Informe Anual

2012
Col·legi Oficial
de Metges
de Barcelona

Amb el suport de:

INFORME ANUAL 2012
SERVEI D’INFORMACIÓ COL·LEGIAL
Número extraordinari, juny de 2013

Edita
COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA
PASSEIG DE LA BONANOVA, 47. 08017 BARCELONA
TEL. 935 678 888. FAX 935 678 899
e-mail: col.metges@comb.cat
www.comb.cat

Consell editorial
MIQUEL VILARDELL
JAUME PADRÓS
RICARD GUTIÉRREZ
PILAR ARRIZABALAGA
JAUME SELLARÈS
LURDES ALONSO
JAUME AUBIA
Director Gerent / CEO
President executiu del Grup MED
ALBERT LLUCH
Director A. d’Operacions / COO
Conseller – Director General del Grup MED
MARC SOLER
Director A. Corporatiu
IGNASI PIDEVALL
Director A. Jurídic
JOSEP ARIMANY
Director de l’Àrea de Praxi
JESÚS CALVO
Cap del Gabinet de Mitjans de Comunicació i del Departament de Publicacions
JORDI PONS
Coordinador del Servei d’Informació Col·legial
AITOR MORA
Coordinador de l’edició de l’Informe Anual
CLOTILDE HERNÁNDEZ
Secretaria de redacció i documentació
ESTHER ROIG
Assessoria lingüística i correcció de textos
ISABEL CALAF I ARXIU DEL GABINET DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL COMB
Fotografia
VILLUENDAS + GÓMEZ disseny
Disseny gràfic
ALICIA GÓMEZ (VG disseny)
Maquetació
Publicitat
UNITAT DE RECURSOS DE MÀRQUETING
Preimpressió i impressió
AMBIENT GRÀFIC
Dipòsit legal
B. 18090-2013

NOTA D’AGRAÏMENT DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern vol manifestar el seu agraïment als patrocinadors que han fet possible, un cop més, l’edició d’aquesta publicació
per a tots els col·legiats de Barcelona. L’Informe Anual 2012 ha comptat amb el suport publicitari de:

Informe Anual
2012
Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Tel. 935 678 888
Fax 935 678 899
e-mail: col.metges@comb.cat
www.comb.cat

COMB

Sumari
3
4

Presentació. Miquel Vilardell
Junta de Govern. Assemblea de Compromissaris

ACTIVITAT COL·LEGIAL
7

Crisi econòmica i sector sanitari
El COMB fa sentir la seva veu en defensa de la sanitat pública i
dels seus professionals. Miquel Vilardell
El Servei d’Ocupació del COMB gestiona 468 ofertes de treball.
Marc Soler i Berenguer Camps
El COMB atén més de 1.300 consultes de tipus laboral. Ignasi
Pidevall
Les accions del COMB davant la crisi econòmica. Jaume Padrós
i Marc Soler
L’opinió dels metges de Barcelona sobre l’estat del sector
assegurador sanitari. Ramon Torné
La renovació de la pòlissa de RCP per a la professió. Josep
Arimany
Les propostes del Fòrum de la Professió i la crisi del sector
sanitari. Jaume Padrós
La posició del COMB sobre l’euro per recepta. Jaume Padrós
L’atenció sanitària als immigrants sense papers. Màrius Morlans

14 Debat sobre la professió
Els metges d’hospital advoquen per un canvi de model amb
més participació dels professionals. Elvira Bisbe, Roser Garcia
Guasch, Jaume Roigé, Enric Roche, Joaquim Camps i Màrius
Morlans
Les propostes dels metges d’atenció primària per a la
sostenibilitat del sistema sanitari públic. Lurdes Alonso, Jaume
Sellarès, Mireia Sans, Àngels López i Josep Maria Benet
L’efecte de les retallades en la qualitat de la formació dels
metges residents. Adriana Bataller, Roser Garcia Guasch i
Gustavo Tolchinsky
El COMB analitza la situació professional dels joves metges
especialistes un cop finalitzada la formació MIR. Adriana
Bataller i Berenguer Camps
El debat sobre la feminització de la professió mèdica. Pilar
Arrizabalaga
Medicina convencional i medicina complementària. Montserrat
Gaya
L’assetjament laboral. Miquel Bruguera i Màrius Morlans
20 Demografia mèdica
Informe sobre demografia col·legial 2012. Berenguer Camps
L’evolució de la demografia mèdica dels darrers anys. Marc Soler
22 Formació mèdica
El nou Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada.
Ramon Pujol, Gustavo Tolchinsky i Marc Soler
El CEC, una eina al servei de la Formació Mèdica Continuada.
Ramon Pujol i Àlex Ramos
Informe del COMB sobre el projecte de troncalitat i altres
aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.
Ramon Pujol, Roser Garcia Guasch i Gustavo Tolchinsky
24 Àrea de praxi i responsabilitat professional
El Servei de Responsabilitat Professional observa un increment
del 5% en el nombre de reclamacions contra els metges. Josep
Arimany
El Departament d’Interior i el COMB signen un conveni de
col·laboració per a casos d’agressions a metges. Josep Arimany i
Miguel Gómez Alarcón

2

Informe Anual 2012
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

26 Deontologia mèdica
Informe sobre l’activitat de la Comissió de Deontologia 2012 i
les guies d’ètica mèdica. Màrius Morlans i Pilar Arrizabalaga
27 Programes sobre la salut del metge
El PAIMM informa sobre el nombre de nous casos de metges
atesos el 2012. Antoni Arteman
El PAIMM i el control de l’exercici professional. Gustavo
Tolchinsky i Mercedes Martínez
El programa Metges x Metges consolida la xarxa solidària de
metges voluntaris. Josep Maria Benet
Els projectes i programes de la Fundació Galatea. Jaume Padrós
29 Programa de Protecció Social
El Programa de Protecció Social fa balanç dels primers cinc anys
de funcionament. Jaume Padrós i Antoni Calvo
30 Innovació i tecnologia
Un pla de comunicació al servei de la professió i la societat.
Jaume Padrós
L’evolució del nou model del web col·legial i la presència del
COMB a les xarxes socials. Edna Murillo
El COMB impulsa iniciatives 2.0 en el camp de la salut. Mireia
Sans

“El metge emprenedor”. El sistema d’innovació i emprenedoria
del COMB com a model exportable. Lluís G. Pareras
33 Comptes col·legials
L’estat de la tresoreria col·legial: resultat i balanç de l’exercici
2012. Jaume Sellarès
35 Professió, cultura i societat
El COMB concedeix els Premis a l’Excel·lència Professional
2012.
L’Àrea de Cooperació compta amb 118 metges a la borsa de
cooperants. Xavier de las Cuevas, Jaume Roigé i Jordi Craven-Bartle
Galeria de Metges Catalans, un web sobre la memòria de la
professió. Miquel Bruguera
L’Àrea Sociocultural del COMB, espai de creativitat del metge.
Jaume Roigé
L’Any del Dr. Antoni Pujadas i Mayans, pioner de la psiquiatria
catalana. Miquel Bruguera
Els metges jubilats col·laboren activament amb el Programa de
Protecció Social del Col·legi. Joaquim Ramis
42 Revista de premsa
GRUP MED
47 El model econòmic del COMB
L’any 2012, un any molt dolent: resistim i confiem. Jaume Aubia
48 Les empreses del COMB
L’Àrea Bancària registra un increment superior al 20% en
dipòsits dels clients durant el 2012. Ricard Montes i Albert Lluch
Healthequity, un fons de capital risc per finançar projectes
innovadors del sector sanitari. Lluís G. Pareras
Les mutualitats consoliden el seu paper clau en la previsió
social complementària. Nolasc Acarín
Medicorasse potencia l’oferta de noves assegurances,
especialment en salut, llar i responsabilitat civil de centres
sanitaris. Javier Navarro i Albert Lluch
Firmaprofesional confirma el seu lideratge com a proveïdor de
seguretat i confiança en el mercat de certificació digital. Jordi
Masias i Albert Lluch

COMB

Presentació

Suport als col·legiats
i defensa del sistema sanitari

C

om cada any, a l’Informe Anual s’expliquen les activitats més rellevants que ha dut a terme el Col·legi.
És evident que, gràcies als nous mitjans tecnològics, els
nostres col·legiats ja coneixen molta d’aquesta informació, però és bo que en quedi constància escrita.

Aquest any, en plena crisi,
el Col·legi ha procurat ajudar i
donar suport als col·legiats en les
seves reivindicacions, defensant
el sistema sanitari i la seva qualitat,
com també les condicions laborals
dels professionals i, per això,
hem augmentat les activitats
de les àrees col·legials que
tenen més relació amb la resolució
de les consultes o problemes
que la crisi ens ha portat

Aquest any, en plena crisi, el Col·legi ha procurat ajudar
i donar suport als col·legiats en les seves reivindicacions,
defensant el sistema sanitari i la seva qualitat, com també
les condicions laborals dels professionals i, per això, hem
augmentat les activitats de les àrees col·legials que tenen
més relació amb la resolució de les consultes o problemes
que la crisi ens ha portat.
S’ha procurat no augmentar les quotes col·legials, disminuir el cost de la pòlissa de RC i no reduir totes aquelles activitats que poden ser d’ajuda i estímul als nostres
col·legiats i que donen a conèixer la tasca que fan.
En aquest temps de crisi, hem intentat, i hem aconseguit, que el Grup MED continuï fent aportacions econòmiques al Col·legi, i això ha estat gràcies a l’expertesa dels
professionals del Grup.
Espero que amb la lectura de l’Informe Anual es pugui
comprovar tota la feina feta durant l’any i pugui ser avaluada per tots els col·legiats.

