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No ho diem, això. El que hi
ha al catàleg actual s’ha de
mantenir. El que podem demanar és que no s’incorporin
prestacions noves si no tens la
seguretat que tens cobertura
econòmica per aplicar-les. El
que diem també és que, per
rendibilitzar al màxim els recursos que tenim, concentrem
alguns serveis especialitzats en
alguns centres. [...]
2. ABC, 25-2-07
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als centres sanitaris catalans.
El 35% dels nous col·legiats
el 2006.
[...] “S’ha d’anar molt amb
compte amb la migració de
professionals sanitaris de països no desenvolupats –afirma
Marc Soler, director adjunt del
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona–. Aquesta solució
ha de ser conjuntural ja que es
corre el risc de descapitalitzar
l’assistència mèdica dels països
pobres.” [...]

Un 70% dels metges nous
són dones

5. El Periódico, 10-7-07

La feminització de la professió
mèdica és un fenomen cada
vegada més palpable. Avui dia,
un 67% dels metges que s’incorporen al món laboral són
dones d’entre 25 i 34 anys,
i a les facultats de medicina
el nombre de noies dobla el
de nois. [...] De moment, les
metgesses representen un 44%
dels facultatius col·legiats,
però el canvi de tendència que
està previst per als pròxims
anys obligarà, segons diuen els
experts, a revisar les polítiques
de conciliació. Les especialitats
més feminitzades són la nefrologia i la medicina preventiva,
mentre que la cirurgia continua seduint els homes. [...]

Els metges al·leguen que
el codi ètic no deixa fora
els pares

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
va defensar ahir els articles
del seu codi deontològic que
al·ludeixen a la conveniència
d’informar i negociar amb els
adolescents madurs el actes
mèdics que els concerneixen,

Un centenar de metges
catalans van marxar
el 2005 a treballar a
l’estranger

L’any 2005 un total de
120 metges joves formats a
Catalunya van demanar la baixa del Col·legi Oficial de Metges (COMB) per anar a treballar a l’estranger. Pel que fa als
metges residents, un 11% dels
que van començar l’especialitat l’any 2000 tampoc es van
quedar a Catalunya a treballar.
Aquesta dada contrasta amb
l’augment del 127% en deu
anys del nombre de facultatius estrangers que exerceixen
a Barcelona. [...]
1. El Punt, 19-2-07

Miquel Bruguera:
“El copagament era a
l’informe del Consell de la
Professió Mèdica, però es
va retirar per por”

[...] Són partidaris de reduir el
catàleg de prestacions?
42

El Col·legi de Barcelona
obre expedient informatiu
sobre “Cambio radical”

El Col·legi de Metges de
Barcelona (COMB) ha obert
expedient informatiu a tots els
professionals que participen
en el programa d’Antena 3 Televisió Cambio radical perquè
el consideren “lamentable” i
contrari a diversos articles del
Codi de Deontologia vigent a
Catalunya. [...]
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4. Diario Médico, 27-4-07

El 15% dels metges que
exerceixen a Catalunya
són estrangers

[...] Sud-amèrica, per la facilitat de l’idioma, l’Est d’Europa
i, en menys grau, alguns països del Pròxim Orient, han
perdut des d’aleshores gairebé
3.000 metges que, després de
superar la lenta homologació
de títols als ministeris de Sanitat i Educació, finalment
s’han col·legiat a Catalunya.
Suposen el 15% dels gairebé
29.000 facultatius que atenen

6. El Periódico, 21-9-07

Jubilar metges als 65
anys, legal però un luxe

[...] La jubilació forçosa als 65
anys recollida a l’Estatut Marc
va sorprendre i va impactar
negativament els metges que la
van patir primer, els de l’Institut Català de la Salut; per això
van recórrer massivament a la
justícia. [...]
La jubilació als 65 s’aplica avui
només en tres comunitats autònomes, i per això els seus
facultatius pateixen un greuge
comparatiu respecte als de la
resta d’Espanya, on encara no
es compleix ni l’Estatut Marc
ni el nou Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. [...]
El dèficit de metges en algunes
especialitats dóna ales a la idea
de promoure mesures perquè
els facultatius del sector públic
puguin seguir en actiu més enllà de l’edat de jubilació legal si
ho desitgen. [...]
7. Diario Médico, 2-10-07

