Activitat col·legial. Revista de premsa

Revista
de premsa
Ofensiva de Salut i els
metges per donar més
seguretat als pacients

[...] Miquel Bruguera ja va
avançar que el Col·legi convocarà els principals cirurgians
de l’obesitat dels grans hospitals per debatre els protocols
que apliquen i si seria possible
uniformitzar-los i estendre’ls
als centres privats. Tot apunta
que aquestes clíniques tracten
casos menys complexos, però
Bruguera va advertir que pot
donar peu a una falsa sensació
de seguretat. Proposarà així mateix crear un registre de pacients
operats per valorar els casos,
detectar punts febles d’aquesta
cirurgia i millorar-la. Bruguera
creu que a través dels professionals es pot garantir que cada
pacient s’operi en un centre que
li ofereixi seguretat. [...]
1. La Vanguardia, 1-2-08

Endarrerir la jubilació,
la mesura més senzilla
i barata contra el dèficit
de metges

[...] la majoria dels experts consultats per SALUD és contrària
a forçar la jubilació mèdica als
65 en el moment actual. Per a
Miquel Bruguera, president del
COMB, endarrerir el retir dels
facultatius si aquests ho desitgen és “la mesura més senzilla i
rendible d’aplicar” per fer front
de forma immediata al dèficit
d’efectius.
[...] Bruguera admet que aquesta mesura no és la panacea: “els
més grans de 65 no fan guàrdies
i es mantindria l’apressant situació de les urgències, però sí que
dóna resposta a la falta de pediatres o de radiòlegs”. [...]
2. El Mundo, 1-3-08

Els metges de família
cobraran a part per la
càrrega extra de treball

Missatge positiu: hi ha acord
per canviar la forma com cobren els metges de família.
Missatge negatiu: no se sap,
de moment, com s’aplicarà. El
Consell de la Professió Mèdica
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Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB), Miquel
Bruguera, va considerar que
“saltar-se els principis pot ser
perillós” i que el que cal fer és
agilitzar els processos d’homologació. “L’actual model sanitari
no permet donar més solucions.
Els metges que falten dependran
del nou model que s’estableixi”,
subratllà Bruguera, que advoca
per establir noves normes de joc
que permetin més autonomia
de gestió. El sindicat Metges de
Catalunya va lamentar la falta
de planificació.

Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB) i la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya
(RAMC) van homenatjar ahir
el metge, que demà compleix
100 anys. Cirurgià pioner en
molts aspectes, de Broggi van
glossar el seu pes professional i la
seva talla humana els presidents
del COMB, Miquel Bruguera,
i de la RAMC, Jacint Corbella,
com també altres personalitats i
col·legues en un muntatge audiovisual. [...]
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5. La Vanguardia, 17-5-08
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va anunciar ahir que han arribat
a un consens perquè els metges
que voluntàriament vulguin
excedir el seu horari habitual
als ambulatoris i treballar més
hores, puguin fer-ho i cobrar
extra. El misteri és, de moment,
com s’establiran els paràmetres.
[...] Per la seva banda, el president del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona (COMB),
Miquel Bruguera, va assenyalar
que el document de consens “és
un pas endavant d’una magnitud considerable”, pel qual els
metges “seran pagats per la seva
qualitat” i a qui vulgui “treballar
més, li pagaran més”. [...]
3. El País, 18-3-08

El COMB obre una
assessoria sobre protecció
de dades

El Col·legi de Metges de
Barcelona ha decidit intervenir
en l’acompliment de tota la
normativa vigent sobre protecció de dades per part dels seus
col·legiats obrint una assessoria
específica. El seu objectiu és
arribar a erigir-se en valedor a
través d’un codi tipus per al collectiu. [...]
4. Diario Médico, 21-4-08

Homenatge dels metges a
Broggi en el seu centenari

Metge insigne, home excepcional, Moisès Broggi suscita unanimitat entre els seus col·legues. El