MIQUEL VILARDELL,
president del Col·legi de Metges
de Barcelona
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1 i 2. Acte de constitució de l’Assemblea de Compromissaris
del període 2010-2014, el 23 de març de 2010.
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Crisi econòmica i sector sanitari · Activitat col·legial

C

ontinuem immersos en una crisi tot
intentant buscar-ne la sortida. Ens
agradaria descobrir una drecera per arribar
al seu ﬁnal, però avui ni tan sols som capaços de trobar el primer graó de l’escala que
ens hi ha de portar.
Mentrestant, el nostre sector salut està
patint de valent i, sobretot, els professionals
i els treballadors, que són els qui en paguen
les conseqüències amb pèrdues importants
de la seva massa salarial i amb més diﬁcultats per exercir la seva pràctica i garantir la
qualitat de l’acte sanitari.
Tot això fa que avui hi hagi un gran desencís entre tots ells, amb un gran patiment,
i malgrat tot això en cap moment deixen
de complir amb la seva responsabilitat per
donar resposta als problemes de salut que
els ciutadans plantegen. Què ha fet el Collegi davant d’aquesta situació? El primer i
més important ha estat fer sentir la seva veu
en defensa de la sanitat pública i dels seus
professionals. Ho ha fet amb manifestacions als mitjans de comunicació (agències,
diaris, mitjans digitals, ràdio i televisió) i als
mitjans propis del Col·legi, alhora que ha
mantingut contactes directes amb tots els
responsables polítics per donar a conèixer el
malestar que hi ha al sector i posar-los de
manifest que no es poden fer més retallades
perquè perilla la qualitat assistencial i també
el benestar dels professionals i treballadors.
Des del Col·legi hem ofert la nostra collaboració, conjuntament amb tots els collegiats, per aportar idees que ajudin a racionalitzar la despesa, sempre en el benentès
que s’ha de continuar mantenint i garantint la qualitat assistencial. Des de l’inici
de la crisi, el Col·legi no ha canviat la seva
posició. La Junta i aquest president l’han
expressada sempre de la mateixa manera en
tots els fòrums on han estat. Mai no s’ha
canviat d’opinió i sempre s’ha defensat el
nostre sistema sanitari i els seus professionals. Hem demanat un augment dels recursos per al nostre sistema sanitari per tal
de garantir-ne la sostenibilitat i la solvència, i per això hem insistit en la necessitat
d’un pacte polític per consensuar la manera d’obtenir-los. És evident que, juntament
amb aquest increment de recursos, aportem solucions de millora de l’eﬁciència.
La Junta del Col·legi i el president han
estat sempre al costat dels professionals mèdics per garantir l’excel·lència del sistema sanitari, defensant una cartera de serveis que
3
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El COMB fa sentir
la seva veu en defensa
de la sanitat pública i
dels seus professionals
MIQUEL VILARDELL,
president del COMB

> El Col·legi ha mantingut contactes
directes amb tots els responsables
polítics per donar a conèixer el malestar
que hi ha al sector i posar-los de
manifest que no es poden fer més
retallades perquè perilla la qualitat
assistencial i també el benestar dels
professionals i treballadors

1

resolgui els problemes de salut, amb eﬁcàcia
i eﬁciència, amb la mínima variabilitat en la
pràctica clínica, amb una atenció universal
sense excepcions, i amb la màxima equitat
possible. Tot això, a més, reivindicant uns
salaris justos i dignes d’acord amb les responsabilitats dels professionals, amb polítiques de personal ben plantejades, on l’expertesa i el compromís tinguin un pes especíﬁc.

Hem defensat també la medicina privada, demanant a totes les asseguradores una
retribució digna per als metges i metgesses.
En diverses ocasions hem manifestat que,
a Catalunya, tant la medicina pública com
la privada tenen una alta qualitat i que han
de coexistir totes dues, amb complementarietat, però procurant que cada una tingui
la seva porta d’entrada per evitar problemes
i per garantir la transparència en la gestió,
sobretot en les llistes d’espera.
Pel que fa als models de gestió dins la sanitat pública, cal que siguin avaluats per
comprovar quin és més eﬁcient i, si hi ha
beneﬁcis, procurar que aquests reverteixen
en la millora del mateix sistema.
Aquest ha estat el posicionament del Collegi en tots els temes més conﬂictius. Crec
que sempre hem donat la cara i mai no hem
canviat d’opinió.
Durant aquest any el COMB ha potenciat les seccions que donen suport als collegiats davant les circumstàncies actuals,
el departament jurídic, la borsa de treball i
l’àrea de praxi, i hem procurat, i s’ha aconseguit, no haver d’augmentar la quota collegial i renegociar la pòlissa de RC amb una
rebaixa important de les quotes.
El Col·legi continuarà en aquesta línia de
defensa del sistema sanitari i de la seva excellència, i donarà suport als seus col·legiats en
les reivindicacions de tenir un salari digne
i poder exercir en condicions òptimes, i ho
farà amb aquelles eines de què disposa, posant-hi tot l’esforç i la dedicació.
1. Vídeoblog del president sobre les retallades i l’excel·lència
del sistema sanitari públic. Web col·legial, 13 de desembre
de 2012. 2. Roda de premsa de presentació de l’Enquesta
d’Assegurança Lliure 2011-2012, 9 de novembre de 2012.
3. La Vanguardia, suplement MediSalud, 24 de gener de 2012.
4. Ara, 25 de gener de 2012. 5. Avui, 16 de setembre de 2012.
6. Europa Press, 14 de desembre de 2012.
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El Servei d’Ocupació del COMB
gestiona 468 ofertes de treball
MARC SOLER,

BERENGUER CAMPS,

director adjunt corporatiu

cap del Servei d’Ocupació del COMB

D

urant l’any 2012, el Servei d’Ocupació del COMB ha continuat concentrant els seus esforços a donar suport gratuït
tant a tots els col·legiats interessats a complementar, canviar o
cercar feina, com a les entitats interessades a contractar metges.
Enguany s’han registrat 373 noves inscripcions. El perﬁl dels inscrits ha variat de dos anys ençà: així com ﬁns al 2010 en les inscripcions predominaven amb molta diferència els estrangers sense
especialitat, ara aquests representen tot just la meitat de les inscripcions, i els especialistes han augmentat
El 73,5% de les
ﬁns al 56%.
ofertes provenen
Malgrat la complicada situació de l’endel sector privat,
torn laboral mèdic, s’han gestionat 468
i les ofertes de
ofertes de treball, en la línia del nombre
treball a l’estranger d’ofertes de l’any anterior. Quant a la tipohan passat en un logia de les ofertes, es manté la predomiany de ser el 2,6% nança del sector privat (73,5% de les ofera l’11,3% del total tes), i les ofertes de treball a l’estranger han
passat en un any de ser el 2,6% a l’11,3%
del total. Augmenten les ofertes a l’estranger amb millors condicions respecte al mercat laboral del país. Pel que fa a l’atur formal,
d’acord amb les dades del COMB, al ﬁnal del 2012, 101 metges
havien demanat reducció de la quota col·legial per estar a l’atur,
quan el 2011 aquesta xifra va ser de 84. Això representa un 0,3%
dels col·legiats. S’ha intensiﬁcat la col·laboració amb l’Assessoria
Jurídica del COMB per poder informar els metges amb dubtes
respecte de la seva situació.

Àrea Ocupacional del COMB.

Durant l’any 2012, s’han formalitzat convenis de col·laboració
amb les Societats Catalanes de Cirurgia Plàstica, Reparadora i
Estètica; d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular; de Medicina de l’Esport, i d’Oftalmologia. Aquests convenis preveuen
la gestió de les ofertes d’aquestes societats, així com l’atenció als
seus associats en l’àmbit de l’orientació professional, per part del
Servei d’Ocupació del COMB. Aquest servei es presta de manera
gratuïta, i el model d’acord resta obert a altres societats cientíﬁques que hi estiguin interessades.
A més de la cerca d’ofertes, els col·legiats compten amb el servei
d’orientació professional, elaboració de CV, preparació per a entrevistes de feina i estratègies de recerca de feina, o reorientació de
carrera. També es facilita informació sobre les possibilitats de fer
l’especialitat o trobar feina a l’estranger, tot plegat conservant les
característiques de conﬁdencialitat, dinamisme i atenció personalitzada en el tracte que els col·legiats mereixen, per part de tècnics experts. Durant el 2013 està previst crear un perﬁl del Servei
d’Ocupació a la xarxa professional LinkedIn, on es publicaran
ofertes de treball i notícies rellevants del sector.
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El COMB atén més de 1.300
consultes de tipus laboral
IGNASI PIDEVALL,
director de l’Assessoria Jurídica del COMB

Altres assumptes que han preocupat els col·legiats són la
jubilació, els acomiadaments, les condicions laborals i les
condicions retributives, la majoria relacionades directament
o indirecta amb l’anunci o la implantació de mesures
econòmiques i reorganitzatives als centres sanitaris

L

’any 2012 també va ser un any convuls, amb modiﬁcacions normatives que afecten, en present o en futur, les
condicions laborals i econòmiques dels metges. Per això, la
Junta de Govern del COMB ha continuat reforçant l’Assessoria Jurídica per donar resposta a la demanda de consultes
juridicolaborals que són conseqüència de les mesures empreses o anunciades al sector sanitari, principalment el de ﬁnançament públic. Aquest any s’han atès més de 1.300 consultes
de tipus laboral.
Les consultes han minvat respecte a l’any 2011, que se’n
van atendre 2.066, atès que el 2012 no es va aprovar cap
norma de tant d’impacte immediat com la que determinava
la incompatibilitat entre percepció de la pensió pública i el
desenvolupament d’activitat privada, que va obrir molts interrogants, avui resolts favorablement.
Tanmateix, el 2012 ens va portar, entre d’altres mesures, el
manament via decret llei de la integració dels col·lectius de
metges de contingent i dels metges d’APD. El manament,
executiu inicialment abans del 31 de desembre de 2012, es va
ajornar a ﬁnals del 2013.
Altres assumptes que han preocupat els col·legiats són la
jubilació, els acomiadaments, les condicions laborals i les
condicions retributives, la majoria relacionades directament
o indirecta amb l’anunci o la implantació de mesures econòmiques i reorganitzatives als centres sanitaris.
Davant dels moments d’incertesa provocats per la crisi
econòmica que castiga el nostre país, es manté al Col·legi el
servei d’assessoria juridicolaboral, tant presencialment, amb
visita concertada, com a distància, per telèfon (935 678 880)
o correu electrònic (juridica@comb.cat), que respon i atén
els dubtes de caire legal que plantegen els col·legiats, vinculats a les seves relacions laborals, tant en l’àmbit públic com
privat.

Assessoria Jurídica del COMB.

Crisi econòmica i sector sanitari · Activitat col·legial

Les accions del
COMB davant la crisi
econòmica

P

er tercer any consecutiu de crisi econòmica, la Junta de Govern i els professionals del Col·legi de Metges de Barcelona
dediquen els seus esforços a la defensa del
sistema sanitari de qualitat i a donar suport
als metges amb problemes. Al sector públic
cal que no es produeixin noves retallades
pressupostàries que incideixin directament
sobre la retribució dels metges i que, només
gràcies a l’esforç que han fet els professionals, no han incidit ﬁns ara en els fonaments de la qualitat assistencial. El sector
de les assegurances sanitàries (un 24% de la
població en té una) també se’n veu afectat i
això repercuteix en el preu de les pòlisses i,
directament, en els honoraris dels metges.
És un fet que, en conjunt, els metges
s’han ressentit econòmicament de la crisi
pressupostària. La voluntat de la Junta de
Govern del COMB i de la seva organització és tractar de detectar aquells casos de
metges que, per situacions personals i familiars, pateixen més la crisi. Són companys i
companyes que, per edat, situació laboral,
personal i familiar (de vegades amb l’afegit de malaltia, allunyament social...) estan
més afectats per la situació econòmica i social al nostre país.
Des de la perspectiva laboral, la nostra
professió encara és una de les activitats que
pateix menys l’atur, però aquesta situació
està emmascarada per un increment important i progressiu de la precarietat laboral que, sobretot, afecta els metges més
joves de la professió.

