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És voluntat de la Junta
de Govern continuar
unint esforços amb
altres organitzacions
professionals i
cientíﬁques en la
defensa dels valors
professionals i la
qualitat assistencial i,
d’una manera especial,
volem destacar la
col·laboració amb la
CAMFiC
1. Assistents a la jornada
“L’autonomia dels metges. És
possible?”, celebrada al COMB
al juny de 2010.
2. Miquel Vilardell, president
del COMB, i Manel del Castillo,
secretari general de la patronal
CAPSS del Consorci de Salut
i Social de Catalunya (CSC).
3. Jaume Sellarès,
tresorer del COMB.
4. Lurdes Alonso,
vicesecretària del COMB.

ls metges d’atenció primària (AP) que
E
formem part de l’actual Junta de Govern del
COMB hem treballat al llarg de l’any amb l’objectiu
de potenciar el professionalisme, la qualitat assistencial i la capacitat d’autoregulació de tots els metges
que desenvolupen la seva activitat al primer nivell
assistencial.
L’AP té encara molts reptes per endavant, i en l’actual situació de crisi i de dificultat econòmica potser
sigui l’àmbit més urgent d’abordar, probablement
perquè és el que té més oportunitats de situar-se com
a veritable eix del nostre sistema sanitari. La nostra
voluntat ha estat esdevenir el punt de trobada de tots
els metges i metgesses que hi treballen i ser, alhora,
un instrument eficaç per ajudar a bastir propostes de
millora que siguin útils tant als professionals com a
l’Administració i el conjunt de les institucions sanitàries. A més i per tal d’enfortir més les accions, cal
tenir en compte sempre les organitzacions professionals, especialment la CAMFiC.
Des del COMB s’han impulsat, durant l’any 2010,
diverses activitats, actes i jornades en aquesta direcció. I cal destacar-ne les següents:
D’una banda, l’organització al mes de juny, conjuntament amb el Consorci Sanitari i Social de Catalunya, de la jornada L’autonomia dels metges. És
possible?, que va comptar amb una alta participació, i
en la qual diversos experts de Catalunya i del Regne
Unit varen analitzar l’estat actual del nostre sistema,
les experiències i les opcions futures.
En l’àmbit comarcal, cal recordar la celebració de la
Jornada sobre la gestió en l’atenció primària, que va ser
organitzada per la Junta Comarcal del Maresme amb
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la participació de les entitats que gestionen l’atenció
primària de la comarca i liderada pel doctor Joan
Gurí.
S’ha d’esmentar, així mateix, la participació en el jurat específic dels Premis a l’Excel·lència Professional,
el lliurament dels quals es va fer al Teatre Romea, el
29 de novembre, en un acte on es va commemorar la
figura del doctor Jordi Gol, gran impulsor dels canvis
que l’atenció primària ha protagonitzat aquests darrers anys al nostre país.
I, per tancar el capítol d’actes, volem recordar el
debat “La pandèmia de la grip A, un any després”,
organitzat conjuntament entre el COMB i el Comitè de Bioètica de Catalunya, amb l’objectiu de revisar
d’una manera crítica tot el que va envoltar l’aparició
d’aquella pandèmia. S’analitzà amb un gran panell
d’experts (doctors Trilla, Plasencia, Simonet, Laporte
i Pumarola i senyora Pérez Oliva) l’origen del virus,
l’extensió de la pandèmia, les decisions que es van
prendre i les reaccions socials i, d’altra banda, la resposta científica i tecnològica, la visió del metge d’AP
i en quin punt està la recerca.
També ha estat destacable l’elaboració de textos de
posició i pensament de la professió. Un exemple va
ser la publicació de l’article “Detección de la violencia de género en atención primaria” a la Revista Española de Medicina Legal.
A finals d’any, es va organitzar una trobada amb
un grup de líders de l’AP, en la qual tots els assistents
van aportar les seves idees sobre la situació actual,
problemes i reptes de l’AP, com també van proposar
iniciatives i possibles solucions de futur.
Finalment, la delegació de funcions dels metges de
primària, impulsada pel Departament de Salut, va
ser àmpliament debatuda. Fruit d’aquesta anàlisi, la
Junta de Govern del COMB va aprovar un document de posició que orientava els metges en el treball
en equip i en la delegació de funcions adaptant-se
als requeriments de la LOPS. Aquest document va
tenir el suport del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya.
Col·laboració amb la CAMFiC
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És voluntat de la Junta de Govern continuar unint
esforços amb altres organitzacions professionals i científiques en la defensa dels valors professionals i la
qualitat assistencial i, d’una manera especial, volem
destacar la col·laboració amb la CAMFiC. La presència a la Junta de Govern de metges que treballem a
l’àmbit de l’atenció primària també és significativa en
altres àrees de responsabilitat corporativa, com la vicesecretaria o la tresoreria, o impulsant projectes com
el programa Metges x Metges, l’Observatori sobre la
violència contra el metge o la creació d’un espai de
relació amb els ciutadans, iniciatives també explicades en aquest Informe Anual.

