda puntual.

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL
Per respondre davant de qualsevol incidència de l’exercici professional,
és obligatori tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil. Et
pot interessar contractar la pòlissa del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya que, gràcies al seu caràcter col·lectiu i solidari, permet
oferir les millors cobertures amb les millors condicions, a més de
comptar amb un equip d’advocats especialistes en l’àmbit sanitari.
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Aquesta pòlissa és gratuïta durant el primer any de col·legiació.

INFORMACIÓ JURÍDICA
Personalment, per telèfon o per correu electrònic pots
sol·licitar assessorament jurídic sobre qualsevol aspecte
relatiu a la teva feina, des de les condicions laborals fins
a qüestions deontològiques. A més, et pots subscriure al
newsletter per estar al dia de les últimes novetats legislatives
que afecten la nostra professió.

SALUT DELS METGES
Des de la Fundació Galatea vetllem per la bona salut, física i
mental, dels metges. Això inclou atenció gratuïta mitjançant
el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt, un programa
confidencial per tractar trastorns mentals o addiccions que
dificultin l’exercici.
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Per als MIR realitzem activitats específiques (tallers,
sessions informatives, estudis) per promoure hàbits
saludables i detectar de manera precoç possibles
trastorns de salut.

ORIENTACIÓ LABORAL
T’oferim orientació laboral en totes les fases de la carrera professional.
També proporcionem ajuda als estrangers que volen treballar aquí i
als d’aquí que volen treballar a l’estranger. I si el que vols és col·laborar
en projectes de cooperació, demana una beca Dr. Bada.

FORMACIÓ CONTINUADA
El Centre d’Estudis Col·legials t’ofereix un ampli ventall de
cursos, presencials i a distància, especialment dissenyats
per a metges, des de màsters en col·laboració amb diverses
universitats fins a cursos d’estiu.
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Com a MIR pots gaudir d’un 25% de descompte en els
cursos organitzats pel CEC i pots sol·licitar una beca
per un major descompte.

SUPORT A L’EMPRENEDORIA
Metge Emprenedor és una iniciativa per donar suport als
professionals sanitaris amb idees innovadores. Amb el
recolzament d’escoles de negoci, ajudem l’emprenedor a
presentar la seva proposta i a convertir-la en una iniciativa
viable que contribueixi a la millora del sistema sanitari. També
organitzem les jornades #Salut20COMB, per fomentar el debat
al voltant de les noves tecnologies aplicades al sistema sanitari.

CESSIÓ I LLOGUER D’ESPAIS
Pots utilitzar diversos espais del Col·legi, tant de la seu central
com de les delegacions, per a reunions i trobades relacionades
amb la professió. Si estàs pensant en un esdeveniment
de majors dimensions, com un congrés, o preparant un
esdeveniment privat aliè a la professió, pots utilitzar aquestes
sales a preus especials per a col·legiats.

AVANTATGES I DESCOMPTES
Per ser col·legiat tens condicions preferents en diversos
establiments d’oci i comercials, des de museus i teatres fins a
centres esportius o allotjaments.
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A més, pel fet de ser MIR tens una subscripció gratuïta a la
versió impresa de La Vanguardia i a la versió on line del diari
ARA durant dos mesos.

El Col·legi, per donar més serveis als metges, té un grup
d’empreses de la seva propietat, que s’anomena Grup MED.
Cada any, els beneficis del grup es transfereixen totalment
al Col·legi: això permet ampliar els projectes col·legials sense
incrementar-ne la quota.

SERVEIS D’ASSEGURANCES
Medicorasse t’ofereix amb molt bones condicions la cobertura
del teu cotxe o moto, de la teva llar, de les baixes laborals i de
qualsevol altre risc que necessitis cobrir, tant del teu àmbit
personal com professional. A més, fa de mediador de la pòlissa
de Responsabilitat Civil Professional del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya.

SERVEIS BANCARIS
Un compte corrent sense comissions, una targeta VISA
gratuïta, productes en condicions preferents tant si
necessites finançament per als teus projectes personals i
professionals com si estàs estalviant... beneficia’t d’aquests
productes gràcies a l’acord de col·laboració que MED1 manté
amb BBVA.

SERVEIS DE TECNOLOGIA
A través de Meditecnologia pots obtenir diversos serveis de
l’entorn on line, des del disseny d’una pàgina web fins a la creació
d’una aplicació informàtica a mida, incloent la implementació
de la signatura digital.

...i altres serveis que pots consultar a www.med.es
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ASSESSORAMENT JURÍDIC, FISCAL
I SOCIETARI
Pots sol·licitar assessorament jurídic en qüestions laborals, com
una inspecció, i personals, com un lloguer o una herència. A
més, Mediconsulting pot gestionar-te la declaració de la renda i
qualsevol altre tràmit fruit de la teva feina com, per exemple, les
cotitzacions a la Seguretat Social.

Tots els clients del Grup Med disposen d’un assessor
personal que està al seu costat per defensar els seus
interessos. Sol·licita el teu o demana que et visiti on i
quan et vagi millor.

Vine, truca’ns,
escriu-nos
i participa a:
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Dr. Roig i Raventós (Dalmases, 36-B)
Condicions especials per a col·legiats.
93 567 88 88
col.metges@comb.cat
www.comb.cat
COMBarcelona
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
blogcomb.cat

També ens trobaràs a les delegacions de:
Manresa - Vic - Terrassa - Sabadell