3. El Punt, 25-3-07
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i va negar que aquesta actitud
impliqui no tenir informats
els pares, com va argumentar
el jutge que dimarts passat va
deixar en suspens dos articles
de la norma. [...]
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El Col·legi de Metges
proposa condicionar la
contractació d’estrangers
a la superació d’un curs
d’adaptació

El Col·legi de Metges de
Barcelona (COMB) ha proposat avui que els facultatius
estrangers superin una prova
d’adaptació al sistema sanitari
català i espanyol abans de ser
contractats, segons ha informat
avui el president del COMB,
Miquel Bruguera. “No és responsabilitat nostra dissenyar el
sistema d’adaptació”, ha sostingut, tot i que ha apuntat que
l’organisme al qual representa
“ofereix cursos simples dirigits
a aquests metges”.
Per la seva banda, el secretari
del COMB, Jaume Padrós, ha
explicat a Europa Press que
aquests seminaris, que es van
iniciar fa dues setmanes, inclouen nocions sobre la prescripció mèdica, el marc legal,
el codi deontològic i la relació
entre els hospitals públics i
privats. [...]
8. Europa Press, 9-10-07
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Un de cada 10 metges és
estranger

Un de cada deu metges collegiats a Barcelona –que són
més del 80% dels que exerceixen a Catalunya– va néixer
en un altre país. Els metges estrangers sumen gairebé 3.000 i
procedeixen de 93 països i 76
nacionalitats. El Col·legi de
metges de Barcelona (COMB)
ha elaborat un estudi dels seus
associats, amb especial atenció
als estrangers, per tenir dades
d’un fenomen que, estima,
anirà a més. Així, demana que
no es vulgui resoldre la manca
de metges contractant-los fora
i que s’avaluï –el COMB s’ofereix per fer-ho– la capacitació
dels que volen exercir aquí.
[...]
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12. Avui, 10-10-07

Els metges aposten pel
copagament per fer front
a la falta de personal
10

9. La Vanguardia, 10-10-07

Els metges volen el
copagament per frenar la
“barra lliure” sanitària

Hi ha un tipus de pacient a la
sanitat catalana que els metges han batejat amb el nom
d’“hiperfreqüentador”, és a
dir, “aquell que viu als hospitals i els CAP” sense necessitar
una atenció tan exhaustiva.
Aquest pacient potser no se
n’adona, però és un dels principals culpables del col·lapse
del sistema i que faltin professionals de la salut, segons el
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB). Aquesta entitat, que ahir va llançar
diverses propostes per mitigar
la falta d’especialistes, va sollicitar entre d’altres accions la
fi de la “barra lliure” sanitària.
O sigui, mesures com el copagament que frenin la pressió
assistencial. [...]
10. El Periódico, 10-10-07

Els metges demanen
el copagament i un
curs d’adaptació per a
professionals estrangers

Un requisit necessari. El Collegi Oficial de Metges de
Barcelona considera que els
facultatius estrangers han de
superar un curs d’adaptació
al sistema sanitari català abans
d’exercir. El 34,1% de les noves altes el 2006 corresponia a
estrangers, d’acord amb un informe presentat ahir. Més dones i més estrangers en aquesta
professió són dues conclusions
d’aquest estudi que aborda la

d’aquesta manera la seva preocupació per l’“ús abusiu” que,
al seu parer, fan molts ciutadans dels serveis sanitaris i que
s’han convertit en una de les
raons per les quals falten metges a Catalunya. “Quan es fa
un ús abusiu dels serveis calen
més metges”, va afirmar Bruguera, que va apostar pel copagament com una proposta per
dissuadir els usuaris. [...]
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La falta de metges a Catalunya
és una evidència, i el col·legi
que els representa a Barcelona
(COMB) va proposar ahir
diverses mesures per canviar
aquesta tendència. Demanen
que s’apliqui un sistema de
copagament per evitar la presència d’hiperfreqüentadors
als equipaments sanitaris, però
també reclamen als polítics que
no prometin ni encetin nous
serveis mèdics que després no
podran dotar de personal. La
precarietat laboral –amb sous
baixos i horaris poc flexibles–
és un dels motius que han empès molts facultatius a abandonar la pràctica o marxar a altres
llocs per exercir-hi. [...]