Els nous metges defugen
l’atenció primària

7. El País, 3-6-08

Els metges de família estan en
crisi. Porten temps queixant-se
que no se senten valorats, ni ben
pagats, i que estan desbordats
de feina i això empitjora l’atenció als pacients. En l’atenció
primària, el domini de la medicina de família i comunitària,
es repeteixen les mobilitzacions
els darrers anys. El pessimisme
arriba als futurs metges de capçalera: un any més, no s’han
cobert les places de formació en
l’especialitat.
[...] “El metge de família és l’arquetip de metge; si el model ja
no atrau gaires joves, fa pensar.
Pot ser perquè el sistema organitzatiu en què treballa és erroni i la seva forma de retribució
perversa, perquè no guanya
més qui treballa més o millor”,
afirma Miquel Bruguera, president del Col·legi de Metges de
Barcelona. Bruguera sosté que
el metge de CAP té poca autonomia. “És el que més ha patit
la funcionarització de la professió”, diu. Algunes de les seves
propostes, a través del Consell
de la Professió Mèdica, són la
base per reformar el sistema.
[...]

Geli demana
que es contracti
metges no homologats

[...] El president del Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB),
Miquel Bruguera, va declarar
ahir a La Vanguardia: “Em costa
creure que la consellera hagi demanat al ministre que autoritzi
una irregularitat” perquè “no es
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6. La Vanguardia, 19-5-08

Catalunya demana
a la desesperada
metges estrangers sense
homologar

[...] La consellera de Salut de la
Generalitat, Marina Geli, va sollicitar ahir al ministre de Sanitat, Bernat Soria, la possibilitat
de contractar metges estrangers
que es troben en espera d’homologar definitivament el seu títol.
[...] La proposta de Geli va despertar crítiques. El president del
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als seus col·legiats molts serveis i,
alhora, pagar una de les quotes
més baixes, en comparació amb
altres col·legis professionals tant
mèdics com no mèdics. [...]

de jubilar forçosament a ningú
–va afirmar ahir la consellera de
Salut, Marina Geli–. Els metges que vulguin deixar la feina
ho faran per voluntat seva i qui
decideixi continuar ho podrà
negociar”.
[...] A partir d’ara, els metges de
65 anys –la majoria són caps de
servei– que no es vulguin jubilar
hauran d’exposar la seva intenció a una comissió independent,
integrada pel Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona i l’Institut
d’Estudis de la Salut, entre altres
organismes, que avaluarà els seus
expedients i decidirà si poden
exercir fins als 70. [...]

10. Diario Médico, 8-7-08

BCN afilia més metges
estrangers que catalans

El Col·legi de Metges assegura
que no faltarien especialistes si
s’oferissin bons contractes
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11. El Periódico, Portada, 14-7-08

L’ICS preveu jubilar
forçosament 576 metges
i reemplaçar-los tots

10

pot exercir sense tenir el títol
homologat”. Bruguera va admetre les dificultats del sistema
sanitari, però va assenyalar: “el
que no podem fer és saltar-nos
els tràmits”. [...]
8. La Vanguardia, 3-6-08

La feminització
de la sanitat

[...] “Les dones s’han incorporat
abans a les professions assistencials i de servei que no pas a les
carreres tecnològiques”, assegura Pilar Arrizabalaga, vocal de
la junta directiva del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona
(COMB) i autora d’un informe
sobre salut, estils de vida i condicions de treball dels metges i
metgesses de Catalunya. Aquesta és, segons diu la vocal, una de
les raons que expliquen la ràpida
i important incorporació femenina en l’àmbit sanitari. [...]
9. El Punt, 25-6-08

COMB:
corporació i negoci

El Col·legi de Metges de
Barcelona (COMB) és una
corporació professional clàssica però també un conglomerat
empresarial que li permet oferir

[…] La direcció de l’ICS, que
ahir va declinar pronunciar-se
sobre el tema, no és partidària de
deixar en suspens aquesta ordre,
que tant el sindicat MC com el
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB) han qualificat d’“incongruent”, tant per
la inflexibilitat amb què obliga a deixar la feina facultatius
que, en molts casos, exerceixen
la seva professió amb una alta
competència com perquè falten
metges.
“Aquesta llei va ser la forma que
va trobar l’ICS per eliminar desenes de caps de servei que, per
la seva posició, són els menys
controlables dels hospitals,
els més reticents a incorporar
canvis i també els que cobren
sous més alts –va afirmar ahir
Miquel Bruguera, president del
COMB–. És una mesura expeditiva que només seria eficaç si
es pogués aplicar de forma personalitzada i flexible. El cessament als 65 anys hauria de ser
voluntari”. [...]