Accions del COMB
Són moltes les accions desenvolupades pel
COMB, al llarg de l’any 2012, per ajudar
els metges col·legiats que podreu conèixer
en aquest anuari. Des de la perspectiva
econòmica i de pagament de quotes, l’any
passat ha estat el tercer any amb quotes congelades (19,6 € de quota col·legial i 8 € de
Programa de Protecció Social al mes). Els
darrers tres anys, l’índex de preus al consum ha crescut un 9,3%, el que ha suposat
menys ingressos per al Col·legi que, tanmateix, s’han pogut compensar amb les aportacions del Grup Med (grup d’empreses del
COMB) i l’esforç dels més de 250 professionals que treballen al COMB i al seu grup.
En la mateixa línia trobareu informació
de la renovació de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, en la qual a partir de
l’1 de gener d’enguany s’ha aconseguit una
reducció del 30% en les primes i un augment de les prestacions gràcies a una bona
gestió de la sinistralitat i de tot el procés.
En previsió dels possibles efectes de l’actual crisi sobre els metges, des de l’any
2011, el COMB ha reforçat les àrees collegials que presten servei als metges amb
problemes. Els casos més greus, en què els
metges es puguin trobar a l’atur, els Estatuts del COMB (a l’article 66), preveuen
la possibilitat d’exempció de quotes mentre

JAUME PADRÓS,
vicepresident primer del COMB

MARC SOLER,
director adjunt corporatiu

> És un fet que, en conjunt, els metges
s’han ressentit econòmicament de
la crisi pressupostària. La voluntat
de la Junta de Govern del COMB i
de la seva organització és tractar de
detectar aquells casos de metges que,
per situacions personals i familiars,
pateixen més la crisi

1

Durant l’any 2012, l’Àrea Ocupacional
del COMB ha rebut més de 500 ofertes de
treball, n’ha gestionat 468 i n’ha rebutjat
70 que no complien els requisits mínims
que demanem. L’Àrea Ocupacional del
COMB és un servei gratuït per al metge i
l’oferent. Durant l’any passat ha existit un
petit increment d’ofertes de treball a l’estranger, que han representat un 11% del
total d’ofertes rebudes. D’aquestes, gairebé el 75% de les ofertes rebudes provenien d’Alemanya i França, i el coneixement
d’idiomes era condició indispensable per al
perﬁl sol·licitat. En un altre ordre de coses,
el COMB està treballant, així mateix, en
l’àmbit de suport als metges en la recerca i
l’emprenedoria.
També en l’àmbit laboral, l’Assessoria Jurídica del COMB ha fet un esforç addicional per a les consultes de tipus laboral pels
efectes de la incertesa
econòmica i normativa, que ha representat
gairebé el 40% de les
consultes jurídiques.
D’aquestes consultes,
un percentatge important està relacionat amb la incertesa
del moment laboral i
de les retallades que
ha patit la professió al
llarg de l’any 2012.
Tal com hem assenyalat, el COMB fa
una especial dedicació
al metge amb problemes i als seus familiars. Tant el Programa de Protecció Social
com el del Metge Malalt (PAIMM) van
augmentar la seva activitat l’any passat. Per
als metges que els han necessitat, aquests
dos programes són els que generen més satisfacció per la seva utilitat i especial delicadesa i conﬁdencialitat.
Malgrat la crisi i les diﬁcultats, continuem avançant com a col·lectiu. La Junta del
Col·legi i els seus professionals estem amatents als problemes i mirem de reaccionar
amb responsabilitat i professionalitat per
donar suport als nous reptes que ens depararà el futur.

2

duri la seva situació i que, un cop resolt el
problema laboral, es puguin reincorporar
a la col·legiació en exercici. Tal i com s’ha
comentat, la situació d’atur és baixa a la
professió. Durant l’any 2012 varen passar
a la situació de metge sense exercici per estar a l’atur 66 companys que, automàticament, s’incorporaren a l’Àrea Ocupacional
per tal d’intentar revertir la seva condició
d’aturats. El Programa de Protecció Social
també fa un seguiment dels casos, en relació amb la seva situació especial, per si
necessiten un suport addicional.

1. Declaracions de Jaume Padrós al blog del COMB,
maig de 2012.
2. Seu del Col·legi de Metges de Barcelona.
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L’opinió dels metges de Barcelona sobre
l’estat del sector assegurador sanitari

S

ón temps difícils per a la medicina privada i, en
particular, per a la medicina relacionada amb les
assegurances sanitàries. El mercat de les assegurances és cada vegada més competitiu i això provoca que
Miquel Vilardell va grans entitats asseguradores tractin de captar clients
ressaltar la tradició i la ajustant els preus de les pòlisses. Aquest fet ocasiona
qualitat de la medicina que hi hagi importants migracions de pacients enprivada a Catalunya i tre les companyies buscant un preu més competitiu,
va recordar que quasi sense tenir en compte possibles patologies prèvies i
un 25% de la població restriccions de les pòlisses més econòmiques. Cal informar els ciutadans i això és el que va fer el COMB
al nostre país té una a l’acte celebrat al novembre de 2012.
pòlissa d’assegurança A ﬁnals de l’any 2012, el Col·legi Oﬁcial de Metges
sanitària de Barcelona va fer públics els resultats de l’Enquesta
d’Assegurança Lliure 2011-2012. A través d’una roda
Rànquing segons l’opinió dels metges de premsa celebrada a la seu del
COMB, presentada per Miquel
de Barcelona
Vilardell, president del COMB,
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL
i Ramon Torné, president de la
AXA - WINTERTHUR
Secció Col·legial d’Assegurança
AGRUPACIÓ MÚTUA
Lliure, davant de més d’una vinMÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
tena de mitjans de comunicació
GENERALI SALUD
(agències, premsa, ràdio i televiFIATC
sió) es va donar a conèixer l’opiADESLAS
nió dels metges relativa a l’estat
del sector assegurador sanitari i la
SANITAS
valoració (rànquing) que fan els
ARESA - MÚTUA MADRILEÑA
professionals de les entitats d’asDKV
segurança lliure a Barcelona.
CASER
Miquel Vilardell va iniciar la
ALIANÇA
roda de premsa donant dades
ASISA
especíﬁques dels 30.600 colFont: Enquesta d’Assegurança Lliure 2011-2012. COMB.
legiats a Barcelona, dels quals
m de 6.000 treballen al sector assegurador,
més
f que suposa un 22% de la col·legiació del
fet
C
COMB.
El sector de la medicina privada es
m exclusivament perquè el malalt és lliure
mou
d triar el seu metge (quadre mèdic), per rede
comanació
c
d’altres pacients (el boca a orella),
per
p mitjà d’altres col·legues i,
a
l’últim, per internet, webs,
1
cercadors,
c
etc. El president del
COMB
va insistir que per deC
dicar-s’hi
és necessari disposar
d
2
d’una
estructura adient, tenir
d
temps
per realitzar l’acte mèdic
t
i,i sobretot, l’existència d’unes
bones
polítiques retributives.
b
Miquel
Mi l Vilardell
Vil d ll va ressaltar la tradició i la qualitat
de la medicina privada a Catalunya i va recordar que
quasi un 25% de la població al nostre país té una
pòlissa d’assegurança sanitària.
El creixement de les pòlisses en temps de crisi s’ha
mantingut estable (el 2,7% d’increment). Miquel
Vilardell va reconèixer el paper d’ajut al sector públic
3
per part de la medicina asseguradora. Aquesta complementarietat és important, segons va manifestar,
1. 324.cat, 9 de novembre de 2012. des del punt de vista d’estalvi econòmic al sector pú2 i 3. El Periódico i El Punt Avui,
10 de novembre de 2012. blic. Segons paraules del doctor Vilardell, “la medi4. Miquel Vilardell i Ramon Torné, a cina privada i l’asseguradora són un motor econòmic
la roda de premsa de presentació de
del país, pels llocs de treball que cobreixen, de trebal’Enquesta d’Assegurança Lliure 20112012. Sala d’actes del COMB. lladors sanitaris i d’altres professionals”. El 2011, el
RAMON TORNÉ,

vocal de la Junta de Govern. President de la
Secció Col·legial d’Assegurança Lliure
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15% dels MIR es col·locaven en aquest àmbit, dada
rellevant que conﬁrma que el metge jove té una porta oberta per exercir la medicina en aquest sector.
El president del Col·legi de Metges de Barcelona
va insistir, ﬁnalment, que “cal potenciar la medicina pública i privada des de la complementarietat,
evitant així la competència deslleial. És important
la col·laboració i l’estudi de recursos en dues direccions i tenir ben diferenciada la porta d’entrada del
servei públic al privat”.
Ramon Torné va explicar que al COMB hi ha tradició d’enquesta. Aquest any, la novetat ha estat la
metodologia emprada, via telefònica, en un període
comprès en dos mesos, amb un resultat de 361 enquestats. El tractament de les dades ha estat realitzat
pels serveis tècnics del COMB i ha estat auditat pel
Departament de Sociologia i Anàlisi d’Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.
Segons l’estudi del COMB, què valoren els metges i les metgesses? Menys burocràcia, millorar la
comunicació amb la direcció mèdica de les mútues
i la diligència de la resposta; honoraris adequats i
terminis de pagament raonables; claredat de les pòlisses (el ciutadà ha d’estar correctament informat
dels diferents graus de cobertura i, en aquest sentit,
el COMB recomana mirar bé el preu, estar alerta
de les pòlisses més barates i revisar molt bé els seus
condicionants), i existència de contractes amb les
entitats, amb més transparència i que les obligacions d’ambdues parts (facultatiu-entitat) estiguin
ben deﬁnides.
La Secció Col·legial d’Assegurança Lliure del
COMB ha mediat, a la tardor de l’any 2012, en el
conﬂicte de metges del quadre mèdic d’Aresa per
intentar minimitzar les conseqüències de l’absorció
d’Aresa per Adeslas-SegurCaixa. Fruit d’aquestes
gestions, ha estat possible la readmissió de la meitat
dels metges que n’havien estat exclosos.
Cens de consultes mèdiques
Des que el COMB va endegar el cens de consultes
mèdiques, l’acceptació per part dels professionals ha
estat un èxit. La participació dels metges ha estat
elevada, però ens agradaria que tots els col·legiats
que treballen a l’àmbit privat tinguessin la seva activitat declarada i reconeguda pel Col·legi. El cens
és una declaració voluntària i es tracta d’un registre
abreujat, senzill que dóna reconeixement a les consultes mèdiques (http://asselliure.comb.cat).
El diploma acreditatiu del COMB no és substitutiu
del Registre Oﬁcial del Departament de Salut, tot i
que la Secció d’Assegurança Lliure considera que la
responsabilitat de la gestió de l’acreditació d’aquests
despatxos s’hauria de realitzar des del COMB.