la sobrecàrrega laboral, part
de la insatisfacció rau en el fet
que de professionals liberals
han passat a assalariats amb
sous gens d’acord amb la seva
formació i responsabilitat, i
l’opinió dels quals no compta. La insatisfacció va portar
a una vaga de metges catalans
el 2006 i ha tornat a esclatar
per l’ampliació d’horaris als
centres d’atenció primària
(CAP). Per reduir aquest malestar i que redundi en més
eficiència i millor atenció, el
Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, participat pel
col·lectiu i el Departament de
Salut, debat millores. [...]
15. La Vanguardia, 13-10-07

El Col·legi de Metges
demana que es pacti
l’ampliació de l’horari
dels CAP

El conflicte entre metges i Institut Català de la Salut (ICS)
per l’ampliació de l’horari dels
centres d’atenció primària
(CAP) continua obert. El Collegi de Metges de Barcelona

13. El Punt, 10-10-07

Els metges deixen BCN
pel baix sou i l’excés de
treball

12

falta de metges a Catalunya.
Per evitar la barra lliure en la
qual s’ha convertit el sistema
sanitari, el president del collegi, Miquel Bruguera, va advocar per mesures de copagament. [...]
11. El País, 10-10-07

Copagament contra la
manca de metges i la
saturació

“El nostre sistema sanitari
és molt bo, però és com una
barra lliure on tothom té dret
a tot sense límits i això és insostenible”. El president del
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB), Miquel
Bruguera, va expressar ahir

El creixement i l’envelliment
de la població catalana estan
passant factura al sistema sanitari públic. Els metges han de
visitar més pacients pel mateix
sou sense que els recursos existents s’ajustin a les necessitats
actuals. I el resultat d’aquesta
equació és la fugida. Un 57%
dels 667 sanitaris que el 2006
es van donar de baixa del Collegi de Metges de Barcelona
(COMB) es va traslladar a altres províncies (en altres comunitats les retribucions són més
altes) i un 19% se’n va anar a
l’estranger (la meitat dels quals
ja no eren espanyols). [...]
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14. Què!, 10-10-07

Receptes contra la
insatisfacció

Un problema de la sanitat,
diuen els seus treballadors, és
la desmotivació. Els metges
creuen que, juntament amb
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(COMB) ha demanat a l’ICS
que paralitzi la mesura fins a
no pactar-la amb els professionals de cada centre. [...]
El COMB dóna suport al fet
que s’ampliï l’horari d’atenció
al públic, però de manera que
els equips mèdics es puguin
organitzar i no empitjorin les
seves condicions laborals. [...]

La titular de Salut ha assegurat que ahir va respondre, amb
una altra carta, al requeriment
del COMB i va destacar la
“importància” que l’ampliació
de l’estona d’atenció als CAP
beneficiï els usuaris, però també “generi confort en els professionals”. [...]

formació més completa, el que
repercutirà en pitjor atenció
mèdica, “a més, no està justificada la supressió perquè
no són disciplines obsoletes”,
conclou. [...]
21. La Vanguardia, 29-10-07

La deserció de metges
augmenta a Catalunya
per l’estrès i el sou

17. Europa Press, 23-10-07

16. La Vanguardia, 19-10-07

Salut endarrerirà
l’ampliació d’horaris
dels ambulatoris fins a
aconseguir un pacte amb
els metges

[...] Després de rebre una carta
del president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB), Miquel Bruguera,
que demanava una moratòria
en l’ampliació dels horaris,
Geli ha assegurat que la iniciativa “no s’imposarà”, “hi haurà
moratòria” i “s’ajornarà fins a
un pacte” amb els facultatius.
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Geli ajorna el nou horari
dels CAP fins a pactar-lo

