gestió de les llistes, que el Servei
Català de la Salut (CatSalut)
aprovarà dilluns i implementarà
previsiblement en sis mesos. “Si
hi ha transparència el ciutadà
està tranquil”. [...]
4. Europa Press, 22-3-12

Revista de premsa
Més de cent anys lluitant per
la professió
[...] el Col·legi ha sabut conjugar un model organitzatiu
propi i únic mitjançant la seva
corporació i el seu desenvolupament empresarial –Grup
MED– amb una posició de lideratge en l’opinió pública, en
els professionals i en el sector
sanitari, per mirar de participar
decididament i positivament en
la recerca i concreció de les respostes als nous reptes que l’actual situació planteja. [...]
1. Medical Economics, 27-1-12

1

Vilardell insta a desencallar
les llistes d’espera
[...] el president del Col·legi de
Metges de Barcelona, Miquel
Vilardell, va reclamar als responsables sanitaris que introdueixin al més aviat possible
els nous criteris de priorització
per tal d’atendre els casos més
greus, ja que existeix un risc
real “que algunes persones que
esperen una operació empitjorin greument si no són intervingudes”. [...]
5. El Punt Avui, 23-3-12

2

Multes de 300 euros per
insultar el metge
Els pacients que insultin o amenacin un metge a la consulta
hauran de pagar una multa.
L’objectiu és fer aﬂorar la xifra
negra d’agressions verbals que
pateixen els facultatius i que sovint no es denuncien.
[...] Si els agents arriben a la
consulta i són testimonis de les
agressions verbals no caldrà ni
que el metge ho denunciï. Podran actuar d’oﬁci i la multa
rondarà els 300 euros, segons
Josep Arimany, coordinador
de la Unitat Integral de la Violència Contra el Metge del Collegi. “Per analogia, serà com
una sanció de trànsit i conﬁem
que tingui un efecte dissuasiu
per als agressors”, remarca. [...]
2. Ara, 17-3-12

Catalunya multarà els
pacients que agredeixin
verbalment el metge
Els pacients que insultin o amenacin qualsevol professional
sanitari podran ser multats. Al
l’igual que les forces de seguretat castiguen econòmicament les
infraccions i aldarulls de la via
pública, els mossos d’esquadra
podran obrir expedient administratiu als pacients que agredeixin
verbalment els metges. [...]
“Es tracta d’oferir més seguretat
als professionals sanitaris”, assegura Arimany, que conﬁa que la
posada en marxa d’aquesta iniciativa tingui també “un efecte
dissuasiu” per al pacient i/o els
seus familiars. [...]
3. Redacción Médica, 21-3-12
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amb la tuberculosi, i el cost
econòmic pot
ser més alt. [...]
7. Ara, 1-5-12
8. Ara. Opinió,
1-5-12

Cuidar el qui ens cuida

4

5

Vil d ll reclama
Vilardell
l
una nova
gestió de les llistes d’espera
“ràpida i transparent”
El president del Col·legi Oﬁcial de Metges de Barcelona
(COMB) i líder de l’òrgan assessor del Govern en matèria
sanitària, Miquel Vilardell, ha
reclamat aquest dijous que es
valori de forma “ràpida i transparent” els pacients que esperen una operació segons criteris d’impacte de la qualitat de
vida. [...]
Amb tot, ha exigit que s’introdueixin amb la màxima celeritat i
transparència els nous criteris de

[...] L’autosuﬁciència o la negació de la malaltia són en ocasions les causes que els metges no
siguin bons pacients. Segons la
Fundació Galatea, al president
de la qual hem entrevistat per
a aquest número, el dels metges
és, paradoxalment, un dels collectius més mal atesos dins del
sistema sanitari. En el reportatge que obre aquest número es
parla del Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt (PAIME), una iniciativa exemplar
per cuidar el qui ens cuida que
va arrencar el 1998 a Barcelona
i que s’ha estès per gran part de
la nostra geograﬁa per prestar
assistència especíﬁca, especialitzada i conﬁdencial als metges
que necessiten ajuda. [...]
6. Siete Días Médicos. Editorial,
30-3-12

Els metges atendran els
sensepapers
Els metges es plantaran contra
la mesura de deixar fora de la
sanitat els sensepapers i diuen
que els atendran. Alerten que hi
pot haver un rebrot de malalties,