Crisi econòmica i sector sanitari · Activitat col·legial

La renovació de la
pòlissa de RCP per
a la professió

A

quest 2012 s’ha assolit la renovació de la
pòlissa de Responsabilitat Civil Professional per a la professió. Es tracta d’un model
de característiques singulars, únic a Europa,
que s’ha convertit en una assegurança de referència entre el col·lectiu sanitari.
Es remunta als anys setanta, quan el Collegi de Metges de Barcelona contractà la
primera pòlissa de RCP amb Central de
Seguros i, després, l’any 1986, la contractà
amb la companyia asseguradora Winterthur. Posteriorment i, de manera progressiva, s’hi va incorporar el CatSalut l’any
1988 i la resta de Col·legis de Metges de
Catalunya l’any 1993, i va néixer el model
català de Responsabilitat Civil Professional
Sanitària, que es tracta d’un model de contractació conjunta i coordinada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) i el CatSalut.
Això es tradueix en una experiència de
més de 25 anys en reclamacions que ha permès acumular dades importants sobre els
procediments de risc i, alhora, mitjançant
l’estudi de dades actualitzades d’evolució de
sinistres, desenvolupar una intensa tasca de
formació i prevenció, publicant guies de formació periòdica i elaborant recomanacions
en matèria de seguretat clínica i praxi basades en l’evidència cientíﬁca. Es tracta d’un
model molt beneﬁciós per al metge, l’administració sanitària i els usuaris d’aquesta.
Té la singularitat de ser una pòlissa pròpia,
d’adhesió voluntària, que ofereix assessorament individual i personalitzat al metge
reclamat i que gestiona de forma directa el
Servei de Responsabilitat Professional del
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. El Servei està dotat d’advocats especialitzats en temes de praxi mèdica, amb una
àmplia xarxa pericial que inclou els especialistes més destacats en cada matèria i amb
una comissió integrada per metges, advocats
i representants de la companyia que decideix
en última instància en cada sinistre, sempre
de forma beneﬁciosa per al metge. Es tracta
de la principal assegurança de responsabilitat professional de Catalunya i consta actualment de prop de 25.000 assegurats.

Millora de les prescripcions tècniques
La nova pòlissa de RCP ha estat adjudicada
a la companyia asseguradora Zurich amb
una coassegurança de SegurCaixa, mitjançant concurs públic i respectant així les màximes de transparència i seguretat jurídica.
Preveu una cobertura de quatre anys amb
pròrroga de dos més i ha anat acompanyada de grans millores, entre les quals la de
les prescripcions tècniques, com l’augment
en la quantia per sinistre de 1.000.000 €,
incorporació dels perjudicis purs o danys
patrimonials primaris (privació directa
d’algun dret per error professional sense
dany), ampliació de cobertura a tot tipus de
peritatges, cobertura de pacients sotmesos
a assajos clínics, recerca biomèdica, teràpies

JOSEP ARIMANY,
director del Servei de Responsabilitat Professional del CCMC

> Paral·lelament a les millores de les
prescripcions tècniques, s’ha aconseguit
una important reducció del 30% en
les primes que els metges satisfan
trimestralment, que passen de 138,18
a 98 €/trimestre en la prima estàndard
i de 109 a 78 €/trimestre per als MIR
i els metges de família amb dedicació
exclusiva a la sanitat pública

Reducció d’un 30% en les primes
Paral·lelament a les millores de les prescripcions tècniques, s’ha aconseguit una
important reducció del 30% en les primes
que els metges satisfan trimestralment, que
passen de 138,18 a 98 €/trimestre en la prima estàndard i de 109 a 78 €/trimestre per
als MIR i els metges de família amb dedicació exclusiva a la sanitat pública.
En conclusió, som davant d’un model que
cobreix de forma òptima i eﬁcaç les necessitats asseguradores del risc de responsabilitat
civil professional dels metges del CCMC i
que dóna resposta a les preocupacions en
matèria de seguretat clínica, tant dels professionals com dels pacients. Un model que
proporciona una defensa individualitzada
que evita possibles conﬂictes d’interessos
amb altres implicats, una gestió directa que

1

4

2
3

avançades o ús compassiu de medicaments,
sempre en excés de les cobertures obligatòries d’assegurances que la legislació vigent
determina. Ofereix una ampliació de la
prestació econòmica referent a la inhabilitació professional de 24 a 30 mesos i ﬁns a
3.800 €/mes, sempre que es justiﬁquin els
ingressos anteriors. També inclou una cobertura per estades temporals en tot el territori espanyol i en tot el món (excepte els
EUA i el Canadà), amb prèvia autorització
de la companyia asseguradora.

5

permet obtenir
suport morall i psicològic
en
b
l
un moment gens agradable, i que disposa
dels professionals més especialitzats en la
matèria i amb les garanties més àmplies per
evitar situacions de descobertura.
1. Acte de presentació de la nova pòlissa de RCP al
Col·legi de Metges de Barcelona, gener de 2013.
2. Informació sobre la pòlissa de RCP publicada al
Servei d’Informació Col·legial núm. 136, juliol-octubre
de 2012. 3. Diario Médico, 27 de setembre de 2012.
4. Josep Arimany, a l’acte de presentació de la
pòlissa de RCP al COMB. 5. Redacción Médica, 13 de
novembre de 2012.
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Les propostes del Fòrum de la Professió
i la crisi del sector sanitari

La posició del COMB
sobre l’euro per recepta

JAUME PADRÓS,

JAUME PADRÓS,

vicepresident primer del COMB

vicepresident primer del COMB

D

es que va esclatar l’actual crisi, i havent posat
sobre la taula les conclusions del Fòrum de
la Professió (http//www.comb.cat/cat/altres/forum/
home.asp), el COMB ha hagut de recordar que, des
de fa anys, el nostre sistema patia un infraﬁnançament i una incapacitat dels poders polítics no sols de
racionalitzar la despesa, sinó de millorar l’eﬁciència i,
sobretot, d’abordar les conseqüències dels canvis tecnològics,
lò i demogràﬁ
d
àﬁcs i
sociològics que estaven duent la nostra sanitat a un camí sense sortida. Moltes
decisions van ser preses sense el concurs dels professionals sanitaris.
L’esclat de la greu crisi econòmica ha col·locat els sistemes de salut de països
menys previsors com el nostre en una situació més delicada, atès que el sistema
estava ja infraﬁnançat. Aquesta situació ens ha abocat forçosament a prendre
mesures d’emergència, a ﬁ de fer el sistema sostenible, mitjançant polítiques
d’austeritat.
Però el problema del nostre sistema sanitari és més profund, ve de més lluny.
I això ha estat, ben segur que en diferents proporcions, responsabilitat de tots.
Sabem que s’ha gastat més enllà del pressupost públic: els governants oferint
unes expectatives sense límits, els professionals de la sanitat desatenent de
vegades les conseqüències econòmiques de les nostres decisions i els usuaris
sovint fent un ús inadequat i excessiu de les
prestacions.
Reclamem, novament,
Pensàvem i defensem que el Fòrum que
un pacte d’Estat per a la
sanitat per fer de la política vam obrir pot contribuir molt positivament
–si hi ha voluntat de polítics i gestors– a evisanitària una prioritat de
tar retallades que poden malmetre greument
l’acció pública. Un pacte
alguns dels punts essencials (excel·lència,
amb la finalitat de preservar equitat, etc.). Nosaltres, els metges, hem fet
els principis del nostre
grans sacriﬁcis per fer-ho possible i estem
sistema sanitari i promoure disposats a fer-ne més si hi ha un rumb clar.
aquells canvis que en facin Però cal recordar que l’esforç econòmic reaviable la sostenibilitat
litzat ﬁns ara ja no dóna més marge si es vol
anar més enllà.
I és en aquest sentit que reclamem diàleg i més diàleg. Insistim en la responsabilitat compartida entre tots els actors que intervenen en el sistema (també
pels usuaris) –més exigible sens dubte de dalt a baix–, per assegurar-ne la continuitat i la millora. Per aproﬁtar l’oportunitat, caldrà, sens dubte, imaginació
i voluntat política, i per part dels metges potenciar el professionalisme; en
deﬁnitiva: compromís, lideratge i adaptació als canvis.
Reclamem, novament, un pacte d’Estat per a la sanitat per fer de la política
sanitària una prioritat de l’acció pública. Un pacte amb la ﬁnalitat de preservar
els principis del nostre sistema sanitari i promoure aquells canvis que en facin
viable la sostenibilitat, i evitant la instrumentalització partidista.
Els metges, una vegada més, estem disposats a assumir la nostra part de
responsabilitat.
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Acte de presentació de les conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica, 30 de novembre de 2011.

Article de Jaume Padrós. La Vanguardia, 28 de juny de 2012.
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ovament i de forma recurrent, durant l’any 2012,
la coparticipació dels ciutadans en el ﬁnançament
d’alguns serveis sanitaris ha estat a l’eix del debat polític
i als mitjans de comunicació. L’actual situació de crisi
econòmica no sols ha tornat a situar el dèﬁcit històric
del ﬁnançament sanitari, sinó que l’ha accentuat. I
d’una manera especíﬁca a Catalunya.
Des del COMB es reivindicà la necessitat de consens entre els partits polítics per no fer de la qüestió
una arma llancívola i oportunista entre ells. En aquest
context, vam manifestar-nos a favor d’un copagament
responsable i, tenint en compte els nivells de renda dels
ciutadans, no hauria de tenir un objectiu recaptatori
sinó ser en si mateix una eina de contenció de la despesa
i, sobretot, de regulació de la demanda de serveis. De
fet, al nostre sistema sanitari públic ja tenim, des de
gairebé els seus orígens, un tipus de copagament: el de
les medecines.
La situació a Catalunya es troba, a més, agreujada pel
greu dèﬁcit de ﬁnançament del país. I la iniciativa del
govern de la Generalitat
de “l’euro per recepta”
La nostra reivindicació,
expressada detalladament cercava aquells objectius.
al Fòrum de la Professió, Vam insistir en el fet que
mesures d’aquest tipus
és que per fer possible
s’haurien d’introduir en
aquesta mena de
el context d’altres mesumesures cal la concreció res (educacionals, noves
imprescindible i urgent
formes d’autonomia de
d’un gran pacte social i
gestió i coresponsabilitpolític
zació professional, etc.)
per tal de fer viable i sostenible la sanitat del nostre país, sense oblidar el gran
esforç que la societat catalana i els professionals sanitaris ja estaven realitzant.
No serà possible mantenir de manera indeﬁnida
una cartera de serveis que es va ampliant sense límits,
com tampoc la utilització irracional de tots els serveis.
És això, sobretot, el que provoca una gran saturació
dels serveis, amb la consegüent pèrdua de la qualitat
d’aquests i, de retruc, una disminució de l’equitat, estendard de la nostra sanitat pública.
Un paquet de mesures com les abans esmentades
que inclogués el copagament, tenint en compte la
renda de les persones més desfavorides i els malalts
crònics i més vulnerables, podria contribuir a la viabilitat d’una sanitat pública més justa i de qualitat, amb
drets, però també amb deures per a tots els ciutadans.
Finalment, la nostra reivindicació, expressada detalladament al Fòrum de la Professió, és que per fer possible aquesta mena de mesures cal la concreció imprescindible i urgent d’un gran pacte social i polític i, és
clar, un tractament ﬁnancer més just del nostre país.