La consellera de Salut, Marina
Geli, ha decidit refredar el conflicte que havia esclatat arran
de les instruccions de l’Institut
Català de la Salut (ICS) als seus
275 centres d’atenció primària
(CAP) perquè ampliessin el
seu horari i obrissin de les 8 a
les 21 hores. Geli va anunciar
ahir: “Hem ajornat una mica la
mesura, perquè no hi hagi conflicte amb els professionals.”
La consellera ha accedit a la
petició d’una moratòria que
els va plantejar a ella i al gerent de l’ICS, Francesc José
María, el president del Collegi de Metges de Barcelona
(COMB), Miquel Bruguera.
Aquest va proposar que no
s’ampliés l’horari mentre els
directius de l’ICS no ho pactin
amb els equips mèdics de cada
CAP. Afegia que no tots els
CAP tenen la mateixa demanda i no seria necessari que tots
facin el mateix horari. [...]
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22. El Periódico, 10-11-07
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18. La Vanguardia, 24-10-07
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El COMB intervé per
demanar diàleg en el
conflicte pels horaris a AP

El conflicte per l’ampliació
dels horaris d’obertura dels
centres de primària de l’Institut Català de la Salut (ICS)
tendeix a agreujar-se en les assemblees que s’estan celebrant
a Barcelona, per les denúncies
de casos de coaccions i amenaces. La Junta del COMB ha
intervingut per demanar a la
direcció de l’ens una moratòria
per al diàleg. [...]
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19. Diario Médico, 24-10-07

Bruguera, a favor de la
prescripció infermera
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44

“No ens hem de deixar ofegar
per la semàntica”. Miquel Bruguera, president del Col·legi de
Metges de Barcelona, es desvincula així de la polèmica entre l’OMC i el Consell General
d’Infermeria entorn a la pres-

[...] En un moment de notòria falta de metges de família i
d’especialistes, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
(COMB), el més gran de
Catalunya, va tramitar el 2006
la baixa voluntària de 437 facultatius que ni estaven en
edat de jubilació ni patien una
malaltia que els impedís exercir. Aquest any se n’aniran més
de 470, calcula el COMB.
[...] La desmotivació, l’esgotament creixent en unes consultes cada vegada més saturades
de pacients –en especial les de
medicina familiar dels centres
d’assistència primària (CAP)–
i la nul·la valoració que perceben per part dels gestors del
sistema expliquen aquestes desercions sense precedents. [...]

cripció complementària, i es
mostra satisfet amb el primer
catàleg de fàrmacs que regula
aquesta pràctica a Catalunya.
[...]
20. Gaceta Médica, 26-10-07

La supressió de la
medicina esportiva
i forense subleva els
facultatius

[...] Els especialistes en medicina Legal i Forense aspiraven
al fet que canviés el sistema
d’oposicions i es valorés l’especialitat per a l’accés a una
plaça de forense, en lloc que
desaparegués, diu Jordi Medallo, director de l’Institut de
Medicina Legal de Catalunya.
Marc Soler, director adjunt
corporatiu del Col·legi de
Metges de Barcelona, apunta
que suprimint aquestes especialitats s’elimina l’opció de

Els metges gaudeixen
de millor estat de salut
percebuda

Els homes i les dones de la
Medicina tenen millor salut
percebuda que la població general però pateixen més psicològicament i es mostren més
cansats, segons l’últim estudi
de la Fundació Galatea.
[...] El treball, elaborat per
Izabella Rohlfs, Pilar Arrizabalaga, Lucía Artazcoz, Carme
Borrell, Mercè Fuentes, Carme
Valls i Lucía Baranda per a
la Fundació Galatea, amb el
patrocini de MSD, suggereix
aquesta hipòtesi per explicar
aquesta observació: el que els
professionals de la medicina
consideren com a salut va molt
més lligat al fet de no tenir una
malaltia, o bé, en el cas de tenir
una patologia lleu o crònica, a
poder conèixer el seu pronòstic i evolució. “Això fa que en
minimitzin l’efecte”. [...]
23. Diario Médico, 29-11-07
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