9

Catalunya també atendrà els
immigrants sense papers
[...] El president del Col·legi de
Metges de Barcelona i assessor
del govern, Miquel Vilardell, es
va mostrar ahir també en contra
de retallar els drets sanitaris als
immigrants en situació irregular. Vilardell va dir directament
que la mesura “és molt difícil
d’aplicar” perquè els metges
sempre atendran el malalt “sense demanar papers”. Vilardell,
a més, va fer un advertiment
sobre el que pot suposar deixar
fora del sistema els immigrants
sense papers. “S’ha de tenir un
control de la població que arriba
perquè podem perdre el control
de l’arribada de les malalties,
com ara la tuberculosi, que puguin venir de fora. Els malalts

Declaracions sobre el sistema sanitari
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Sacrificis i responsabilitat

10

11

[...] Tinc dubtes sobre si el
conjunt de mesures que està
impulsant el Govern de l’Estat
ajudarà a la necessària racionalització de la despesa, al seu
manteniment i a la millora de
la qualitat. Els metges continuarem vetllant perquè els sectors
més desfavorits i la qualitat de
l’assistència no se’n ressentin de
manera signiﬁcativa.
11. La Vanguardia. Article d’opinió de Jaume Padrós, 28-6-12

14

15

El metge malalt

aguts s’han
h d
d’atendre
d tinguin
papers o no.” [...]
9. El Punt Avui, 10-5-12

[...] La tesi “El metge malalt” és
el resultat del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt
(Paimm). Amb aquest lema: “Si
tens aquest problema o coneixes
algú que el pateixi el silenci no el
resoldrà”. El programa s’ha convertit en una iniciativa pionera a
Europa. I en la manera d’abordar
el problema, una referència mundial. S’aparta d’altres de semblants
més propis de la cultura calvinista i que, com a conseqüència, són
més persecutoris i més centrats
en la conducta addictiva. Més repressius. El Paimm es basa en un
punt de vista molt més integral,
buscant la rehabilitació personal,
professional i, al seu torn, vetllant
per la bona qualitat de l’acte mèdic. [...]
12. La Vanguardia. Suplement
MediSalud. Crònica, 28-6-2012

Un col·legi fort i independent
sí que és possible

L’allau de metgesses encara
troba recels

L’actual vicepresident del Collegi Oﬁcial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós,
ha contribuït i ha estat testimoni directe de com en els últims
vint anys aquesta corporació
provincial s’ha anat posicionat
com un referent per a les de la
resta d’Espanya. Al seu parer,
un col·legi de metges fort i independent sí que és possible i el
de Barcelona ho demostra. [...]
10. Diario Médico, 25-5-12

[...] Però n’hi ha que no comparteixen aquest enfocament. “En
ple segle xxi no es pot parlar de
la feminització de la medicina
com un problema”, comenta Pilar Arrizabalaga, secretària general del Col·legi de Metges de
Barcelona. “Fa dècades que les
dones han ocupat massivament
el sector de l’educació”, afegeix.
“Hi ha hagut cap problema perquè la gran majoria siguin professores? Sembla força clar que
no ha passat res”. [...]
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“Fer un problema de la feminització de la medicina és un
disbarat i una aberració”, sosté
Pilar Arrizabalaga. [...]
13. El País, 14-7-12

Els metges de Barcelona
auguren una despesa
sanitària més gran per
l’exclusió de “sensepapers”
La Comissió Deontològica del
Col·legi Oﬁcial de Metges de
Barcelona (Comb) ha criticat
l’exclusió de col·lectius del sistema sanitari com els “sensepapers” i consideren que això
comportarà a la llarga una despesa sanitària més gran. [...]
El Comb, que presideix Miquel Vilardell, ha assenyalat
a més a més que l’exclusió de
col·lectiu d’aquesta atenció primària suposa un menyspreu a
la dignitat de les persones i a
la intel·ligència, sobre la qual
es fonamenten les normes de
protecció i prevenció de la salut
col·lectiva. [...]
14. Europa Press, 7-9-12