13. El Periódico, 18-8-08

L’ICS oferirà demorar la
jubilació fins als 70 a tots els
metges que ho vulguin

L’Institut Català de la Salut (ICS)
oferirà a tots els metges allargar
la seva vida laboral fins als 70
anys, tal com ja passava fins al
2004. A diferència d’aleshores,
però, s’estudiarà cas per cas i
l’oferta es farà efectiva només en
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14. El Punt, 18-7-08

Trànsit demana accedir
a dades mèdiques dels
conductors per reduir
accidents

Amb l’objectiu de reduir els accidents provocats per persones
que tenen alguna malaltia o
prenen algun fàrmac que minva
la seva capacitat de conducció,
el director del Servei Català de
Trànsit, Josep Pérez Moya, va
proposar ahir que els responsables de trànsit puguin accedir
a dades mèdiques dels conductors. Perquè això sigui legal, va
advertir, caldria modificar la llei
de Protecció de Dades, “cosa
que no serà fàcil, però cal treballar en aquesta direcció perquè
és el punt feble que té el sistema de prevenció d’accidents en
aquests moments”.
[...] El president del col·legi,
Miquel Bruguera, i el director
general de Salut Pública de la
Generalitat, Antoni Plasencia,
van donar suport a la iniciativa
del director de Trànsit. [...]
15. La Vanguardia, 11-10-08

Més de la meitat dels
metges que s’han
col·legiat enguany
a Barcelona ja són
estrangers

12. El Periódico, 17-7-08

Salut no jubilarà de forma
forçosa els metges que
tinguin 65 anys

El màxim òrgan de gestió de
l’Institut Català de la Salut
(ICS) –la taula sectorial de la
sanitat– va deixar ahir en suspens la norma legal que des del
2004 obligava els metges que
complien 65 anys a jubilar-se
forçosament. Des d’aleshores,
els vuit hospitals i 430 centres
d’assistència primària de l’ICS
han jubilat 700 facultatius, 120
dels quals van recórrer contra
la mesura davant dels tribunals.
“Hem rectificat perquè crec que
en aquests moments no hem

el supòsit que sigui d’interès per
a l’organització sanitària. Es tracta de la segona excepcionalitat
que s’aplica a l’estatut marc, que
fixa la jubilació forçosa als 65
anys. La decisió s’emmarca en
un context de falta de metges i
un seguit de sentències contra
l’ICS. [...]
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El Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (COMB) tindrà
aquest any, per primer cop a la
seva història, més incorporacions de professionals estrangers
que no pas provinents de l’Estat
espanyol. La previsió d’aquesta
entitat és tancar l’any amb un
54 % de nous col·legiats que
han obtingut el títol en països
extracomunitaris, sobretot de
l’Amèrica Llatina, segons va
avançar ahir el director adjunt
corporatiu del COMB, Marc
Soler, durant una sessió dedicada a la formació i contractació de metges organitzada per
la Fundació Vila Casas. [...]
16. Avui, 22-10-08
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habilita els facultatius que pateixen alteracions psíquiques o són
addictes a l’alcohol i altres drogues. Han rebut ajuda més de
1.300 metges; però, com passa
amb la resta de la societat, el
tractament no sempre ha conduït a la curació. Quan la superació d’una addicció encara no
és completa però hi ha millora,
el programa ofereix a l’afectat
la possibilitat de subscriure un
contracte terapèutic que implica
quedar custodiat per un tutor
que es fa responsable que el seu
pupil evitarà el consum de tòxics mentre estigui sota la seva
tutela. A canvi, el metge malalt
pot tornar a treballar. [...]

sultes, que es podria solucionar,
diu, amb una taxa simbòlica.
Aquesta mesura no tindria intenció recaptatòria. [...]
17. La Vanguardia, 25-10-08

La societat es mobilitza
contra l’Alzheimer

Al Col·legi de Metges de
Barcelona va tenir lloc un acte
públic per donar a conèixer els
projectes de la recentment constituïda Fundació Pasqual Maragall. En el transcurs d’aquest es
va donar a conèixer el projecte
de l’Institut d’Investigació Pasqual Maragall, futur centre
d’investigació científica a escala
internacional orientat als reptes
que planteja l’Alzheimer i les
malalties neurodegeneratives
en general. De com va néixer la
idea de crear la Fundació i del
futur de l’Institut d’Investigació
ens parla el doctor Jordi Camí,
director del Parc d’Investigació
Biomèdica de Barcelona i director general d’aquest Institut.
[...]
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20. El Periódico, 5-11-08
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Quan el pacient és metge

