Activitat col·legial. Debat sobre la professió

Assegurança Lliure impulsa l’organització per especialitats
per aconseguir millores en els honoraris professionals
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El COMB considera
que no reflectir
l’augment de l’IPC en
els honoraris és una
política retributiva
injusta cap al metge,
que ja va practicar la
patronal UCEAC quan
va aturar la pujada
d’honoraris durant uns
anys
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’any 2009 va començar amb l’edició d’un
mitjà de comunicació, en format de newsletter,
a fi que els esdeveniments més rellevants relacionats
amb l’Assegurança Lliure que es produeixin siguin
coneguts per tothom via correu electrònic. Aquest
newsletter s’anomena “Novetats en Assegurança
Lliure” i s’envia a tots els membres de la Secció dels
quals tenim l’adreça de correu electrònic. Han estat
un total de cinc i el seu seguiment ha anat creixent
fins a arribar als 1.000 lectors. Creiem que aquesta és una bona eina per difondre informacions rellevants, alhora que permet rebre les opinions dels
metges que treballen al sector.
A finals del 2008 i començaments del 2009, ens
vam reunir a la seu col·legial amb les principals
companyies. A totes se’ls hi va manifestar la necessitat que s’incrementessin els honoraris dels metges
segons l’IPC, cosa que algunes han seguit fent, però
d’altres no, eixamplant més l’escletxa entre els honoraris que es paguen i els recomanats pel COMB.
El Col·legi considera que no reflectir l’augment de
l’IPC en els honoraris és una política retributiva
injusta per al metge, que ja va practicar la patronal UCEAC quan va aturar la pujada d’honoraris
durant uns anys. Si en el seu moment s’hagués
mantingut l’augment de l’IPC, avui dia ja hi hauria
companyies que estarien pagant els honoraris per
visita que els metges consideren justos.
Tenint en compte aquesta situació, la Secció d’Assegurança Lliure està impulsant l’organització per
especialitats, ja que aquesta fórmula és la que ha donat més bon resultat als grups que s’han organitzat
a l’hora de resoldre els seus problemes i aconseguir
millores en els seus honoraris.
A fi d’avançar en el nostre sector i aconseguir una
justa retribució dels actes mèdics que permeti als
metges seguir oferint els nivells de qualitat demandats pels pacients, cal que surtin persones i grups en
cada especialitat amb capacitat de lideratge i disposats a dedicar-hi una mica del seu temps.
Així mateix, s’ha manifestat a les companyies que
la Medicina de Família i la Pediatria no poden considerar-se especialitats de segona a l’hora de retribuir els actes mèdics, ja que són, a tots els efectes,
especialitats mèdiques, com ho són altres especialitats que històricament es retribueixen amb honoraris per visita inferiors a la resta.
La Junta de la Secció d’Assegurança Lliure es reuneix periòdicament a fi que totes les decisions que
es prenguin siguin conegudes i consensuades pels
seus membres i aquests en facin difusió entre els
seus col·lectius. Aquestes reunions de la Junta estan
obertes a totes els membres de la Secció que hi vulguin participar.
Cens de consultes mèdiques

Davant la dificultat que comporta per a molts metges acreditar administrativament la seva consulta,
l’any 2009 s’ha creat el Cens de Consultes Mèdiques amb la finalitat que el lloc d’exercici professi-
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onal tingui un reconeixement institucional per part
del COMB. Des del COMB es creu que hi hauria
d’haver un “Registre abreujat”, menys complicat i
costós econòmicament, que doni reconeixement a
les consultes mèdiques.
Aquesta és la raó de ser del Cens de Consultes Mèdiques: una forma d’autoregulació on, mitjançant
una declaració voluntària, els metges manifesten
que les consultes acompleixen uns mínims imprescindibles per a l’exercici professional.
Fins ara el Col·legi disposa d’unes 1.000 declaracions signades, que rebran aviat el diploma del
COMB. La Secció d’Assegurança Lliure encoratja
els metges a donar el pas i omplir les declaracions, si
encara no ho han fet, ja que tot això afavoreix tant
el professional com el pacient.
Comissió Assessora d’Assegurança Lliure

Un altre fet important és la creació per part del Departament de Salut de la Comissió Assessora d’Assegurança Lliure. Aquesta Comissió està formada
per representants de l’Administració, a través de la
Direcció General de Recursos Sanitaris, de les entitats d’assegurances, de les clíniques i dels metges.
El COMB vol aprofitar l’oportunitat de pertànyer
a aquesta Comissió per donar a conèixer de primera
mà a l’Administració la problemàtica del sector i les
legítimes aspiracions dels professionals de la medicina que hi treballen.
En aquesta decisió del Departament de Salut ha
tingut molt a veure la petició expressa que van fer
el doctor Miquel Bruguera, llavors president del
COMB, i el doctor Ramon Torné, president de la
Secció d’Assegurança Lliure, a Marina Geli, consellera de Salut, quan va visitar la seu del COMB al
desembre de 2008. L’Informe Anual 2008 ja va publicar informació sobre aquesta entrevista.
El COMB posa a disposició dels metges els Serveis
Col·legials d’Assegurança Lliure. Es pot contactar
amb el doctor Albert Marcos (de dilluns a divendres al matí i dimecres tarda) o amb el president de
la Secció Col·legial, doctor Ramon Torné (dijous al
matí), tant personalment, a la seu del COMB, com
telefònicament, al 935 678 855.

