Presentació

Un programa de govern
per als pròxims anys

MIQUEL VILARDELL,
president del Col·legi de Metges de Barcelona

Cal enfortir la imatge del
Col·legi com a garant de la
bona pràctica mèdica i del
bon professionalisme mèdic
i fer-ho per tots els nostres
col·legiats i col·legiades i
pels ciutadans. Crec que
és una de les maneres de
millorar el nostre prestigi
social i augmentar la relació
de confiança i respecte entre
nosaltres i els ciutadans

n primer lloc voldria donar les gràcies al president doctor Miquel Bruguera i a tots els
E
membres de les seves juntes pels anys de dedicació al nostre Col·legi i felicitar-los per la
feina feta, que ha estat molta i de gran qualitat.
Comença un nou període després d’unes eleccions democràtiques que han servit per analitzar
els punts forts i febles del nostre Col·legi. Vull expressar el meu agraïment a la candidatura
encapçalada per la doctora Núria Fernández per la seva participació, tot esperant que junts
treballem per la millora del nostre Col·legi.
En la primera Assemblea de Compromissaris vaig assenyalar les línies que crec que hauríem
de seguir els pròxims anys. Cal enfortir la imatge del Col·legi com a garant de la bona pràctica
mèdica i del bon professionalisme mèdic i fer-ho per tots els nostres col·legiats i col·legiades i
pels ciutadans. Crec que és una de les maneres de millorar el nostre prestigi social i augmentar
la relació de confiança i respecte entre nosaltres i els ciutadans. Per aconseguir-ho, és necessari
millorar la informació mitjançant alguns canvis en els mètodes, per arribar a tothom i amb una
bona relació que enforteixi la confiança.
Per garantir una bona pràctica mèdica, caldrà estar atents a tots els factors que la poden fer
difícil, des de les polítiques de personal a la pressió assistencial, a la manca de professionals,
etc., i defensar tots aquells que poden conduir a una millora de la qualitat assistencial. Haurem
de vetllar per la nostra competència professional tot demostrant-la. El Col·legi ha de participar
en l’acreditació de la Formació Continuada i en l’avaluació de la competència, no deixant que
altres ho puguin fer.
Enfortirem el servei d’ajut a la praxi professional defensant aquell qui té problemes, fent-ne
una valoració, emparant quan no hi ha mala praxi i actuant amb rigor davant la negligència.
La Comissió de Deontologia del Col·legi ha estat capdavantera en molts temes difícils. Continuarem donant-li suport, buscant els experts i tenint en compte totes les opinions per donar
resposta a aquells problemes a vegades de difícil interpretació o de molta sensibilitat.
És necessari conèixer, i per tant demanar, l’opinió del major nombre de col·legiats. És per això
que volem potenciar les seccions col·legials, obrint-les a la participació com a lloc on plantejar
els problemes dels diferents col·lectius i intentar trobar-hi solucions, perquè els metges se les
facin seves i així l’opinió del Col·legi sigui una veu de màxim consens possible i no sols la veu
del president o de la Junta. Per aconseguir-ho caldrà treballar tots junts amb molta intensitat i
amb dedicació.
A l’Assemblea de Compromissaris vaig fer referència a les empreses de servei que té el Collegi. Aquestes empreses donen servei als col·legiats que voluntàriament ho demanen. Fins al dia
d’avui han proporcionat recursos al Col·legi que contribueixen a reduir les quotes col·legials
i ajuden a la bona marxa de la institució. Moltes vegades, aquestes empreses han estat objecte
de crítiques, com si no fossin prou transparents, cosa que no ha estat així. Tenim auditories i
consultories externes, a més del control dels òrgans reguladors (Banco de España i Dirección
General de Seguros), però per augmentar la informació, anualment, en una assemblea de compromissaris monogràfica, parlarem de les empreses amb tots els seus números. El nostre objectiu és que aquestes empreses donin serveis amb un valor afegit de confiança, en què la qualitat
de l’atenció es fonamenti en la personalització, i això es pot garantir amb els valors personals
dels nostres treballadors i treballadores. El grup d’empreses és important per a mi, però ho és
molt més i ho ha de ser molt més la part col·legial.
Un altre punt són les relacions amb els altres col·legis de Catalunya. Per a mi és un tema prioritari. Hem d’anar junts amb els problemes de la professió, buscant el millor per als nostres
col·legiats i col·legiades i per al nostre país. El mateix passa amb l’OMC, que agrupa tots els
col·legis d’Espanya; hi hem de mantenir bones relacions sempre que es respecti l’autonomia
pròpia del nostre Col·legi.
He deixat per al final un tema que voldria desenvolupar amb més intensitat: els programes
d’ajut per a la conciliació de la vida familiar i laboral, l’ajut al metge necessitat per manca de salut, per problemes econòmics, etc. Potenciarem al màxim els programes d’ajut al metge malalt
i els programes de protecció social.
No sé si seré capaç de complir amb la responsabilitat del càrrec amb la confiança que heu dipositat en mi, però sí que us asseguro que hi posaré tot el meu esforç de dedicació i entusiasme,
i si alguna cosa no surt del tot bé, estic segur que tindré la vostra comprensió.
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Eleccions col·legials i Informe Anual 2009
Durant els mesos de desembre, gener i febrer passats, s’ha desenvolupat el procés electoral
de renovació de la Junta de Govern i l’Assemblea de Compromissaris del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona.
L’Informe Anual 2009 inclou un breu suplement per presentar el nou equip rector de la
institució i donar a conèixer els eixos del programa de govern per als propers quatre anys de la
Junta de Govern que encapçala el doctor Miquel Vilardell.
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