Activitat col·legial · Crisi econòmica i sector sanitari

La defensa dels metges i de la qualitat assistencial
davant les entitats d’assegurances sanitàries

M

RAMON TORNÉ,
vocal de la Junta de Govern. President de la
Secció Col·legial d’Assegurança Lliure

El COMB manifesta
que l’actual preu reduït
de les pòlisses que
algunes entitats estan
oferint posarà en risc el
servei de qualitat que
caracteritza el sector de
les mútues

Jaume Padrós i Ramon Torné,
a la presentació en roda
de premsa de l’Enquesta
d’Assegurança Lliure,
desembre de 2013.

alauradament, l’any 2013 ha estat marcat per
decisions preses per diferents entitats d’asse·
gurança lliure que han afectat de manera rellevant
l’activitat dels metges que hi ofereixen els seus ser·
veis professionals.
A començaments d’any, Aresa va desaparèixer des·
prés de l’absorció per part d’Adeslas. Durant aquest
procés d’absorció, Aresa va rescindir el contracte,
de manera unilateral, a 300 metges. Això va pro·
vocar la intervenció del doctor Miquel Vilardell sol·
licitant al conseller delegat d’Adeslas la readmissió
dels professionals afectats. Després d’un període de
converses, el procés de conflicte finalitzà amb el re·
ingrés de la major part de metges la viabilitat de la
consulta dels quals estava compromesa arran de la
rescissió del contracte.
Assistència Sanitària
Col·legial (ASC) va en·
viar de forma progressiva
un model de contracte
als metges del seu quadre
facultatiu. A principis de
2013, es va celebrar una
reunió amb els respon·
sables d’ASC per tal de
comunicar la posició del
COMB sobre aspectes
contradictoris en la filo·
sofia cooperativa d’ASC
(durada del contracte). Des del primer moment, els
representants d’ASC van comunicar formalment
que no tenien cap intenció de prescindir de cap com·
pany de forma aleatòria o indiscriminada i que qual·
sevol decisió en aquest sentit sempre hauria de ser
ratificada per l’Assemblea de Metges d’ASC.
DKV va enviar, al mes de juliol, un escrit adreçat
als metges col·laboradors sol·licitant l’autorització
administrativa de les consultes mèdiques per part

Rànquing segons l’opinió dels metges
de Barcelona (i valoració mitjana)
ASC (ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL)

7.70

MGC (MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA)

7.30

AGRUPACIÓ MÚTUA			6.66
AXA - WINTERTHUR			

6.57

FIATC				6.38
DKV				5.37
MAPFRE FAMILIAR			5.15
ADESLAS				4.92
SANITAS				4.45
CASER				4.29
ALIANÇA				3.66
ASISA				2.55
Font: Enquesta d’Assegurança Lliure 2013. COMB.
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del Departament de Salut. El COMB va compu·
tar més de 200 consultes a conseqüència de l’escrit.
En aquest sentit, i per tal de donar facilitat a aquest
tràmit d’autorització, el Departament de Salut i el
COMB van elaborar un esborrany de Conveni de
col·laboració per a la cessió al Col·legi de la potestat
d’autorització de consultes mèdiques, el qual, ac·
tualment, es troba en fase d’aprovació per part del
Departament.
A mitjans d’any, Sanitas va decidir no retribu·
ir la tercera visita consecutiva i va aplicar aquesta
mesura sense una notificació clara i explícita als
metges afectats. Paral·lelament, la Junta de Govern
del COMB, un cop conegut el fet, es va posar en
contacte amb la Direcció Territorial de Sanitas i va
rebre la resposta que es tractava d’una mesura per a
tot l’Estat. Aquesta decisió ens va obligar a enviar
una queixa escrita al conseller delegat de l’entitat i a
un seguit d’intervencions per part dels portaveus del
COMB als mitjans de comunicació. Fruit d’aques·
tes accions, Sanitas va retirar la mesura per a Medi·
cina General i Pediatria.
Enquesta 2013
Al mes de desembre, es va celebrar una roda de
premsa per presentar els resultats de l’enquesta d’As·
segurança Lliure i el rànquing d’entitats 2013 segons
l’opinió dels metges de Barcelona. De l’informe cal
destacar que, malgrat el greu context econòmic ac·
tual, el nombre d’assegurats es manté constant. El
44% dels enquestats tenen com a primera raó per
mantenir la seva activitat en aquest sector la fideli·
tat cap als seus pacients; un 30% es decanta per la
llibertat d’organitzar el seu treball, i el 26%, pels in·
gressos econòmics. Alhora, un 74% exposa que en el
futur no serà possible mantenir el nivell de qualitat
actual amb els honoraris que reben de les entitats.
Representants del COMB van manifestar que l’ac·
tual preu reduït de les pòlisses que algunes entitats
estan oferint posarà en risc el servei de qualitat que
ha caracteritzat des de sempre aquest sector.

Model de recepta privada
Apareix una normativa estatal referent al model de recepta privada,
però el Col·legi no ha participat, ni ha estat consultat en cap moment,
en l’elaboració de la normativa, d’aplicació a partir del 21 de gener de
2013. L’opinió del COMB és que el procés de confecció de la recepta
que preveu el Reial Decret sobrecarrega, alenteix i, en definitiva, com·
plica el procés assistencial, sobretot en un moment en el qual l’evolució
tecnològica permetria cercar solucions més àgils, ràpides i econòmi·
ques. En aquest sentit, el
Col·legi ofereix, a través del
seu web, la recepta mèdica
privada en un format fàcil
i gratuït.