Crisi econòmica i sector sanitari · Activitat col·legial

L’atenció sanitària als immigrants sense papers
MÀRIUS MORLANS,
president de la Comissió de Deontologia del COMB

L

’esclat de l’actual crisi econòmica, amb
la caiguda de les activitats econòmiques, ha causat un greu dèﬁcit en els pressupostos públics que afecta el ﬁnançament
de serveis bàsics com l’educació i la sanitat.
L’impacte d’aquest dèﬁcit és especialment
preocupant en els països menys previsors
com el nostre, atesos els problemes endèmics de ﬁnançament del nostre sistema sanitari públic. Aquesta situació ha abocat a
prendre mesures d’emergència basades en
polítiques d’austeritat per poder garantir la
sostenibilitat del sistema.
En aquest context han estat motiu de
preocupació algunes de les propostes aprovades pel Reial Decret Llei 16/2012 de 20
d’abril, que estableix les noves mesures
de reforma del sistema sanitari públic. I,
d’una manera especial, la reintroducció
del concepte d’assegurat i beneﬁciari que
limita de fet l’accés a l’assistència sanitària pública. El Decret suposa una inﬂexió
respecte al procés iniciat el 1986 amb la
promulgació de la Llei General de Sanitat,
aprovada per una àmplia majoria al Parlament i que regula el dret constitucional a
la protecció de la salut i a la seva cura.
La Llei introdueix dos conceptes bàsics.
El ﬁnançament de l’atenció sanitària per
mitjà dels impostos, que representa un
canvi substancial respecte de l’anterior sistema d’assegurança ﬁnançat amb les quotes de la Seguretat Social. El nou tipus de
ﬁnançament és la condició necessària per
a la universalització de l’assistència, l’altre
concepte fonamental que garanteix la llei.
De fet, possibilita la incorporació progressiva al sistema públic dels col·lectius ﬁns
aleshores desprotegits o amb una cobertura de tipus mutualista.
El fonament moral de la Llei és la convicció que les persones tenen el dret de ser
atesos segons les seves necessitats amb independència del seu poder adquisitiu. Representa el compromís col·lectiu d’atendre
les persones independentment de la seva
aportació econòmica a l’Estat. El concepte d’assegurat i beneﬁciari de l’assistència
queda restringit a l’àmbit del mutualisme privat i exclòs del sistema públic. És
la condició de ciutadà la que acredita per
accedir al sistema sanitari públic. Aquest
dret s’amplia a la condició de resident per
la decisió de les Administracions locals
de proporcionar la targeta sanitària a tota
persona inscrita en el cens davant dels possibles problemes de salut originats pels immigrants sense papers.
Encara que no puguem obviar que aquestes concepcions i fonaments difereixen
amb les bases d’altres sistemes de salut dels
països europeus que segueixen basant-se en

Les desigualtats socials i la
repercussió que tenen en la salut
personal i la convicció que els més
desposseïts han de ser atesos en les
mateixes condicions que els que més
tenen són valors compartits per una
àmplia majoria. No es poden concebre
els objectius de la sanitat pública
de promoció de la salut i vigilància
i prevenció dels problemes de salut
sense la integració i l’atenció dels
col·lectius més vulnerables i amb risc
d’exclusió social
el dret d’assegurament, tampoc es poden
concebre sense tenir en compte els principis bàsics de sostenibilitat econòmica, en
el marc d’un procés d’integració europeu i
d’harmonització de drets i deures.
En el nostre passat recent, la voluntat
popular ha donat suport a les iniciatives
legislatives i les decisions administratives
que han vetllat per fer del nostre sistema
sanitari un instrument de cohesió social
i de justícia distributiva. Les desigualtats
socials i la repercussió que tenen en la salut
personal i la convicció que els més desposseïts han de ser atesos en les mateixes condicions que els que més tenen són valors
compartits per una àmplia majoria. No es
poden concebre els objectius de la sanitat
pública de promoció de la salut i vigilància
i prevenció dels problemes de salut sense
la integració i l’atenció dels col·lectius més
vulnerables i amb risc d’exclusió social.

1

3

L’exclusió de l’assistència pública dels collectius que no cotitzin a la Seguretat Social, com els immigrants sense papers o els
joves en atur, als qui no es deixa altra porta
d’entrada al sistema que els serveis d’urgència, suposa una mesura contradictòria
amb l’aparent ﬁnalitat de la llei aprovada
recentment, l’estalvi de recursos. L’atenció
exclusiva dels que no tenen assegurança a
través dels serveis d’urgència representa,
com és evident als EUA, una despesa sanitària més gran. Els malalts reben atenció
més tard i amb complicacions més greus
que requereixen estades hospitalàries prolongades, alhora que l’atenció indiscriminada a tota mena de pacients distorsiona el
funcionament dels serveis d’urgències i els
converteix en un cau d’ineﬁciència.
L’exclusió de l’atenció primària de collectius que per la seva situació quasi marginal tenen més risc d’emmalaltir suposa un
menyspreu no sols a la dignitat de les persones excloses sinó també a la intel·ligència
en què es fonamenten les més elementals
normes de protecció i prevenció de la salut col·lectiva, objectius bàsics de la sanitat
pública.
Els col·legis professionals són corporacions de dret públic que fonamenten la
seva raó de ser no sols en la defensa dels
interessos dels seus aﬁliats sinó amb el seu
compromís social de vetllar pels interessos
col·lectius en tot allò relacionat amb la salut. És amb aquesta responsabilitat i amb
el compromís amb els valors que fonamenten i orienten l’actuació del nostre sistema
sanitari públic que contemplem amb preocupació qualsevol mesura que pugui vulnerar aquests valors i, alhora, malmetre la
qualitat assistencial assolida ﬁns ara.
1. Diario Médico, 10 de setembre de 2012.
2. Europa Press, 7 de setembre de 2012.
3. Document de la Junta de Govern del COMB “Per un
Sistema Nacional de Salut d’accés universal, equitatiu
i eficient”, publicat al Servei d’Informació Col·legial
núm. 136, juny-octubre de 2012.
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Activitat col·legial · Debat sobre la professió

Els metges d’hospital advoquen per un canvi de model
amb més participació dels professionals

E

ls metges d’hospital vam elaborar un document amb les conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica després d’un intens debat de més de
100 metges sobre les mesures d’estalvi necessàries
per fer sostenible el sistema sanitari públic. Aquest
document es va publicar a principis del 2012 als
Annals de Medicina i s’ha presentat a diversos hospitals de la xarxa pública. S’han fet aportacions interessants des de la pàgina web per tal d’enriquir
el document i ara era el moment de fer una revisió
crítica de la implementació que han tingut les diverses propostes als centres hospitalaris.
Som conscients que la situació econòmica no ha
deixat d’empitjorar i que les retallades en l’àmbit
sanitari les han absorbit sobretot els professionals
de la salut i, en gran mesura, els metges. Pensem
que s’ha tocat fons i que les dures restriccions pressupostàries anunciades tenen uns riscos i unes conseqüències molt greus per al nostre excel·lent sistema públic de salut, que ens poden abocar a una
atenció deﬁcient en un futur pròxim i a una pèrdua
de qualitat no assumible.
Cal un pacte urgent amb els professionals; per
això hem continuat treballant per anar cap a un
canvi de model en què el metge participi més en
la gestió clínica i formi part, en la mesura possible,
dels òrgans de govern dels hospitals.
Ja des de l’inici vam començar a treballar també per conèixer les implicacions presents i futures
que tenen les severes restriccions pressupostàries
en l’àmbit hospitalari, tant en l’atenció sanitària, la
formació i la investigació, com en els metges. En
aquest darrer punt, hem valorat la pèrdua de llocs

ELVIRA BISBE,
vocal coordinadora de Metges d’Hospital
de la Junta de Govern

ROSER GARCIA GUASCH,
vocal de la Junta de Govern

JAUME ROIGÉ,
vocal de la Junta de Govern

ENRIC ROCHE,
vocal de la Junta de Govern

JOAQUIM CAMPS,
vocal de la Junta de Govern

MÀRIUS MORLANS,
president de la Comissió de Deontologia

Pensem que s’ha
tocat fons i que les
dures restriccions
pressupostàries
anunciades tenen
uns riscos i unes
conseqüències molt
greus per al nostre
excel·lent sistema públic
de salut, que ens poden
abocar a una atenció
deficient en un futur
pròxim i a una pèrdua de
qualitat no assumible
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1. Dolors Quera, Lurdes Alonso,
Jaume Padrós, Elvira Bisbe i Lluís
Albaigès, a l’acte de presentació
de les conclusions del Fòrum
de la Professió Mèdica.
2. Assistents al Fòrum de la
Professió Mèdica.
3. Elvira Bisbe, al mateix acte.
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de treball, la precarització
laboral i la pèrdua de nivell
adquisitiu, com també el
futur dels nous metges en el
sistema públic de salut.
Hem fet diverses reunions
l i
d
a hospitals per explicar les conclusions
dell Fò
Fòrum i
palpar el descontentament i el desànim dels professionals per l’impacte de la retallada pressupostària
en els seus centres.
També ens vam reunir a l’Hospital del Mar amb
els estudiants de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra, que ens havien demanat d’explicar com
estan afectant i com afectaran les retallades la professió mèdica a Catalunya.
Estem disposats a col·laborar en les eines necessàries (agències tècniques d’avaluació independents,
planiﬁcació, reestructuració del sistema, etc.), però
considerem imprescindible preservar el pressupost
sanitari, ja que queda poc marge per millorar en
eﬁciència si tenim en compte que, a més, hem patit
un increment de la despesa amb l’augment de l’IVA
d’un 3%, l’IPC i el cobrament a partir del 2013 de
l’IVA en productes sanitaris.
Reiterem la necessitat d’un pacte polític i d’una
avaluació més tècnica de les solucions, amb una
millor planiﬁcació de la sanitat que volem i podem
oferir i un aprimament necessari de l’estructura no
assistencial.
Creiem en la necessitat urgent d’establir un marc
de negociació laboral propi dels metges com una
oportunitat de gestionar de manera més eﬁcient la
crisi al sector sanitari.
3