El Col·legi de Metges de BarEl Punt Avui, 16-9-12

El programa “Metges x
Metges” del Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona
El programa “Metges x Metges” és un servei d’ajuda a metges amb diﬁcultats que s’ofereix
mitjançant una xarxa solidària
de metges voluntaris i promogut pel Col·legi Oﬁcial de
Metges de Barcelona (COMB).
L’objectiu és respondre als collegues que demanin assessorament, necessitin suport o
sol·licitin ajuda per millorar
situacions personals o familiars
relacionades amb la salut. [...]
16. El Médico. Article de Josep
M. Benet, 31-10-12

Malestar entre els metges
de les mútues privades per
l’empitjorament de les seves
condicions de treball

El COMB arremet contra
l’exclusió de col·lectius de risc
Diario Médico, 20-4-12

celona (COMB), el segon més
gran d’Espanya, s’ha alineat
amb l’OMC i la Semfyc en
anunciar que adoptarà mesures
legals en contra de “l’exclusió
de col·lectius de risc de l’atenció
sanitària i protecció i prevenció
de la salut col·lectiva”. [...]
15. Diario Médico, 10-9-12

Malestar entre els metges que
treballen per a les mútues privades per l’empitjorament de
les condicions professionals i
econòmiques que els ofereixen
algunes asseguradores. Els facultatius es queixen no només
dels seus honoraris, que ara mateix se situen entre els 6 i els 12
euros per visita, segons l’entitat.
També reclamen exercir amb
menys burocràcia i menys diﬁcultats, per exemple, a l’hora de
demanar proves diagnòstiques.
Per això, el president del Collegi de Metges de Barcelona,
Miquel Vilardell, ha defensat
la qualitat de la sanitat pública,
però també de la privada. [...]
17. 324.cat, 9-11-12

Els metges alerten d’“obstacles”
a l’hora de demanar proves en
certes mútues
El president del Col·legi Oﬁcial de Metges de Barcelona
(COMB), Miquel Vilardell,
ha alertat aquest divendres dels
“molts obstacles” que pateixen
els facultatius d’algunes mútues a l’hora de demanar proves
i exploracions complementàries
per a un pacient, per raó de criteris economicistes. [...]
18. Europa Press, 9-11-12
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Metges diuen que algunes
mútues paguen 6 euros per
visita i frenen proves
El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Vilardell, ha explicat avui que existeix
“malestar” entre els metges amb
les asseguradores, que en alguns
casos els paguen sis euros per
segona visita i “obstaculitzen” la
realització de proves.
La crisi ha augmentat la competitivitat pels preus de les pòlisses, el que ha provocat descens
en els honoraris que cobren
els metges i un augment de la
burocràcia per realitzar proves
complementàries, segons ha declarat Vilardell en la presentació dels resultats de l’Enquesta
d’Asseguradores Lliures realitzada entre metges que treballen
amb aquestes companyies. [...]
19. EFE, 9-11-12

Els metges de la salut privada
alerten que algunes mútues
posen més obstacles per proves
i tractaments als assegurats
[...] L’aspecte que més valoren
de les mútues els metges de la
sanitat privada és la facilitat
d’accés a les proves diagnòstiques i els tractaments complementaris per als pacients. Per
això alerten que amb la crisi i
l’augment de la competitivitat entre companyies, algunes
mútues posen més obstacles
per a la realització d’aquestes
exploracions, alentint el procés
mèdic i augmentant-ne la burocràcia. [...] En una enquesta
de satisfacció realitzada a 360
professionals de la sanitat privada, els metges també s’han manifestat molestos pel baix nivell
de retribucions que els abonen
les companyies.
20. Agència Catalana de Notícies, 9-11-12

Els metges alerten davant les
mútues molt barates
Les companyies d’assegurança
mèdica privada, les mútues d’arrelada tradició a Catalunya, han
emprès una proposta general de
rebaixa en el preu de la pòlissa
que subscriuen els seus aﬁliats,
unes ofertes dirigides a compensar la seva relativa crisi econòmica que, en algun cas, impliquen
minves importants en el servei
que presten, va alertar ahir el
Col·legi Oﬁcial de Metges de
Barcelona (COMB). [...]
21. El Periódico, 10-11-12
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Miquel Vilardell, president del
Col·legi de Metges de BCN
L’advertència del facultatiu sobre les mútues sanitàries s’agraeix després d’uns anys d’equivocacions dels usuaris i clients en
tots els sectors. S’ha de llegir bé
la lletra menuda dels contractes
que se subscriuen amb aquestes
companyies privades.
22. El Periódico. Noms propis,
10-11-12

