Benvolgut/da company/a,
Són molts els reptes que com és el teu cas tenim els metges que, en el sector de la medicina
privada treballem pels pacients que tenen cobert el risc de malaltia a través de companyies
d’assegurances.
El manteniment i millora de la qualitat assistencial, la millora de les retribucions incrementant
els honoraris que paguen les companyies del sector, la dificultat d’incorporar més metges, segons
especialitats i tipus d’activitat assistencial i la transparència en el sector són reptes que tenim i
als què hem de donar sortida.
Un dels instruments per treballar en assolir aquests reptes és l’Enquesta de la Secció Col·legial
d’Assegurança Lliure 2007-08 que t’adjuntem.
Com bé coneixes, el COMB en fa presentació pública d’aquesta enquesta als mitjans de comunicació
amb l’objectiu de que els pacients i les companyies coneguin l’opinió dels metges de les diferents
entitats asseguradores.
Per altra banda, el teu suport a les accions i negociacions iniciades amb les entitats i l’estreta
col·laboració amb els companys d’especialitat, ens ha de permetre aconseguir un acord estable
i clarificador amb aquelles companyies que vulguin assolir un nivell d’honoraris en consonància
a la responsabilitat de la tasca assistencial que diàriament portem a terme.
En aquest sentit, et recordem que per donar resposta als reptes esmentats, l’Assemblea de
Compromissaris del COMB va aprovar els Honoraris Orientatius Recomanats (veure
http://asselliure.comb.es Nomenclàtor COMB) amb vigència des de l’1 de gener de 2007.
Per últim, tal i com hem comentat a l’inici, per tal de conèixer quina és la teva opinió respecte
a cadascuna de les entitats per les quals treballes, és molt important que responguis l’Enquesta
d’Assegurança Lliure 2007-08. La teva aportació és imprescindible per aconseguir la millora
de les condicions professionals del sector.
Agraint-te un cop més la teva col·laboració, rep una cordial salutació,

Dr. Ramon Torné i Escasany
President de la
Secció Col·legial d’Assegurança Lliure
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