Professió, cultura i societat

Activitat col·legial

203 metges col·laboren amb el projecte
de cooperació del Col·legi de Metges de Barcelona
XAVIER DE LAS CUEVAS,
president de la Secció
de Metges Cooperadors

JAUME ROIGÉ,
vocal

a creació de la Secció Col·legial de Metges/ses
Lde Cooperadors/es
s’ha d’emmarcar dins del projecte
cooperació del COMB, que, de forma breu, es
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pot resumir en diversos punts:
Les beques Bada

El COMB i el
Departament de
Salut estan negociant
l’elaboració de criteris/
protocol de mínims
que siguin comuns per
a tothom: permisos
internacionals dels
professionals sanitaris
del sistema de salut
a Catalunya, com a
màxim d’un mes a
l’any, i manteniment
del lloc i el salari del
professional sanitari
cooperador

1. Jaume Roigé, vocal del
COMB, i Miquel Vilardell,
president del COMB, en l’acte
de lliurament de les beques
“Dr. José Luis Bada”.
Novembre de 2010.
2. D’esquerra a dreta:
Jaume Roigé, Miquel Vilardell,
Blanca de Gispert,
beneﬁciària d’una beca
“Dr. José Luis Bada” 2010,
i Josep M. Canudas, membre
de la Junta de la Secció
de Metges Cooperadors
del COMB.
3. Xavier de las Cuevas,
president de la Secció
Col·legial de Metges
Cooperadors del COMB;
Miquel Bruguera,
expresident del COMB,
i Pere Joan Cardona, cap
de la Unitat de Tuberculosi
Experimental de la Fundació
Institut Germans Trias i Pujol,
en la taula rodona
sobre passat i futur
de la cooperació mèdica.
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Les beques Bada, per a la formació mèdica en salut
internacional, es lliuren anualment des de fa més de
15 anys, amb un nombre de premiats que oscil·la entre 5-8 metges/any. El còmput total dels ajuts supera
els 300.000 euros.
Aquest any, per primera vegada, s’ha ampliat la sessió de lliurament de les beques Bada a una Jornada de
Cooperació del COMB, amb molt bona acceptació,
que anima a instaurar aquesta Jornada de forma anual. El programa d’aquest any ha estat:
“Experiències singulars de cooperació en salut”. Telemedicina entre els Hospitals de Sant Joan de Déu,
Barcelona, i Sierra Leone; Telemedicina, una eina útil
en cooperació, i Ajuda Humanitària en catàstrofes
naturals.
“Com podem ajudar des del COMB els metges
que fan cooperació?” El COMB i la cooperació; Deontologia mèdica i cooperació, i Pla de Cooperació al
Desenvolupament del Departament de Salut.
“Passat i futur de la cooperació mèdica”. Passat: L’expedició filantròpica de la vacuna de la verola i el Dr.
Salvany, i Futur: La futura vacuna de la tuberculosi.
L’Oficina de Cooperació

L’Oficina de Cooperació del COMB, creada fa sis
anys, és el punt de trobada per donar resposta als
metges que volen participar en activitats de cooperació (generalment de forma no professional) i a ONG
o institucions que ofereixin la possibilitat de fer-ho
(vegeu pàgina web).
El COMB està representat al Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Legislativa del mateix Consell, al
Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i, darrerament, a la nova Fundación de Colegios
Solidarios, dependent de l’Organització Mèdica Collegial (OMC).
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nous convenis col·lectius que existeixen a Catalunya,
només quatre parlen de cooperació amb els següents
termes: concessió de permisos a través d’excedència;
no remunerats; no computen a la seguretat social ni
antiguitat; reincorporació immediata al lloc de treball mantenint la categoria professional, però sense
assegurar el càrrec de responsabilitat previ.
El COMB i el Departament de Salut estan negociant l’elaboració de criteris/protocol de mínims que
siguin comuns per a tothom: permisos internacionals dels professionals sanitaris del sistema de salut
a Catalunya, com a màxim d’un mes a l’any, i manteniment del lloc i el salari del professional sanitari
cooperador. En cas que el professional excedeixi d’un
mes en el tema de cooperació s’hauran de comptabilitzar com a dies de les seves vacances anuals.
D’altra banda, la Secció promou i col·labora en els
temes de formació acadèmica de Salut Internacional
i en el Postgrau de Cooperació en Salut i Geografia
Mèdica de la UAB.
Medicina Tropical i Salut Internacional

La Secció de Metges Cooperadors

Cal destacar, així mateix, la creació de la Secció de
Metges Cooperadors fa una mica més d’un any. Hi
estan inscrits 203 metges (50,5% dones) i el 60,4%
dels quals estan entre els 46-65 anys. Les finalitats i
funcions de la Secció es poden trobar a la pàgina web,
on també es pot accedir per fer-se’n soci. La principal
finalitat de la Secció de Metges/es Cooperadors/es és
ser el punt de trobada de tots els metges i metgesses
del Col·legi de Barcelona interessats en temes de cooperació, nacionals i internacionals, tropicalistes, etc.
La Secció Col·legial té la voluntat de ser la representant dels metges cooperadors/es davant de les
institucions, patronals i sindicats, en la defensa de
la tasca de la cooperació al terreny perquè això no
representi un detriment del seu estatus laboral. Dels

A través de l’Oficina Tècnica d’Acreditació del
COMB i la Secció Col·legial s’han elaborat dos diplomes d’acreditació: Diploma Bàsic en Salut Internacional i Diploma de Capacitació en Salut Internacional. També s’ofereix la millor assegurança
de repatriament del metge cooperador, així com les
assegurances de viatge i de responsabilitat civil.
Aquestes són algunes de les iniciatives i el seu estat
actual, però encara queda molt camí per recórrer: estendre aquesta experiència a altres col·legis que han
mostrat el seu interès; fer més visible la cooperació
al COMB; estimular els metges joves a formar part
d’aquest col·lectiu; el treball en les emergències mèdiques i d’altres.

