Activitat col·legial. Revista de premsa

Revista
de premsa
Pas a la medicina 3.0

[...] Miguel Ángel Mayer, director de Web Médica Acreditada,
una àrea del Col·legi de Metges
de Barcelona que atorga el seu
segell de qualitat a les pàgines
digitals amb informació mèdica
fiable, aclareix que aquest tercer
salt no suposa, en realitat, cap
novetat conceptual: “Internet
començaria a ser realment el que
es va pretendre des d’un primer
moment, una immensa base de
dades, però ara organitzada, útil,
comprensible i de fàcil accés”.
Al seu entendre, els avantatges
en l’àmbit de la salut poden ser
diversos, però el principal és que
s’aconseguiria més accessibilitat
i seguretat, evitant la informació
“no rellevant o inútil, o aquella
que conté recomanacions equívoques, falses o perilloses”. [...]
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4. La Vanguardia, 10-2-09
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El COMB radiografia
mestos i estrangers
no homologats

2. Diario Médico, 7-1-09

El model català
de responsabilitat civil,
opció per generalitzar
els tribunals d’arbitratge
mèdics

[...] Josep Arimany és el director
del Servei de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB),
bressol i centre d’operacions
d’aquest model català. “Tenim
un model propi, singular, que
té l’avantatge que el metge participa activament en la gestió del
sinistre a través del seu col·legi
professional. No és una companyia asseguradora, un tercer, el
que el gestiona d’una manera
més freda”. [...]
A algun dels avantatges enumerats per altres responsables
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del 13%, xifra que s’ha mantingut constant entre 2002 i 2006,
malgrat que la contractació de
professionals d’aquest sexe es
va incrementar d’un 10% durant aquest període. Però elles
tenien gairebé el doble de contractes temporals que ells: 40 %
enfront del 22 %. I no és una
qüestió menor, perquè l’ascens
està regulat per un sistema de
reconeixement professional que
requereix un contracte fix per a
la promoció. [...]
6. El País. Salud, 10-4-09

Dona metge:
professió de risc

1. El Mundo. Salud, 3-1-09

El Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB) ha iniciat
un estudi estadístic sobre la situació professional dels metges
sense títol d’especialista (mesto) i
dels que tenen un títol estranger
no homologat a Espanya, que es
basa en enquestes als facultatius
dels dos col·lectius. [...]

Catalunya està per sobre de la
mitjana europea –3,8 respecte a
3,4–. “Tanmateix, els metges no
estan ben distribuïts, en falten
sobretot per cobrir les urgències
o zones rurals, en aquest sentit
hi ha una mala planificació. El
problema potser se solucionaria si paguessin més als metges
que fan les feines més dures –els
metges que treballen en una
zona rural cobren 4.000 euros
més l’any–”, diu Bruguera. [...]
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[...] La nostra societat de mercat
no distingeix entre preu i valor:
“El que no té cost, no val”. En
aquest sentit, els professionals de
la medicina han intuït que algun
tipus de copagament, si bé resultaria insuficient per contenir la
demanda, tindria, per altra banda, aplicació per a l’apreciació i
la dignitat del professional. Però
és que la realitat de les agressions
com la que ens ocupa assenyala
una altra utilitat no menor del
copagament: el seu potencial
protector per a la integritat física dels metges i de les metgesses,
perquè “el que val, es cuida”. El
copagament és, sens dubte, més
senzill i beneficiós socialment
que altres escuts humans com
aquells que poguessin derivar-se
de la reconsideració d’altres professionals sanitaris en la primera
línia de l’atenció sanitària..., en
la qual exerceixen la majoria de
les metgesses.

col·legials, Arimany ha sumat
“que aquest model és una forma d’analitzar les tendències de
litigi i sinistralitat, amb l’objectiu de detectar els procediments
específics en els quals hi ha més 5. Pilar Arrizabalaga. La Vanguardia,
risc i contribuir a la millora de la Opinió,16-3-09
praxi mèdica, donant més seguElles són més,
retat al ciutadà”. [...]
3. Redacción Médica, 27-2-09

El metge de família
al divan

[...] La falta de personal sanitari
és un dels fronts oberts. Des del
2006 les places de metge d’atenció primària no es cobreixen a
Catalunya –i en moltes altres
Comunitats Autònomes–. Enguany s’han ofert a Catalunya
268 places, però només se’n van
cobrir 235. El 2008, van quedar
lliures 31 de les 269 places que
es van convocar. [...] Miquel
Bruguera, president del COMB,
assenyala que la mitjana de metges per cada 1.000 habitants a

