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El programa de protecció social del COMB posa en marxa
un pla d’ajuts socials i econòmics per a metges
ANTONI CALVO,
director del Programa
de Protecció Social

’any 2008 ha estat molt important per
LPrograma
consolidar les bases del funcionament del
de Protecció Social (PPS): la cohesió

de l’equip de treball, l’establiment de circuits i
processos, i la creació de protocols d’actuació.
També ha estat, però, un període en el qual s’ha
pogut constatar el nombre i la complexitat de situacions a atendre al voltant de
Cal destacar la bona acollida que
les conjuntures i les necessitats
han tingut els ajuts adreçats a millorar
socials dels metges i de les seves
la conciliació de la vida familiar i
famílies. En aquest sentit, cal
laboral de molts metges i metgesses.
destacar l’atenció a 111 usuaris,
En aquest sentit, el suport econòmic
dels quals 62 han estat metges i
per naixement, adopció d’un ﬁll o
49 familiars de metges. La maacolliment d’un infant, juntament amb
joria d’aquests usuaris han estat
el servei de cangur, han sumat més del
persones més grans de setanta
90 % dels ajuts de l’any 2008
anys, tot i que també és considerable el nombre de persones
menors d’aquesta edat ateses, el que posa en evidència la utilitat del PPS per a metges joves.
Una iniciativa recent com el PPS requereix ser
coneguda pel conjunt de la col·legiació i les seves
famílies. Aquesta ha estat una peça clau al llarg
del 2008. En aquest sentit, cal destacar la posa-

da en marxa del web propi del PPS, un web que
no solament vol tenir una vocació d’ajuda per als
col·legiats i les seves famílies, sinó que vol fer-ho
des de propostes molt dinàmiques i interactives.
Són molts els serveis inclosos a la Cartera de
Serveis del Programa de Protecció Social que sorgeixen dels acords de col·laboració signats entre
el COMB i diferents entitats proveïdores de prestigi en el sector d’atenció social i sociosanitària.
En tots aquests acords de col·laboració es fa èmfasi en la qualitat de l’atenció i en unes condicions econòmiques preferents per als metges i les
seves famílies.
Ajuts socials i econòmics

El darrer trimestre del 2008 va ser el moment escollit
per a la posada en marxa d’un conjunt d’ajuts socials
i econòmics complementaris a l’acció del programa
mitjançant la seva cartera de serveis i la seva atenció
social. L’accés a aquest conjunt d’ajuts segueix unes
condicions i s’emmarquen en tres eixos:
1. Per a la millora de la qualitat de vida en situació
de dependència. >

Sol·licituds d’ajuts socials i econòmics. 2008
%

Atenció
dependència

Suport econòmic puntual

1,75

Suport al cuidador principal

1,75

Suport econòmic adaptació llar

0

Servei cangur per a ﬁlls ﬁns a 6 anys

7,02

Conciliació vida familiar
i professional
Suport econòmic per nadó

89,48

Total

100

Atenció social a metges i familiars del COMB al llarg del 2008
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< · Ajut econòmic puntual. Per tal d’afrontar les
primeres despeses que la situació de dependència
genera.
· Servei d’atenció domiciliària. Ajut en la prestació de serveis d’atenció en el domicili.
· Servei de teleassistència. Amb la instal·lació de
l’aparell i el seu funcionament al domicili.
· Adaptació de la llar. Ajut econòmic puntual per
a l’adaptació o adquisició de materials per a la llar
en situacions de mobilitat reduïda.
· Préstec en condicions molt avantatjoses. Per tal
d’afrontar les despeses d’alguna de les situacions
relacionades amb la dependència.
· Ajut al cuidador. Suport a la persona que té cura
dels familiars, amb una compensació que permeti
un descans.
2. Per a la conciliació de la vida familiar i laboral.
· Naixement, adopció o acolliment. Ajut econòmic puntual pel naixement o adopció d’un ﬁll o
l’acolliment d’un infant durant l’any 2008.
· Servei de cangur. Per a la cura dels ﬁlls ﬁns als
sis anys.
3. Per a una formació permanent.
· Descompte en el cost de les accions formatives
del Programa de Protecció Social.

