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Revista de premsa
El Comb i Riva y García posen
en marxa HealthEquity

El Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (Comb) i el grup de
serveis financers Riva y García
han tancat la constitució de la
societat de capital risc HealthE·
quity, que neix amb uns fons de
set milions d’euros per invertir
en empreses de biotecnologia,
dispositius mèdics i serveis per
al sector sanitari. El projecte es
va presentar ja al març de 2011,
però no s’ha pogut materialit·
zar fins ara. [...]
1. Expansión, 8-1-13

Els metges, a favor de
limitar proves i tractaments

Els professionals veuen amb
bons ulls la iniciativa de Salut
de restringir les proves inne·
cessàries. Els metges demanen
participar-hi i els pacients, que
s’inverteixi en les proves que te·
nen llista d’espera.
[...] “Estem d’acord a reduir la
variabilitat de les pràctiques
clíniques i l’objectiu el com·
partim, però demanem que es
tinguin més en compte els pro·
fessionals que ho han d’aplicar i
que les decisions es prenguin de
baix cap a dalt”, assegura Jau·
me Padrós, metge de capçalera
i vicepresident del Col·legi de
Metges de Barcelona. [...]
2. Ara, 9-3-13

El Col·legi de Metges de
Barcelona alerta de les
agressions als professionals
de la sanitat

El Col·legi de Metges de Bar·
celona alerta de les agressions,
verbals i físiques, que reben els
professionals de la sanitat. I és
que segons alguns estudis, un
70% dels metges han rebut al·
gun tipus d’agressió durant la
seva carrera. [...]
Per afrontar agressions verbals
i físiques, el Col·legi de Metges
treballa des del 2004 amb la
prioritat de prevenir situacions
de risc. Ara, però, vol fer un pas
més i demana assenyalar amb
un codi intern els expedients
mèdics dels usuaris reiterada·
ment violents. [...]
3. 3 24, 15-4-13

Els metges, contra la
subjecció de malalts per
falta de personal

La contenció física –subjecció
amb corretges en una butaca o
al llit– de malalts molt agitats
o d’avis que pateixen demència
mai ha de ser conseqüència de
l’escassetat de personal del ge·
riàtric o l’hospital on estigui
ingressat el pacient, segons l’úl·
tim Quadern de la Bona Praxi
elaborat pel Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona (COMB),
un butlletí de caràcter deonto·
lògic dedicat en aquesta ocasió
a les contencions físiques, ver·
bals i farmacològiques. El Quadern es distribuirà als 35.000
metges que exerceixen a Cata·
lunya. [...]
4. El Periódico, 16-4-13

“La clau és si el col·legi fa
la part que li toca”

El Programa d’Atenció Integral
al Metge Malalt (Paimm) “és
el que dóna força als col·legis”,
ha explicat a aquest diari Jaume
Padrós, president de la Funda·
ció Galatea i vicepresident pri·
mer del Col·legi de Metges de
Barcelona (COMB), aprofun·
dint en les declaracions que va
fer al V Congrés Nacional del
Paime celebrat a Burgos.
A parer seu, en aquesta etapa de
desenvolupament del progra·
ma, que es va crear al COMB el
1999, el que les corporacions de
metges han de preguntar-se és
si ho estan utilitzant per ajudar
el professional o per garantir la
bona praxi mèdica a la població
i l’Administració. [...]
5. Diario Médico, 27-5-13

Medicina femenina
sense poder

[...] Durant els últims 30 anys,
el nombre de metges de Barce·
lona ha crescut el 100%. El de
metgesses, el 700%. Ells són la
meitat dels col·legiats, però en·
tre els menors de 30 anys, tot
just un terç. La medicina de
Barcelona l’exerceixen a mitges,
però elles són més joves i són
majoria absoluta en algunes es·
pecialitats com la medicina de
família, ginecologia i pediatria

(el mateix passa al Regne Unit,
Suècia i Noruega).
Les especialitats quirúrgiques
continuen sent majoritàriament
masculines. Però, sobretot, són
masculins els contractes sènior,
els càrrecs acadèmics més alts,
els llocs amb més poder de de·
cisió. Elles només omplen la
base. La carrera se’ls escapa. [...]
6. La Vanguardia, 15-6-13
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Errors mèdics

[...] “Els ciutadans han de ser
conscients, a l’hora de presen·
tar una reclamació, que no tot
el que des del punt de vista del
malalt és un mal resultat és con·
seqüència d’una mala pràctica
mèdica”, adverteix Arimany. És
per això que el CCMC ha es·
tablert l’opció que actualment
és majoritària davant d’una de·
manda mèdica: el pacte entre el
pacient que sent que ha patit un
mal resultat i el metge que l’ha
practicat.
La xifra de reclamacions pre·
sentades contra els metges que
exerceixen a Catalunya oscil·la
cada any entre les 315 presenta·
des el 2012 i les 387 del 2003,
amb poques variacions. “La cri·
si econòmica, les dificultats dels
hospitals i les llistes d’espera no
es tradueixen en més reclamaci·
ons”, assegura Arimany. [...]
7. El Periódico, 20-7-13
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Vilardell recepta reformes
legislatives per evitar
conflictes d’interessos en
la sanitat