El Col·legi de Metges
de Barcelona comprèn la
preocupació però no veu
motiu d’alarma

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Bruguera, ha assegurat avui que la
preocupació davant del brot de
grip porcina, que ha començat a
Mèxic, és “comprensible” però ha
alertat que una situació d’alarma
a Catalunya seria “excessiva”. [...]
7. Europa Press, 28-4-09

Millorem l’eficiència
del sistema sanitari

[...] És paradoxal constatar que
patim falta de metges, quan som
un dels països amb una taxa més
elevada de metges per mil habitants. A Espanya es calcula que
està en 3.8 mentre que en la majoria de països de la Unió Euro-

però manen menys

[...] Pilar Arrizabalaga, metgessa
del servei de Nefrologia de l’hospital Clínic i vocal del Col·legi
de Metges de Barcelona, insisteix que es tracta d’una qüestió
“cultural i de confiança basada
en el pensament erroni que la
dona es compromet menys en la
seva feina”. Amb altres col·legues
del seu hospital i de l’hospital de
Sant Pau, també a Barcelona,
Arrizabalaga ha signat un estudi
publicat recentment al Journal
of Medical Ethics que mostra
que el percentatge de dones
amb càrrecs de responsabilitat
en aquests dos centres és tan sols
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pea està entre 2.8 i 3.3. Aquesta
paradoxa que faltin metges al
país amb més metges es podria
explicar considerant les següents
hipòtesis: a) existeix al nostre
sistema sanitari més freqüentació que als altres països, i per
tant aquesta demanda superior
requereix més professionals i b)
l’eficiència del nostre sistema
és deficient perquè exigeix un
nombre de metges molt elevat
per fer-lo funcionar. Ambdues
hipòtesis són certes i si s’apliqués un esforç decidit per corregir-les, la necessitat de metges
disminuiria. [...]
8. Miquel Bruguera. La Vanguardia,
Temas de Debate, 3-5-09

El COMB professionalitza les
ajudes socials a col·legiats

La corporació barcelonina ha
professionalitzat la gestió de les
ajudes socials als seus col·legiats
creant una empresa específica i
obrint també a joves i estrangers
el catàleg de serveis. [...]
El nou catàleg de serveis és
ampli i compta amb la participació de Mutual Mèdica de
Catalunya i Balears i empreses
que presten servei d’atenció a
domicili, hospital de dia i residència, entre d’altres. Per a
la concessió d’ajudes es té en
compte el nivell de renda i la
possibilitat d’ajudes públiques
(Llei de Dependència). Destaca
especialment l’àrea per a joves
i estrangers, que inclou ajudes
a l’habitatge, i la de formació i
ocupació per a jubilats.

potenciar l’aparició de malalties
de transmissió sexual.

El TSJC anul·la el decret
sencer de teràpies naturals
aprovat per la Generalitat

10. Avui, 13-5-09

El 57% dels metges
col·legiats a BCN el 2008
són estrangers

[...] Un 57% dels metges que es
van inscriure al Col·legi de Metges de Barcelona (CMB) l’any
2008 són estrangers, un 20%
més que el 2006. [...]
Dels 1.408 nous col·legiats a
Barcelona l’any passat, 800 van
ser estrangers. D’ells, 664 procedien de Sud-amèrica i 136 de
la resta d’Europa. A tot Catalunya es van col·legiar 1.872 metges, amb una proporció similar
d’estrangers. Aquest fenomen,
creixent i imparable en els dos
sentits –cada vegada escassegen
més els metges espanyols, però
no deixen d’arribar facultatius
estrangers– xoca amb un sistema
d’homologació de títols anacrònic i inadaptat a la realitat, que
demora fins a sis anys l’acreditació de l’especialitat d’aquests
professionals. [...]
11. El Periódico, 18-5-09
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13. El País, 12-6-09

Metges i infermeres
13

Geli rep 11 propostes
d’autogestió de
150 metges

Ja no hi ha excusa per continuar
paralitzant l’avanç de l’autogestió
en atenció primària a Catalunya:
150 metges li han formulat a la
consellera de Salut, Marina Geli,
un total d’onze propostes amb
14