Debat sobre la professió · Activitat col·legial

Les propostes dels metges d’atenció primària
per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic
LURDES ALONSO,
vicesecretària de la Junta de Govern

JAUME SELLARÈS,
tresorer de la Junta de Govern

MIREIA SANS,
vocal de la Junta de Govern

ÀNGELS LÓPEZ,
vocal de la Junta de Govern

JOSEP MARIA BENET,
vocal de la Junta de Govern

Les retallades ja han
afectat el salari dels
professionals de manera
important, però els
ciutadans també hi han
aportat el seu esforç a
través de l’augment de
les llistes d’espera, el
copagament i algunes
incomoditats. El sistema
sanitari públic, que
és fruit de l’esforç de
generacions senceres
i del treball de molts
professionals, ara també
necessita reformes
estructurals

1. Miquel Vilardell. Acte de
cloenda de la jornada “La veu dels
professionals” de l’àmbit d’atenció
primària del Fòrum de la Professió
Mèdica, març de 2012.
2. August Anguita, Jaume Sellarès,
Manel Borrell i Àngels López.
Jornada col·legial dels metges
d’atenció primària.
3. Assistents a la jornada. Sala
d’actes del COMB.
1
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l Fòrum de la Professió d’Atenció Primària ha
estat un exercici de responsabilitat d’un ampli i
representatiu grup de metges d’atenció primària, que
varen discutir quines eren les propostes que des de la
professió es podien fer per ajudar a la sostenibilitat
del nostre sistema sanitari. El coneixement, l’expertesa i la proximitat dels que hi han participat són la
clau de l’èxit d’aquest treball, que ha desgranat amb
rigor les oportunitats i les opcions més factibles de
millora per fer més solvent l’atenció primària i, de
retruc, tot el sistema sanitari públic de Catalunya.
Partim de bons resultats de salut, d’una accessibilitat i d’uns nivells de resolució que són molt ben
valorats pels nostres ciutadans en totes les enquestes
de satisfacció, però, enfront de les restriccions que
la crisi ens imposa, s’han de trobar solucions reals i
imaginatives. Hi ha moltes opcions de millora i l’esforç dels més de 100 professionals que han treballat
al Fòrum va dirigit a donar resposta a la crisi.
El Fòrum de la Professió ha analitzat la prescripció –ja sigui de medicaments, d’exploracions complementàries o de baixes laborals–, la coordinació
entre diferents nivells assistencials, les opcions que
des de la gestió tenim al nostre abast per ser més
eﬁcients i els canvis que es podrien implementar, la
situació actual d’excessiva medicalització, les seves
causes i com hi podem intervenir, ﬁns a quin punt
les nostres intervencions medicalitzadores o intervencionistes estan justiﬁcades en determinades situacions –com per exemple les activitats preventives–,
i la millora dels hàbits saludables. No podem oblidar les encara feixugues feines burocràtiques que no
acabem d’eliminar i que ens ocupen el recurs més
preuat de què disposem, el temps.
El Fòrum ha proposat mesures concretes i les ha
prioritzat. Sabem que tenim instruments molt potents, l’evidència, les guies de pràctica clínica, un
bon nivell tècnic dels professionals, un excel·lent
sistema de formació de nous especialistes, el treball
multidisciplinari, però sobretot són els valors del
professionalisme, la responsabilitat amb la situació
actual i la implicació i el coneixement directe de la
situació a l’atenció primària, el que ens ha de permetre continuar avançant.
No hi ha una única solució, ni ningú té una fórmula màgica. Cal l’esforç decidit i constant de tots,
dels professionals, dels ciutadans, de les forces polítiques i de les administracions, el consens, el compro-

mís i la transparència són les
palanques que necessitem.
Des de l’atenció primària
hem treballat decididament
per aportar el nostre granet
de sorra a aquest esforç compartit. Tant de bo que no siguii un esforç
f més
é i lles
recomanacions serveixin per avançar.
L’atenció primària pot aportar solucions molt potents. S’han de mobilitzar els recursos i la primària
ha de guanyar espai, s’ha de modiﬁcar l’actual sistema de compra, s’han de traspassar responsabilitats
en la resolució i en la compra d’atenció especialitzada per generar incentius positius que ajudin a treballar en col·laboració amb tots els dispositius del
sistema sanitari públic de Catalunya. Cal revisar la
cartera de serveis i la capacitat i distribució territorial dels recursos instal·lats. És primordial centrar
a l’atenció primària el tractament i el seguiment de
les malalties cròniques.
2

Les retallades ja han afectat el salari dels professionals de manera important, però els ciutadans també
hi han aportat el seu esforç a través de l’augment de
les llistes d’espera, el copagament i algunes incomoditats. El sistema sanitari públic, que és fruit de l’esforç de generacions senceres i del treball de molts professionals, ara també necessita reformes estructurals.
L’atenció primària i, especialment, els seus professionals tenim un compromís amb el manteniment i
la millora de la solvència i la sostenibilitat del nostre
sistema sanitari públic, sobretot en aquests moments
de crisi i retallades. La sostenibilitat implica canvis
i assumir més compromisos; ens cal més capacitat
de decisió, més autonomia per organitzar-nos, per
mantenir la qualitat i l’excel·lència, que són les que
ens han permès guanyar-nos la conﬁança i el reconeixement dels nostres pacients.
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a qualitat de la docència i de la formació
continuada és determinant per mantenir els alts nivells de qualitat assistencial
que hem d’oferir a la ciutadania i ens permet mantenir al dia les competències dels
actuals professionals, així com garantir un
bon recanvi generacional. La formació de
futurs professionals és una responsabilitat
social que no podem defugir. Hem de ser
capaços d’adaptar el model de formació
als canvis organitzatius i de l’activitat assistencial que s’estan produint als nostres
centres sanitaris.
Cada comissió de docència i cada unitat docent acreditada per a la formació de
residents, davant les amenaces que poden
comportar la incertesa, la inèrcia diària i
la diﬁcultat d’adaptar-se als canvis, juntament amb les restriccions econòmiques,
s’ha de replantejar la gestió de la docència
i de la formació continuada, fent-les possibles i assumint el canvi necessari com una
oportunitat que només serà factible amb
el compromís de la majoria. Per això, cal
prioritzar l’acompliment dels programes
formatius, deﬁnint la totalitat de les competències i els nivells de responsabilitat que
ha d’anar assumint el futur especialista
durant tot el període formatiu.
Cal fer una anàlisi periòdica dels recursos
assistencials, docents i de recerca disponibles per tal que, si aquests varien o disminueixen molt, s’estableixin els mecanismes
correctors necessaris perquè els residents
facin les pràctiques mínimes imprescindibles per adquirir les competències com a
especialistes. Aquests mecanismes correctors, en uns casos podran ser establir sinergies o acords de col·laboració amb altres
unitats docents i, en altres casos, disminuir
el nombre de places acreditades adaptantlo a la capacitat formativa real.
En deﬁnitiva, els residents es formen
fent i, per tant, cal afavorir la mobilitat,
si escau, per completar la formació. A més
del fet que la qualitat de la docència i de
la formació són claus per mantenir i, si es
pot, millorar els nivells actuals de qualitat
assistencial, cal considerar el paper fonamental amb què contribueixen a la construcció d’un sistema sanitari sostenible.
Per una banda, preparen els futurs especialistes per gestionar i utilitzar amb eﬁciència els recursos i, per altra banda, fan que
aquests criteris formin part del seu entorn
de treball habitual i de l’aprenentatge dins
de les institucions. És inviable l’assoliment

ADRIANA BATALLER,
ROSER GARCIA GUASCH I
GUSTAVO ANDRÉS TOLCHINSKY,
membres del Grup de Treball de Formació de la Junta de Govern del COMB

> Cada comissió de docència i cada
unitat docent acreditada per a la
formació de residents, davant les
amenaces que poden comportar la
incertesa, la inèrcia diària i la dificultat
d’adaptar-se als canvis, juntament amb
les restriccions econòmiques, s’ha de
replantejar la gestió de la docència
i de la formació continuada, fent-les
possibles i assumint el canvi necessari
com una oportunitat que només serà
factible amb el compromís de la majoria

d’aquest rol gestor per part dels futurs especialistes si no forma part de la pràctica
habitual. La innovació en formació continuada i en l’especialització comporta la
introducció de noves eines i metodologies
(entorns virtuals, videoconferències, etc.)
que fan possible la millora de l’eﬁciència
en la realització de sessions clíniques i la
participació en les diferents comissions.
I, ﬁnalment, tot i que l’estalvi no ha d’estar per damunt del criteri docent i formatiu, s’ha de procurar no malbaratar els recursos, fent una adequada oferta de places
de futurs especialistes –tenint en compte
tant la futura demanda com la capacitat
formativa dels centres– que asseguri una
correcta formació i supervisió.

1. Diario Médico,
23 de gener de 2012.

2

3

4

5

6
2. Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, a la
jornada Ser MIR en temps de crisi. Busquem solucions,
12 de gener de 2012. 3. Elvira Bisbe, vocal de la Junta del
COMB, durant la seva intervenció a la jornada.
4. Adriana Bataller, vocal de la Junta de Govern del COMB
i presidenta de la Secció Col·legial de Metges Residents,
a l’acte. 5. Jaume Roigé i Roser Garcia Guasch, vocals
de la Junta de Govern del COMB, a la primera taula de la
jornada. 6. Elvira Bisbe; Mª José Cerqueira, cap d’Estudis de
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron; Adriana Bataller,
i Antònia Sans, cap d’Estudis de la Fundació Althaia, a la
segona taula de la jornada. 7. Assistents a la jornada.
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El COMB analitza la situació professional dels joves metges
especialistes un cop finalitzada la formació MIR

L

a situació professional dels metges en ﬁnalitzar la formació MIR i incorporar-se al mercat
de treball és un afer especialment sensible per a la
professió i, alhora, un molt bon termòmetre de la
situació del sector sanitari públic i privat. Arran dels
canvis de situació en el pressupost sanitari produïts
per la crisi econòmica, el 2011 s’inicia l’anàlisi de
la situació laboral dels joves especialistes que ﬁnalitzen el MIR (juny-juliol), mitjançant un qüestionari en línia, amb reforç telefònic. Aquest estudi ha
continuat amb la promoció que ha acabat el 2012,
i també s’ha inclòs una anàlisi de les dades de l’any
2006. De les tres promocions estudiades, sobre un
univers de 1.693 metges, s’ha obtingut la resposta
de 842 professionals (49,7%) i es tracta, per tant,
d’una mostra molt àmplia i representativa.
Els resultats (vegeu quadre annex) ens indiquen
que el grau d’inserció laboral dels metges que acaben la seva formació MIR es manté en nivells alts,
per sobre del 70% el 2012. Sens dubte, però, es pot
apreciar un descens de la inserció laboral respecte al
2006, quan va ser del 88,8%.

