Activitat col·legial. Programa de protecció social

Catàleg de serveis i productes

“D’ara en endavant”, Programa
de Protecció Social del COMB

1. Habitatge
· Acolliment residencial · Miniresidència · Apartaments protegits
· Unitats d’estada temporal · Centres sociosanitaris · Habitatge
tutelat · Habitatge amb serveis comuns · Habitatge compartit
2. Atenció a domicili
· Cura personal: higiene personal, donar el menjar, control de
medicació... · Cura a la llar: neteja, compra d’aliments, administració de la llar · Cura familiar i veïnal: formació en determinades tècniques i habilitats adreçades a algun familiar o veí per
tal d’afavorir la relació amb l’entorn · Atenció sanitària · Teleassistència · Telealarma · Adaptacions i ajudes tècniques (inclosa
domòtica) · Àpats a domicili
3. Serveis assistencials diürns
· Centres de dia · Hospital de dia
4. Financers
· Plans de Jubilació · Hipoteques inverses · Renda (Vitalícia) Immobiliària · Dipòsits · Fons d’Inversió · Préstecs per a la dependència · Préstecs o crèdits tradicionals · Crèdit Habitatge - pensió
5. Activitats i lleure
· Col·laboració professional en serveis d’atenció mèdica telefònica · Borsa de Treball per a metges jubilats (per ex. amb dedicacions parcials en entorns assistencials com residències de
gent gran, també en determinades tasques assistencials en mútues (per ex. Pediatria)) · Col·laboració i voluntariat amb ONG ·
Pertinença a comitès d’experts i comitès assessors · Divulgació
científica · Casals
6. Assegurances
· Assegurança de dependència
· Productes d’Assegurances
- Productes Mutual Mèdica (Medicorasse)
- Productes complementaris
· Jubilació/Estalvi
· Producte: Jubilació
7. Suport jurídic
· Jubilació metges estatutaris · Jubilació metges titulars de la sanitat local (APD) · Incapacitacions i tuteles
8. Suport a les famílies
Assessorament sobre la revaloració de l’entorn familiar i la vida
quotidiana · Mediació familiar en processos de restitució familiar
· Tallers i Grups d’autoajuda · Voluntariat
9. Innovació
Tecnologies per a la dependència · Serveis d’atenció

MIQUEL VILARDELL,
vicepresident

quest any 2007 ha estat el moment triat pel Col·legi OfiA
cial de Metges de Barcelona per fer el pas definitiu vers la
posada en marxa d’una iniciativa capdavantera pel que fa a les
corporacions professionals. Es tracta del projecte “D’ara en endavant”, un Programa de Protecció Social del COMB que pretén encarar i donar resposta als reptes i les necessitats socials que
poden aparèixer al llarg de les diferents etapes que conformen
l’itinerari professional del metge, sobretot la més propera a la seva
jubilació.
El Programa de Protecció Social vol superar del tot el suport
puntual i aïllat que s’ha pogut donar fins ara als metges que han
tingut alguna mena de necessitat social, per posar a la seva disposició una atenció de qualitat i moderna en cas que es presentin
dificultats socials imprevistes o sobrevingudes, o les que es deriven d’un procés natural com és l’envelliment.
Actualment, una atenció adient des del punt de vista social requereix disposar d’un exhaustiu coneixement de la professió mèdica, com també dels canvis i els reptes a què està sotmesa, per tal
de prevenir dificultats. Però també calen professionals qualificats
per a la detecció, l’atenció quan sigui necessària, els serveis, les
prestacions, i la tecnologia i les estratègies d’intervenció que facin eficaç l’acció.
El Programa de Protecció Social
És amb aquesta visió que
vol superar del tot el suport el COMB s’ha volgut popuntual i aïllat que s’ha pogut sicionar davant de realitats
donar fins ara als metges que han com l’envelliment de la
tingut alguna mena de necessitat professió mèdica, el prosocial, per posar a la seva cés de “feminització” de la
disposició una atenció de qualitat professió o l’increment de
i moderna en cas que es presentin metges d’origen estranger a
dificultats socials imprevistes o la pràctica professional. Tosobrevingudes, o les que tes aquestes realitats, conses deriven d’un procés natural tatades mitjançant diferents
com és l’envelliment estudis realitzats pel mateix
Col·legi, estan generant i
seguiran generant un conjunt de necessitats socials que poden posar en qüestió el benestar
de molts metges i llurs famílies i fins i tot el desenvolupament de
la mateixa professió.
El Programa de Protecció Social del COMB s’adreçarà als metges, però també a llurs famílies. Vol ser innovador i anar més enllà
del vessant assistencial, pal·liatiu o reparador que sovint acompanya aquest tipus d’iniciatives.

10. Informació, orientació i consell
Mitjançant actes informatius i de sensibilització
- a la seu del COMB i
- mitjançant el web del COMB
· A través de publicacions específiques per poblacions de metges de determinades característiques:
- franja de 50 anys (prejubilats)
- amb persones dependents al si de la seva família
· Telèfon especialitzat (Call Center)
11. Sensibilització i prevenció
Amb els departaments de RRHH de les empreses proveïdores de
serveis sanitaris i també d’assegurances mèdiques lliures · Organització periòdica i sistemàtica de cursos de preparació a la jubilació · Publicació d’articles d’opinió · Estudis, enquestes...
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