L’atenció i la protecció social
dels metges i de les seves famílies
MIQUEL VILARDELL,
vicepresident

’atenció i la protecció social dels metges i les seves famílies
Llectiuhan
estat al llarg del temps una preocupació i un objectiu del nostre colprofessional. En són una mostra les diferents prestacions que desen-

Actualment, el COMB ha posat en funcionament el Curs de preparació per a la jubilació.
Cal destacar la bona acollida que han tingut els
ajuts adreçats a millorar la conciliació de la vida
familiar i laboral de molts metges i metgesses. En
aquest sentit, el suport econòmic per naixement,
adopció d’un ﬁll o acolliment d’un infant, juntament amb el servei cangur, han sumat més del
90 % dels ajuts de l’any 2008.
1

2

1 i 2. Imatges del web del Programa de Protecció Social
del COMB a www.comb.cat.

volupa des de fa molt de temps l’Organització Mèdica Col·legial (OMC)
mitjançant la Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de
Asturias.
La Junta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el vistiplau de
la seva Assemblea de Compromissaris, es va proposar, ara ja fa més d’un
any, fer un pas més i endegar una iniciativa, el Programa de Protecció Social (PPS), que precisament pogués afrontar els nous reptes que sorgeixen
dels canvis en la societat i en la professió. La iniciativa se centra especialment en els aspectes que fan referència a l’envelliment de la població de
metges i metgesses, en el que podríem anomenar “procés de feminització”
del col·lectiu de professionals de la medicina i en l’increment significatiu
de metges i metgesses nascuts i formats a l’estranger en la pràctica professional a casa nostra.
Avui podem dir amb satisfacció que no solament s’han posat les bases
d’aquest PPS, sinó que ja podem començar a parlar d’una trajectòria prou
important i interessant pel que fa a l’atenció de situacions i necessitats
socials dels metges del COMB i llurs famílies.
Hi ha aproximadament Actualment la xifra de casos atesos s’acosta als
un 10 % de metges 150 i la complexitat d’alguns d’aquests activa
més grans de 65 anys tots els dispositius propis, a més dels sistemes
amb problemes de públics de protecció social, en els quals és clau
dependència i un 13 % la tasca que desenvolupen els professionals del
dels seus familiars en treball social del Col·legi.
la mateixa situació.
Pel que fa a l’atenció directa que acabem
Hi ha també un 10 % d’esmentar, el COMB va determinar posar a
de metges que viuen disposició de la col·legiació un conjunt d’ajuts
sols i un petit nombre socials i econòmics directes que servissin d’eid’aquests amb ingressos nes per fer front a situacions de dependència,
limitats vinculades a la conciliació de la vida familiar i
professional i a la formació en matèria de protecció social. Certament, aquests ajuts estan contribuint a millorar la qualitat de vida de l’anomenada “població COMB”, és a dir, metges i metgesses,
els seus cònjuges i els seus familiars en primer grau per dalt i per baix, tots
ells candidats a la recepció de l’atenció i els ajuts vigents.
Vull fer esment d’un element més que pot contribuir a precisar més encara “el diagnòstic” de la situació i les necessitats socials dels metges i les
seves famílies. Em refereixo als resultats obtinguts en els dos estudis que,
respecte d’això, han desenvolupat el PPS i la Fundació Galatea. Un dels
estudis està adreçat als metges i les metgesses més grans de 65 anys i, l’altre,
als menors de 65 anys.
Aquests resultats posen en evidència que hi ha metges i familiars d’aquests
que requereixen suport i ens situen en una mena de mapa de necessitats
a les quals es vol fer front d’una manera encara més decidida adaptant el
catàleg de serveis emprat fins ara.
Hi ha aproximadament un 10 % de metges més grans de 65 anys amb
problemes de dependència i un 13 % dels seus familiars en la mateixa situació. Hi ha també un 10 % de metges que viuen sols i un petit nombre
d’aquests amb ingressos limitats.
Dels metges menors de 65 anys, n’hi ha un 25 % que té familiars directes
que necessiten algun tipus d’ajut o suport i, d’aquests, un 41 % té com a
cuidador principal un familiar.
En definitiva, com dèiem, aquestes dades ens situen en un escenari molt
més concret des del qual cal confegir les millors respostes a les necessitats
socials dels nostres companys metges i llurs famílies.
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