ADRIANA BATALLER,
vocal de la Junta de Govern del COMB

BERENGUER CAMPS,
cap del Gabinet d’Estudis Col·legials

En el futur, els joves
especialistes sembla que
estaran abocats a trobar
més dificultats, segons
especialitat i nacionalitat,
per incorporar-se
laboralment en un
mercat amb condicions
cada vegada més
precàries

La situació professional dels metges que finalitzen el programa MIR
2006-2011-2012
Situació en acabar la residència

2006

2011

2012

100
90

88,8%

80
70

72,4%
65,0%

60
50
40
30

23,1%

20
10
0

19,5%

5,9%

Treballar

5,3%

Buscar feina

10,6% 6,2%

Formar-me

1,9%
0,0% 1,3%

Tornar a fer el MIR

Font: Gabinet d’Estudis Col·legials. COMB.

1 i 2. Acte de benvinguda als nous
col·legiats MIR. Col·legi de Metges de
Barcelona, 7 de maig de 2012.

Cal esmentar el grau d’inserció laboral que, dins la
precarietat, és molt variable depenent de l’origen del
metge especialista i de l’especialitat triada.
Pel que fa a l’origen, entre els que han acabat la
formació MIR el 2012, la taxa d’inserció laboral és
del 83,2% per als llicenciats a Espanya i del 50%
per als llicenciats en universitats estrangeres. Aquest

fet es pot atribuir tant a les diﬁcultats burocràtiques
que els metges estrangers pateixen per passar de tenir un permís d’estada per a estudis a un permís de
residència i treball, com al fet que molts llicenciats
estrangers, a causa de la seva posició en l’examen
MIR, han optat per formar-se en especialitats amb
perspectives laborals inferiors respecte a la mitjana.
Pel que fa a les especialitats, hi ha contrastos importants, el grup d’especialitats medicoquirúrgiques (el 89,4% treballa el 2012), les especialitats
de serveis centrals continuen amb graus d’inserció
laboral que no superen el 70% en cap de les tres
cohorts estudiades. L’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària és sens dubte la que acusa la
crisi del sector de manera més notòria, i passa del
86,8% el 2006 al 50,7% el 2012. Especíﬁcament
aquesta especialitat té un nombre molt superior de
metges que ﬁnalitzen la seva formació, i cal matisar
que moltes de les diﬁcultats d’inserció són fruit dels
problemes administratius d’estada al país amb què
es troben els joves especialistes estrangers, i que en
el cas de MFiC representen el 41,3% de la promoció
de 2012.
A l’últim, hi ha un important augment de la precarietat laboral per al conjunt de joves especialistes,
així com un augment de l’ocupació en el sector privat. La disminució de la contractació laboral indeﬁnida (l’any 2006 va ser un 27,3% del total, i el 2012
un 12,3%), així com la reducció de la duració dels
contractes temporals (els contractes anuals han passat de ser el 33,7% l’any 2006 al 23,6% el 2012), són
una mostra de l’increment progressiu de les feines
més inestables el 2012 respecte al 2006. Per sectors,
la proporció de joves especialistes que han trobat feina al sector privat pràcticament s’ha duplicat entre
el 2006 (9,3%) i el 2012 (17,5%), i al sector privat
és on s’observa una proporció més alta de contractes
indeﬁnits (36,2%).
En el futur, els joves especialistes sembla que estaran abocats a trobar més diﬁcultats, segons especialitat i nacionalitat, per incorporar-se laboralment
en un mercat amb condicions cada vegada més precàries. El COMB continuarà molt atent a les circumstàncies professionals individuals i col·lectives
d’aquests joves especialistes per poder actuar donant-los suport i defensant les millors condicions
professionals possibles per al seu desenvolupament
professional.
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L

’acte de presentació de l’any lectiu de
formació mèdica continuada impartida des del Centre d’Estudis Col·legials i el
lliurament de diplomes del curs passat va
anar precedit del debat La feminització de
la professió mèdica. Una moda o una tendència crònica?, el 25 de setembre de 2012, seguint el format d’Are there too many female
medical graduates? entre Brian McKinstry
(BM), metge i investigador en salut de la
comunitat i professor universitari, i Jane
Dacre (JD), vicedegana de Medicina i vicepresidenta acadèmica del Royal College of
Physicians (British Medical Journal, 2008).
L’escocès BM respongué “sí” i la londinenca JD respongué “no”. Per contra, al debat
del COMB, a diferència de l’anglès, els dos
ponents, Jordi Craven-Bartle (JC) i Pilar
Arrizabalaga (PA) van estar d’acord.
L’exercici de la medicina ha enregistrat
una feminització creixent a tot el món. Al
COMB, el 48,6% dels 30.802 col·legiats
l’any 2012 han estat dones. Si la medicina
continua essent la disciplina de nivell acadèmic més alt a l’ingrés i l’exercici exigeix
una dedicació notable per mantenir la competència, la medicina selecciona professionals amb aptitud i actitud –vocació– independentment del sexe de l’individu. Les
metgesses poden ser tan eﬁcaces com els
metges a l’àmbit assistencial, ﬁns i tot al-

L

a medicina és una ciència que es dedica
a l’estudi de la vida, des del naixement
ﬁns a la mort, tant en la salut com en la
malaltia, i és l’art d’aplicar el coneixement
tècnic i cientíﬁc per a la prevenció, la conservació i la recuperació de la salut de l’ésser
humà.
La salut és l’estat de benestar complet físic,
mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties; és estar en harmonia amb
el medi ambient; és la manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
La malaltia és l’alteració de la salut, és la
pèrdua de l’equilibri entre els aspectes físics, mentals i socials, és el desajust ﬁsiològic, social i ecològic, és la debilitat dels
mecanismes d’adaptació de l’organisme, i
la falta de reacció als estímuls als quals s’està exposant.
L’acte mèdic és un procés de prevenció,
diagnòstic, pronòstic i terapèutic.
La medicina convencional és el pilar de la
medicina, és la medicina tradicional, cientíﬁca, centrada en la prevenció, la patologia,
el diagnòstic i el tractament. Els grans avenços cientíﬁcs i tecnològics l’han convertit
en una medicina molt especialitzada i amb
una visió mecanicista del pacient, a on el tot
és la suma de les parts.
La medicina no convencional, complementària, o mal anomenada alternativa, és
holística, veu la persona com un tot, que és
més que la suma de les parts, on les diferents
18
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El debat sobre la
feminització de la
professió mèdica
PILAR ARRIZABALAGA,
secretària de la Junta de Govern

Les metgesses poden ser tan eficaces
com els metges a l’àmbit assistencial,
fins i tot alguns autors han apuntat
que més, per tenir, en general, unes
millors habilitats de comunicació,
empatia i compassió
guns autors han apuntat que més, per tenir,
en general, unes millors habilitats de comunicació, empatia i compassió. Tanmateix, a
l’àmbit docent i a l’àmbit de la investigació
elles són capaces de liderar equips, com bé
van assenyalar JD i JC davant les respectives preguntes. Per què, doncs, un debat sospitós d’un exercici de la medicina diferent
per la condició sexual?
Alguns atribueixen l’efecte negatiu de la
feminització a la recança de les metgesses
per haver de reduir la jornada laboral per
maternitat, en aplicació dels drets laborals
reconeguts en països democràtics, i la reticència a prolongar la jornada de treball per

Medicina convencional i
medicina complementària
MONTSERRAT GAYA,
vocal de la Junta de Govern

La medicina no convencional,
complementària, o mal anomenada
alternativa, és holística, veu la
persona com un tot, que és més que
la suma de les parts, on les diferents
funcions orgàniques tenen una
interrelació psicobiològica, motriu
i de comportament. Necessita ser
avaluada amb un mètode científic
més afí a la seva idiosincràsia
funcions orgàniques tenen una interrelació
psicobiològica, motriu i de comportament.
Necessita ser avaluada amb un mètode cientíﬁc més afí a la seva idiosincràsia. La
medicina no convencional utilitza diferents
mètodes terapèutics, emprats amb la ﬁnalitat de prevenir i restablir la salut de les
persones.
Classificació de teràpies naturals segons
el National Center EUA
1. Sistemes integrals o complets de teoria
i pràctica: Homeopatia, Acupuntura, Medicina Naturista, Medicina tradicional xi-

no desatendre les responsabilitats familiars.
BM enregistrà una tendència superior de
les dones a treballar a temps parcial enfront
dels homes i la consegüent reducció del
temps de treball equivalent.
A més, les visites mèdiques que fan les
metgesses duren un 10% més que les visites
dels metges i, per tant, elles podrien fer-ne
menys. La major duració de les visites serveix perquè el malalt pugui referir més aspectes i detalls de la història clínica útils per
arribar al diagnòstic, entendre els consells i
seguir el compliment terapèutic. Fóra una
simpliﬁcació inapropiada considerar només la quantitat i no la qualitat dels actes
mèdics. Això fou la base per a una resposta
unànime sobre les repercussions de la feminització al debat de Barcelona.

1

2
1 i 2. Jordi Craven-Bartle i Pilar Arrizabalaga, al debat
sobre La feminització de la professió mèdica. Una moda o
una tendència crònica?, 25 de setembre de 2012.

nesa, Medicina ayurvèdica, Naturopatia.
2. Pràctiques biològiques: Fitoteràpia, Teràpia nutricional, Tractaments amb suplements nutricionals i vitamines.
3. Pràctiques de manipulació i basades en
el cos: Osteopatia, Quiropràxia, Quiromassatge i Drenatge limfàtic, Reﬂexologia,
Shiatsu i Sotai, Aromateràpia.
4. Tècniques de la ment i el cos: Ioga, Meditació, Curació mental, Oració, Kinesiologia, Hipnosi, Sofrologia, Musicoteràpia,
Artteràpia i d’altres.
5. Tècniques sobre la base de l’energia. Teràpies del biocamp i teràpies biolectromagnètiques: Reiki, Qi-Gong o Chi-Kung, Teràpia ﬂoral/Flors de Bach, Teràpia biomagnètica o amb camps magnètics.
La medicina integrativa és la unió amb
harmonia entre els professionals i els diferents mètodes terapèutics de la medicina
convencional, cientíﬁca, farmacològica i la
medicina no convencional.