9. Diario Médico, 7-5-09

Protocol a Catalunya
per vendre la píndola
de l’endemà

El departament de Salut i el
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya establiran un
protocol per poder dispensar
(sense recepta però sí amb una
mena de filtre) la píndola de
l’endemà. [...]
El secretari del Col·legi de
Metges de Barcelona, Jaume Padrós, considera que en permetre
que una dona se salti el metge
per obtenir aquest medicament
es perd una oportunitat per fer
educació sexual, sobretot amb
les menors, i va lamentar que es
“banalitzi” aquest anticonceptiu, un fet que, segons ell, pot
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La regulació de les teràpies naturals haurà d’esperar. El Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat tot el decret que la Generalitat va aprovar al gener de 2007 per regular
les condicions per a l’exercici de
determinades teràpies naturals,
en considerar que vulnera la
legislació estatal en matèria de
salut.
[...] el portaveu del Col·legi
de Metges de Barcelona, Francesc Ferrer, va assegurar ahir que
aquesta “és una oportunitat magnífica perduda. És clar que s’ha
de regular el sector, però això no
significa que es doni carta blanca
a tothom”. En opinió de Ferrer,
s’ha partit d’una terminologia
“equivocada” i es pretenia crear
una nova professió. [...]

[...] Algú ha preguntat als ciutadans si estan d’acord que quan
vagin al metge els visiti una infermera en lloc del metge? Si es creu
que les coses no anaven prou bé
en el treball que fan metges i infermeres als centres de salut, que
es digui clarament i s’intentin
resoldre els aspectes que no van
bé, donant més autonomia als
equips assistencials perquè s’organitzin. Em costa de creure que
es millorin els serveis sanitaris donant a les infermeres –o a algunes
d’elles– funcions i competències
pròpies dels metges.

les quals es doblaria el nombre
d’equips amb aquesta fórmula a
la regió. [...]
Sellarés ha insistit que les dotze
EBA existents són “una experiència d’èxit”, segons els dos estudis que s’han fet fins ara. “Són
igual de resolutius en termes de
salut, tenen millors indicadors
de satisfacció dels professionals
i d’eficiència, i no són més cars.
A més a més, les auditories indiquen que podem estar tranquils
quant a l’afany de lucre, i que en
aquesta qüestió s’ha posat abans
la bena que la ferida”, ha explicat. També ha tornat a afirmar
que el model no és generalitzable per a tota l’atenció primària.
[...]

14. Miquel Bruguera. La Vanguardia,

12. Diario Médico, 28-5-09

15. Avui, 5-9-09

Opinió, 7-8-09

Els metges demanen
calma i tranquil·litat davant
la grip nova

El Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB) ha fet arribar un document informatiu als
seus gairebé 25.000 col·legiats
on es demana “calma i tranquillitat” als professionals sanitaris i
al conjunt de la societat davant la
pandèmia de grip A(H1N1). De
manera paral·lela, el document
subscrit pel Col·legi de Metges
s’ha començat a distribuir amb
la col·laboració d’una trentena
de blocs d’internet dedicats a la
informació sanitària. [...]
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Jaume Padrós: “Contra
la grip A cal actuar
igual que contra la grip
convencional”

El virus de la nova grip ha posat
en alerta les autoritats sanitàries.
Però aquesta alerta s’ha convertit
en alarma per a moltes persones.
Els metges van avisar aquesta
setmana que el temor a la grip
A(H1N1) és “injustificat”. Jaume Padrós, metge i secretari del
Col·legi de Metges de Barcelona, afirma que no s’ha d’abaixar
la guàrdia davant del nou virus,
però tampoc actuar de forma extraordinària, i menys espantar-se.
[...]

Pugen les reclamacions
extrajudicials a metges
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16. La Vanguardia. Entrevista, 6-9-09