Les mútues també retallen en
l’accés a proves i tractaments
[...] El president del COMB,
Miquel Vilardell, va explicar
que la major part de la despesa
de les mútues recau en tecnologia (és a dir, bàsicament, en
proves diagnòstiques) i, que, de
retruc, intenten estalviar retallant els honoraris dels metges.
Vilardell no va amagar que entre els professionals hi ha “malestar”, ja que, a més, es veuen
obligats a demanar autorització
prèvia per a proves que consideren necessàries, cosa que endarrereix tots els processos. [...]
23. El Punt Avui, 10-11-12

Les mútues dificulten les
proves diagnòstiques als
metges
Els metges barcelonins que atenen els pacients de les companyies d’assegurances lliures (les
mútues) se senten maltractats
econòmicament per algunes
companyies i es queixen especialment de les diﬁcultats burocràtiques que, cada vegada més,
posen les mútues per fer proves
diagnòstiques. [...]
24. La Vanguardia, 10-11-12
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Entrevista del 3/24: Manel
Santiñà, cocoordinador
quadern Violència de gènere
a la consulta mèdica

mèdic de la violència envers les
dones i llurs ﬁlls i ﬁlles”. [...]
27. La Razón, 8-12-12

El Col·legi de Metges de Barcelona ha editat una guia per orientar els metges catalans sobre
el que haurien de fer a la consulta en presentar-se un cas de
violència de gènere. Manel Santiñà, cocoordinador d’aquesta
guia, ha parlat a l’“Entrevista
del 3/24” de les eines per detectar la violència de gènere i
poder orientar aquella persona
cap a especialistes que l’ajudin a
sortir d’una situació donada.
25. 324.cat. L’entrevista, 4-12-12

Vilardell alerta que perilla
l’excel·lència del sistema
sanitari si hi ha més
retallades

El COMB insta els metges a
detectar la violència domèstica
“Els metges han de tenir una
actitud proactiva en la detecció
de la violència de gènere, incloent a l’anamnesi de la història
clínica preguntes orientades a la
detecció d’aquest problema de
forma habitual”. Així conclou
l’informe L’abordatge mèdic de
la violència envers les dones i
llurs ﬁlls i ﬁlles, de la col·lecció
Quaderns de la bona praxi, del
Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). [...]
El document conclou que la violència domèstica és un problema
sanitari ja que “produeix efectes
i danys en els diferents aspectes
de la salut física, psíquica i sexual de les dones i els seus ﬁlls a
curt i mitjà termini. [...]
26. Diario Médico, 4-12-12

El president del Col·legi Oﬁcial de Metges de Barcelona
(COMB), Miquel Vilardell, ha
alertat aquest divendres que “si
es continuen fent retallades no
es podrà aguantar l’excel·lència
del sistema sanitari públic” de
Catalunya.
“Els professionals estan al
150% de la seva dedicació”, ha
lamentat Vilardell en un apunt
al seu videoblog recollit per Europa Press, en el qual demana
a les formacions polítiques que
en els pròxims pressupostos no
es contemplin més tisorades per
a aquest sector.
Ha demanat a tots els agents
implicats el compromís de “seguir garantint que el sistema
sanitari de Catalunya continuarà sent universal i el màxim
d’equitatiu possible”.
28. Europa Press, 14-12-12
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Els metges demanen més
atenció envers les víctimes
de la violència masclista
“En els moments de crisi augmenta el risc de violència de
gènere, perquè els nervis estan
a ﬂor de pell”, destaca Miquel
Vilardell, president del Col·legi
Oﬁcial de Metges de Barcelona
(Comb), qui en conseqüència
assegura que “tot el que es pugui fer per la prevenció és poc”.
“Cal fer pedagogia, informar
i treure la por”, afegeix. En
aquesta línia, el Comb ha volgut dedicar íntegrament el seu
31 “Quaderns de la Bona Praxi”, que edita el Centre d’Estudis Col·legials, a l’“abordatge
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