Copagament?... Parlem
Copagament?
Parlem-ne
ne

Metges, organitzacions de pacients i sindicats van mostrar ahir
la seva disposició a obrir el debat sobre la sostenibilitat del sistema de salut i, a partir d’aquesta reflexió, establir les fórmules
necessàries per garantir l’equitat
d’aquest. Tots coincideixen que
és en aquest marc d’anàlisi, debat i consens, en el que s’ha de
revisar l’actual sistema de copagament sanitari.
[...] El secretari del Col·legi de
Metges de Barcelona, Jaume
Padrós, recorda que el sistema
sanitari no és una “barra lliure”:
“Hi tenim dret, però també el
deure de cuidar-lo. Tots els polítics saben que s’han d’introduir mesures, perquè el sistema
sanitari no és infinit”. Padrós
considera que un dels principals
problemes del sistema actual és
la hiperfreqüentació de les con-
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Els metges no estan més malalts
que la resta de la població, “però
és cert que mantenen una actitud diferent davant la malaltia”.
Així ho reconeix el secretari del
Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB), Jaume Padrós, que
ahir va presentar l’informe d’activitat del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt
(PAIMM), impulsat pels collegis de metges i el departament
de Salut ara fa deu anys. “Ens
costa molt demanar ajuda quan
estem malalts”, admet Padrós.
Davant d’aquesta evidència,
l’any 1998 va néixer el PAIMM,
amb dos objectius: atendre els
metges malalts i ajudar-los a
reprendre l’activitat i garantir
la bona pràctica assistencial i la
seguretat dels pacients. [...]
19. Avui, 5-11-08

Salut posa un tutor
a metges addictes
que fan tractament

Seguint el principi que un metge amb bona salut atén de forma “sana” els seus pacients, la
Conselleria de Salut i el Col·legi
de Metges de Barcelona (CMB)
apliquen des de fa vuit anys un
programa que capta, tracta i re-

Entre les conclusions assolides en
aquesta cita, els seus participants
s’han proposat desenvolupar des
de l’OMC els criteris que permeten una estandardització consensuada de l’activitat (i de la qualitat
d’aquesta) dels diferents programes existents, establint de forma
transparent uns criteris comuns
d’homologació i registre sistemàtic de les dades de tots els Paime.
[...] També van demanar una
implicació més gran per part dels
Col·legis en el desenvolupament
d’instruments col·legials per a la
limitació i/o tutela dels casos de
risc de mala praxi. [...]
21. Redacción Médica, 17-11-08

18. Noticias Médicas, 1-10-08
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Els col·legis han d’assumir
més protagonisme davant
del metge malalt
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Metges i organitzacions
en el divan

Fa ja deu anys que el Col·legi de
Metges de Barcelona va posar en
marxa el programa d’atenció al
metge malalt. Els que vam estar
en aquella presentació vam tenir
la sensació que per primera vegada es trencava un tema tabú, ald
menys des de les institucions colm
llegials: hi ha metges en actiu que
pateixen trastorns psiquiàtrics,
p
aaddictius o ambdós alhora, i això
pot afectar de forma determinant
p
lla seguretat dels seus pacients.
[[...] Els resultats a 10 anys vistta també avalen la bona tasca
d’aquest programa, demostrant
que amb el tractament i seguiment adequat pràcticament tots
els metges i infermeres han pogut
continuar treballant amb normalitat i garanties. [...]
22. Siete Días Médicos,
Editorial, 5-12-08

“El ciutadà deixarà
d’abusar de les urgències
quan pagui per usar-les”
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A Miquel Bruguera, president
dels metges barcelonins, el preocupa el futur immediat de la
sanitat pública perquè està convençut que, tal i com està plantejada, “és insostenible”. Més enllà
de la crisi, la principal fragilitat
del model rau, segons aquest hepatòleg barceloní de 66 anys, en
“la seva mala organització i l’ús
abusiu que es fa d’alguns serveis”.
L’única forma de resoldre aquestes disfuncions és, al seu entendre, el copagament. [...]
23 ABC, Entrevista, 13-12-08