El personal sanitari català
ha patit 1.200 agressions
des de 2008

[...] És la resposta pràctica a una
situació ja diagnosticada pel Collegi fa cinc anys, quan va publicar
un sondeig segons el qual gairebé
un terç dels metges catalans ha
experimentat un incident violent
en algun moment de la seva carrera professional. A més a més,
una quarta part dels metges declara haver estat testimoni d’alguna agressió envers un company.
Les característiques d’aquesta
violència coincideixen amb les
d’altres països en els quals s’ha
estudiat el fenomen. Així, les
agressions verbals són les més
freqüents (44%), seguides per
les agressions físiques (28%) i
les amenaces (26%). L’estudi del
COMB destaca a més a més que
la meitat de les agressions són
obra dels pacients, seguides d’un
30% dels casos en els quals l’autor és un familiar. El 20% restant
són obra de malalts psiquiàtrics i
toxicòmans.
Segons aquesta enquesta, una
de les causes més freqüents dels
incidents responen a la frustració que genera en els pacients no
veure satisfetes les seves expectatives. [...]
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L’editorial conjunt ha connectat
amb les inquietuds i temors de
la societat civil i econòmica catalana, que ahir va mostrar el seu
suport gairebé unànime a aquesta iniciativa. Sindicats, associacions, religioses, entitats culturals,
patronals, col·legis professionals
es van sumar ahir al text per la
dignitat de Catalunya. [...]
El Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, el Collegi i Associació d’Enginyers
Industrials, el d’Arquitectes de
Catalunya, el d’Advocats de
Barcelona, el de Farmacèutics
de Barcelona, el d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya i el Consell de Col·legis
de Diplomats en Infermeria de
Catalunya també es van adherir
a l’editorial. [...]
22. La Vanguardia, 27-11-09

19. Diario Médico, 19-10-09

El col·legi de metges
recorda als afiliats
que s’han de vacunar
18

ge, va celebrar que aquest pla
defensi l’ensenyança basada en
la pràctica i la tutorització, pel
que permetrà fugir d’“un sistema de formació que avui en dia
s’està quedant arcaic, basat en
les classes magistrals i l’aprenentatge passiu”. Pujol considera
positiva la seva aplicació només
pel fet d’aproximar-se a un espai
europeu en el qual es comparteixin experiències. En aquest
sentit, va recordar que els Estats
Units és líder en educació mèdica, perquè la seva estructura
és més homogènia, que també
estan adoptant altres països del
sud-est asiàtic.
En el cas del desenvolupament
professional continuat, l’ex17. ABC, 4-10-09
pert va assenyalar que Bolonya
aposta per tot el que es basa en
Queixes enfront de
el professionalisme, és a dir, la
confiança, el còctel mèdic manera de fer activitats basades
sobre Bolonya
en les necessitats reals de la po[...] Ramon Pujol, vocal de la blació i no una formació heteroJunta de Govern del COMB i gènia basada en l’oferta que hi
cap del Servei de Medicina In- ha al mercat. [...]
terna de l’Hospital de Bellvit- 18. Gaceta Médica, 10-10-09
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Un any més la memòria del
Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), en aquest cas la de
2008 que s’està començant a difondre, ha confirmat la contenció de reclamacions de responsabilitat professional mèdica: 287
expedients oberts (19 menys
que en l’exercici anterior), i 353
facultatius afectats (un 14 per
cent menys). [...]
Però hi ha una dada encara més
destacable en aquesta memòria:
les reclamacions extrajudicials
(177) van superar per primera
vegada les judicials (110: 67 per
la via penal i 43 per la civil). Arimany ha apuntat respecte d’això
que en els casos de reclamació
extrajudicial la tasca de mediació és clau, així com argumentar
les situacions des de la perspectiva tècnica i resoldre els casos en
els quals no hi hagi cap mena de
defensa. [...]

La societat civil
i econòmica catalana
també reclama
un tracte digne

[...] “Els metges s’haurien de
vacunar contra la grip A, per la
seva pròpia salut i per la dels seus
malalts –va afirmar ahir Bruguera–. No hi ha raons per sentir
por davant aquesta vacuna. És
una qüestió d’ètica professional:
tenim un deure amb els nostres
pacients”. En termes molt semblants es va pronunciar la doctora Dolors Forés, presidenta de la
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFIC). “Un metge de família
pot infectar la grip a les trenta
o quaranta persones que visita
durant una jornada laboral –va
dir Forés–. El risc que la vacuna
antigripal li causi problemes és
molt inferior a les conseqüències
que tindrien aquests contagis”.
“Vacunar-se és una responsabilitat professional”, va afegir. [...]
20. El Periódico, 19-11-09
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Mobilització cívica en
defensa de l’Estatut

A l’editorial se sumen polítics,
patronals, sindicats, col·legis
professionals, entitats...
21. La Vanguardia.
Portada, 27-11-09
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