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El COMB defensa l’actualització d’honoraris i la transparència en
els terminis i les formes de pagament als metges de les mútues
RAMON TORNÉ,
vocal de la Junta de Govern.
President de la Secció Col·legial
d’Assegurança Lliure

Durant el 2011, els
metges han traslladat
a la secció col·legial
la seva preocupació
per les condicions
aplicades en algunes
entitats. El COMB
ha defensat sempre
l’actualització d’honoraris
i la transparència en els
terminis i les formes de
pagament
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Barcelona hi ha al voltant de 6.000 metges que
ofereixen els seus serveis professionals al 25% de
la població (1.907.125 assegurats), mitjançant una
pòlissa d’assistència sanitària. L’any 2011 es va produir un increment del 0,89% respecte al 2010, amb
uns ingressos per primes de 1.303 milions d’euros
–el 3,08% d’increment de l’any anterior–. L’assegurat paga de mitjana al voltant de 30-40 euros per
pòlissa.
Davant de la complexa situació econòmica, és
important destacar que el nombre de pòlisses creix,
fruit de la conﬁança que els assegurats dipositen en
la feina que realitzen els metges del sector privat.
Enquesta d’Assegurança Lliure
L’Enquesta d’Assegurança Lliure ens permet conèixer l’opinió dels metges que treballen al sector assegurador. Els resultats són en base a 361 enquestats
telefònicament de 2.660 inscrits a la secció. Pel que
fa a la pràctica professional, el 85% vol mantenir o
augmentar la seva activitat amb les entitats (el 42%
per ﬁdelitat als seus pacients; el 38% per la llibertat
d’organització del treball, i el 20% pels ingressos
econòmics). Treballen per a una mitjana de vuit entitats. Per al 47% és la seva principal activitat, per al
53% restant és complementària. El 64% exerceix en
consultori propi. La procedència dels pacients és: el
51%, directa o per recomanació; el 28% consulta el
quadre mèdic. La mitjana de dedicació a la medicina privada és de 24 anys, amb 3,6 dies i 22 hores a
la setmana.
Honoraris professionals
Com cada any, la nostra secció es va reunir amb diferents entitats, les quals van informar de la previsió
per al 2012: Assistència Sanitària Col·legial (ASC),
Mútua General de Catalunya, Fiatc i Generali tenien previst l’augment de l’IPC; Agrupació Mútua,
Sanitas i Mapfre van informar d’un possible increment efectiu a partir del primer trimestre; Caser,
Adeslas, Aresa-Mutua Madrileña i DKV no va traslladar cap intenció de revisió d’honoraris. Durant
l’any 2012 només s’ha conﬁrmat la pujada d’ASC i
Generali. Els metges han traslladat a la nostra secció col·legial la seva preocupació per les condicions
aplicades en algunes entitats. El COMB ha defensat sempre l’actualització d’honoraris i la transparència en els terminis i les formes de pagament. És,
per tant, responsabilitat de la Secció i de cadascú de
nosaltres estar ben atents a possibles situacions futures que comprometin la viabilitat de la nostra activitat professional i, així mateix, buscar solucions que
permetin mantenir el nivell de qualitat assistencial.
Des del 2009 encara persisteix la problemàtica
amb Aliança. Després de rebre les primeres queixes
relatives a l’excessiu endarreriment del pagament
dels honoraris, al llarg de l’any 2011, s’han mantingut contactes i reunions entre representants del
COMB i de l’entitat. Arran d’aquestes reunions,
Aliança ha realitzat pagaments puntuals a diferents
metges, però no a la totalitat dels afectats. Des del
COMB, els doctors Miquel Vilardell i Ramon Tor-
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né van exposar per escrit a Aliança que molts metges no poden fer sostenible el seu despatx a causa
d’aquesta situació i van sol·licitar que les liquidacions pendents es fessin sense demores i dins d’uns
terminis. La resposta de presidència de l’entitat va
ser immediata, manifestant la seva disculpa i lamentant profundament la situació generada pels
endarreriments en els pagaments, produïts per la
discontinuïtat en el traspàs de la gestió de la prestació de serveis assistencials del Sagrat Cor i la Clínica
Sabadell, que van provocar tensions de tresoreria.
Una altra problemàtica és la plantejada per Sanitas, la qual va notiﬁcar per escrit un ajust de preu
de la segona visita realitzada. Al setembre, representants del COMB es van reunir amb el director mèdic per comunicar-li la nostra oposició, aclarint que
totes les visites han de tenir el mateix barem ja que,
com a acte mèdic, precisen el mateix nivell de qualitat assistencial i implicació del metge realitzador. El
COMB va expressar per escrit les raons per les quals
sol·licitava la retirada d’aquesta mesura, defensant
uns honoraris actualitzats adaptats a les necessitats
del nostre present, sense rebaixes.
Cens de Consultes Mèdiques
El Cens de Consultes Mèdiques ha estat un èxit i
la participació continua en augment. Ens agradaria
que tots els col·legiats que treballen en l’àmbit privat
tinguessin la seva activitat declarada i reconeguda
pel COMB. Es tracta d’una declaració voluntària,
on es manifesta que les consultes acompleixen uns
requisits mínims: menys/igual a 100 metres quadrats; no sedació; manteniment d’història clínica;
aplicació de la LOPD; assegurança de RCP, i recollida de residus, si se’n produeixen. El diploma acreditatiu col·legial no és substitutiu de l’autorització
com a centre sanitari que dóna el Departament de
Salut. El COMB advoca perquè li sigui delegada la
competència de l’autorització de les consultes dels
metges.
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