El president del Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB),
Miquel Vilardell, ha receptat
aquest dilluns reformes legisla·
tives i una “transparència abso·
luta” per evitar conflictes d’in·
teressos entre el sector públic i
privat en la gestió de la sanitat
catalana. >
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< En una compareixença al
Parlament en qualitat d’expert
a la comissió que investiga la
gestió sanitària, Vilardell ha
admès que probablement ca·
len nous mecanismes de con·
trol i de rendició de comptes
“perquè tots sàpiguen qui són
en cada moment” en una in·
tervenció en la qual ha reiterat
la seva defensa del sistema sa·
nitari públic. [...]
8. Europa Press, 29-7-13
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El Col·legi de Metges
alerta de conflictes si hi
ha més retallades
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El COMB sotmet el seu
grup empresarial a un
codi de bon govern
corporatiu
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La Junta del Col·legi Ofici·
al de Metges de Barcelona
(COMB) ha aprovat l’aplica·
ció d’un codi de bon govern
corporatiu en MED, el grup
d’empreses del que és únic
accionista i que li aporta 2,4
milions d’euros anuals (vegeu
DM de 4-IX-2013).
Segons ha informat la secre·
tària de la Junta, Pilar Arriza·
balaga, amb aquesta iniciativa
d’autoregulació es dóna com·
pliment a les recomanacions
de les auditories externes que
se sotmeten anualment a la
corporació professional i les
seves empreses (9 de pròpies
i 6 de participades) i s’aug·
menta la transparència en un
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El president del Col·legi de
Metges de Barcelona, Miquel
Vilardell, va alertar ahir que
hi haurà “tensió i conflicte” si
es retalla més en sanitat, per la
qual cosa va demanar a la Ge·
neralitat que no apliqui més
ajustos ni a la cartera de serveis
ni en els salaris dels professio·
nals. “Si toquem aquestes dues
partides hi pot haver proble·
mes. La Generalitat no ha de
treure partides del Departa·
ment de Salut, perquè, altra·
ment, estarem en una situació
de risc i conflicte”, va afirmar
Vilardell a la Universitat Ca·
talana d’Estiu (UCE), que se
celebra fins al dia 22 a Prada
de Conflent (França). [...]
9. La Vanguardia, 20-8-14
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àmbit del COMB que, “per
desconeixement, durant anys
ha despertat recels entre els
col·legiats”. [...]
10. Diario Médico, 19-9-13

Els metges alerten contra
la “guerra comercial” entre
les mútues

El Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (COMB) ha re·
alitzat una enquesta entre els
seus associats sobre les assegu·
radores privades i les conclu·
sions són poc encoratjadores:
el 74% dels metges creu que
la qualitat del servei que pres·
ten per a les mútues privades
empitjorarà a causa dels bai·
xos honoraris que cobren. El
vicepresident de l’organisme,
Jaume Padrós, va alertar ahir
que la “guerra comercial” entre
les mútues de salut porta a una
“precarització del sector”. [...]
11. El País, 6-12-13

Els baixos honoraris mèdics
a les mútues posen en perill
la qualitat assistencial

El 74% de metges que exercei·
xen per a companyies d’asse·
gurances sanitàries creuen que
la qualitat assistencial està en
risc a causa dels baixos hono·
raris que algunes entitats estan
pagant i les restriccions que
pateixen en les proves diagnòs·
tiques mitjançant traves buro·
cràtiques. Aquesta és la princi·
pal conclusió de l’enquesta so·
bre assegurança lliure d’aquest
any del Col·legi de Metges de
Barcelona. [...]
12. La Vanguardia, 6-12-13

Les mútues privades
també limiten les proves
mèdiques

Si fa pocs dies els metges
d’atenció primària de la sani·
tat pública donaven a conèixer
un estudi segons el qual molts
professionals es troben obsta·
cles perquè els seus pacients
accedeixin a proves diagnòs·
tiques, ahir van ser els metges
que treballen per a companyi·
es d’assegurança lliure els que
van denunciar un problema
ben similar en l’àmbit privat.
Mentre que a la sanitat pública
caldria buscar-ne la causa en

les retallades en el cas de les
mútues privades la raó –segons
els professionals– és la guerra
comercial entre assegurado·
res, que s’ha intensificat enca·
ra més en els últims anys. El
Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB) va fer pú·
blica una enquesta en què els
professionals del sector alerten
que està en joc la qualitat del
servei. [...]
13. El Punt-Avui, 6-12-13

Col·legi de Metges va
proposar informar a DGT
de pacients que no han de
conduir

El director del Servei Català
de Trànsit (SCT), Joan Josep
Isern, ha aixecat aquesta set·
mana una encesa polèmica en
proposar que el DGT retiri
el carnet de conduir a alguns
malalts i a qui consumeixi psi·
cofàrmacs, una proposta que ja
va fer el Col·legi de Metges de
Barcelona el 2009.
[...] Encara que el debat s’hagi
encès ara, al juny de 2009, el
Col·legi de Metges de Barce·
lona (COMB) ja va publicar
als seus “Quaderns de la Bona
Praxi” un monogràfic de 31
pàgines dedicat als “aspectes
mèdics relacionats amb la con·
ducció de vehicles”.
En aquest document el col·legi
professional ja recomanava “la
interrupció de la conducció
com a necessitat”, si bé adver·
tia que aquesta interrupció de
la conducció “pot ser un fac·
tor més de discapacitat per al
pacient”.
El COMB va recomanar el
2009 als metges que informes·
sin el pacient en relació “amb
la seva capacitat per poder con·
duir segons resultats d’explora·
cions realitzades i estàndards
mèdics” i que els alertessin
sobre l’impacte de les seves
condicions mèdiques per a la
conducció, a més a més d’in·
formar-los sobre la influència
que poden tenir els fàrmacs
que prenen. [...]
14. Efe, 6-12-13