Article d’opinió de
Montserrat Gaya.
La Vanguardia,
7 de gener de 2012.
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L’assetjament laboral
MIQUEL BRUGUERA,

MÀRIUS MORLANS,

director de la Unitat d’Estudis Col·legials

president de la Comissió de Deontologia del COMB

E

l terme assetjament laboral, conegut
també com a mobbing, és un problema
creixent en la nostra societat. Tot i que la
identiﬁcació d’aquest nou ﬂagell és relativament recent, cada cop es reconeixen més
casos a tots els llocs de treball i, per tant,
també en els centres sanitaris.
L’assetjament consisteix en un procés
d’agressió verbal o psicològica, permanent
i sistemàtica, que busca la humiliació de la
víctima amb la ﬁnalitat última que abandoni el seu lloc de treball. Normalment,
l’assetjament és exercit per un superior,
però pot ser dut a terme per companys de la
víctima. Molt excepcionalment, la víctima
pot ser el superior, que és agredit pels seus
subordinats confabulats per assetjar-lo.
Examinar el problema del mobbing és molt
complex per diverses raons. En primer lloc,
exigeix una deﬁnició precisa i per aquesta
raó sovint és difícil diagnosticar-lo en un
entorn laboral. Cal que hi hagi una víctima
i que aquesta estigui sotmesa a una agressió que es manifesti com una humiliació
permanent perpetrada pel que actua com a
agressor però que pot tenir moltes diferents
maneres d’expressar-se. Cal diferenciar el
superior que fa mobbing d’aquell que és mal
educat o poc considerat amb els seus inferiors o, també, aquell que té un temperament
violent.
En segon lloc, cal que el mobbing es pugui documentar. Per a això, cal el testimoni
dels que han presenciat situacions d’assetjament i això és difícil d’aconseguir perquè
sovint els companys no es volen comprometre testiﬁcant davant d’una comissió
d’investigació.
Una tercera limitació és que, quan hi ha
algun cas de mobbing, la majoria de membres d’un col·lectiu laboral prefereixen que
el problema es mantingui ocult. Fins i tot la
víctima que el pateix és poc procliu a buscar
ajuda si s’ha de fer públic perquè, sovint, sap
que no trobarà suport ni entre els seus companys ni en els directius.
Una altra gran limitació la planteja la diﬁcultat de trobar solucions, encara que l’assetjament sigui evident, quan és de caràcter
vertical. És a dir, de superior a subordinat.
Per aquest fet, persones que pateixen mobbing no ho denuncien perquè saben que no
hi guanyaran res.
Aquestes diﬁcultats que hem esmentat justiﬁquen que, si es fa una enquesta als nostres
hospitals sobre la freqüència del mobbing
basada en les reclamacions de les víctimes
als serveis de prevenció de riscos laborals,
el resultat que s’obté sigui molt baix, i això
s’hauria de traduir com una infranotiﬁcació
dels casos més que no pas com una infreqüència real del problema.

L’any 2012, la Junta de Govern del
COMB ha decidit iniciar un conjunt
d’actuacions per reduir la magnitud
d’aquest problema entre els metges
de Barcelona. En aquest sentit, ha
creat una comissió per reflexionar
sobre aquest tema i fer les propostes
que consideri avinents per afrontar els
casos de mobbing amb el màxim de
rigor possible
Les persones sotmeses a assetjament en el
seu lloc de treball pateixen una injustícia i
són, a més, objecte d’un delicte per part de
l’agressor. La conseqüència d’aquesta situació és una pèrdua del rendiment laboral, un
patiment moral i, moltes vegades, comporta
l’aparició de malalties lligades a l’estrès.
L’any 2012, la Junta de Govern del COMB
ha decidit iniciar un conjunt d’actuacions
per reduir la magnitud d’aquest problema
entre els metges de Barcelona. En aquest
sentit, ha creat una comissió per reﬂexio-

1

nar sobre aquest tema i fer les propostes que
consideri avinents per afrontar els casos de
mobbing amb el màxim de rigor possible.
La primera d’aquestes accions ha estat
fer públic un Document de Posició sobre
l’Assetjament Laboral en el qual la Junta de
Govern del COMB es compromet a mantenir tolerància zero enfront del mobbing i
a combatre’l. En segon lloc, s’ha encarregat
la redacció d’un Quaderns de la Bona Pràctica (QBP) sobre l’assetjament laboral per
donar informació als metges sobre aquest
mal, els mètodes per identiﬁcar-lo i la forma
d’actuar quan s’és víctima o testimoni d’un
cas de mobbing laboral. Aquest QBP ja s’ha
redactat i només està pendent de publicació. En tercer lloc, s’ha considerat prudent
la creació d’un grup d’estudi permanent
que pugui assessorar la Junta sobre aquesta
qüestió i, també, estimular la Comissió de
Deontologia perquè adopti un paper més
actiu en els casos que denunciïn una situació d’assetjament laboral.
Des del Col·legi, es poden emprendre
més accions com, per exemple, fomentar
la creació d’un grup de treball permanent
format pels responsables dels serveis de prevenció de riscos laborals dels hospitals de
Catalunya amb l’objectiu de trobar sistemes comuns d’actuació, determinar que la
composició i el reglament de les comissions
d’investigació que es constitueixin a cada
centre per atendre alguna demanda són similars i, també, a l’hora d’homogeneïtzar
les conductes de caràcter reprovatori que cal
seguir. Amb l’existència d’aquest grup, la
Junta tindria un interlocutor vàlid per examinar periòdicament si s’aborda amb prou
rigor el combat contra el mobbing laboral i si
els centres sanitaris tenen consciència de la
necessitat d’extremar les mesures per prevenir-lo entre els treballadors dels seus centres.
Una d’aquestes mesures consisteix a tenir en
compte que les persones que s’escullin com
a caps o directors de les unitats assistencials
han de tenir capacitat de lideratge i habilitat
per dirigir grups humans.

1. Document de posició “L’assetjament en el lloc
de treball”, publicat al Servei d’Informació Col·legial
núm. 136, juny-octubre de 2012.
2. Edifici del COMB.
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anteriors, continua incrementant-se: representen
el 17,3% del total (5.347). Entre aquests col·legiats
destaquen els nascuts a l’Amèrica Llatina (76,9%
dels estrangers).

INFORME sobre
demografia col·legial 2012
BERENGUER CAMPS,
cap del Gabinet d’Estudis Col·legials

El 2012, els metges
estrangers van ser els
més nombrosos entre
els nous col·legiats:
el 42,8%. Els metges
nascuts a Catalunya varen
ser el 37,3%, i els nascuts
a la resta d’Espanya, el
19,9%. Cal destacar una
important davallada (-16
punts percentuals) de
noves col·legiacions de
metges estrangers del
2010 ençà

E

l balanç de col·legiats per al 2012 és negatiu,
fruit de l’augment de les baixes i l’arribada a
la jubilació de cohorts cada vegada més nombroses, així com de la reducció de les altes de metges
estrangers.
Les dades del cens col·legial de l’any 2012 conﬁrmen clarament una inﬂexió a la baixa de collegiacions de metges estrangers. Aquest fet, juntament amb l’augment de baixes d’aquest mateix
col·lectiu, i l’augment de jubilacions, fa que el
balanç de metges en actiu sigui negatiu. Alhora,
continua la consolidació d’una de les tendències
demogràﬁques de fons que més canviaran la professió en els propers anys: la feminització.
Edat i gènere
La piràmide d’edats del conjunt de col·legiats
mostra clarament la situació demogràﬁca dels
metges del COMB. El 2012 l’edat mitjana és de
49,6 anys, 5 dècimes més que el 2011. Aquest és
l’efecte del progressiu envelliment de les cohorts
gegantines que van ingressar al COMB a ﬁnals
dels anys setanta i principis dels anys vuitanta del
segle passat. La feminització de la professió és ben
palesa en les cohorts joves: així, si les dones representen el 48,6% del total de col·legiats, són el
69,8% dels menors de 30 anys.
Origen
Del total de 30.802 col·legiats, 19.736 (el 64,1%)
són nascuts a Catalunya i un 18,6% (5.719 metges) són nascuts a la resta d’Espanya.
El nombre de metges estrangers col·legiats, malgrat que de manera més moderada que en anys

INFORME
sobre demografia col·legial 2012.
Dades a 31 de desembre de 2012.

Evolució
El 2012, els metges estrangers van ser els més
nombrosos entre els nous col·legiats: el 42,8%. Els
metges nascuts a Catalunya varen ser el 37,3%, i
els nascuts a la resta d’Espanya, el 19,9%. Cal destacar una important davallada (-16 punts percentuals) de noves col·legiacions de metges estrangers
del 2010 ençà.
Pel que fa a l’evolució dels metges estrangers
que ingressen al MIR, després de dos anys en què
aquests varen ser el col·lectiu més nombrós entre
els residents de primer any (R1), el 2012 els nascuts a Catalunya han estat el grup principal (el
47,9%). Els successius canvis en les condicions de
les convocatòries MIR, que han restringit l’accés
a llicenciats estrangers, ha reduït la proporció de
residents de primer any estrangers del 47,1% del
2010 al 32,5% del 2012.
Balanç
El balanç de col·legiats per al 2012 és negatiu, fruit
de l’augment de les baixes i l’arribada a la jubilació
de cohorts cada vegada més nombroses, així com
de la reducció de les altes de metges estrangers.
Les baixes es concentren entre els metges estrangers, que en representen el 54,3%, i el motiu és
sobretot en aquests casos el trasllat a l’estranger
o a d’altres províncies de la resta de l’Estat. Del
total de baixes per marxar a l’estranger (282), 183
metges (el 64,8%) eren estrangers, 66 casos van
correspondre a metges catalans, i 33 a metges nascuts a la resta d’Espanya.
L’increment de jubilacions, juntament amb la davallada d’estrangers, fa que en l’evolució del balanç >

Piràmide d’edat del total de col·legiats
Homes (15.827 metges. 51,4%)
Mitjana d’edat: 54,1 anys

Distribució per origen. 2012

Dones (14.975 metgesses. 48,6%)
Mitjana d’edat: 44,8 anys

Zona naixement

Absoluts

%

Catalunya

19.736

64,1

% sobre
estrangers
2012

85 anys i més

456

25

80 a 84 anys

420

33

Resta d’Espanya

5.719

18,6

67

Conjunt d’estrangers

5.347

17,3

Amèrica Llatina i Carib

4.115

13,4

76,9

UE15+EEE1

533

1,6

10,0

Orient Mitjà

213

0,7

4,0

Àfrica

129

0,4

2,4

Europa de l’Est

273

0,9

5,1

Altres

84

0,2

1,6

Total

30.802

100

100

75 a 79 anys

561

70 a 74 anys
65 a 69 anys

417

1.255

60 a 64 anys

995

1.901

55 a 59 anys

1.889

2.776

50 a 54 anys

2.051

45 a 49 anys

2.002
1.667

1.454

40 a 44 anys

1.240

35 a 39 anys

1.256

30 a 34 anys

1.219

1.961
2.177
2.347
1.269

548

Menys de 30 anys
3.000

126

690

2.000

1.000

0

1.000

Total col·legiats: 30.802. Mitjana d’edat: 49,6 anys
Font: Gabinet d’Estudis Col·legials. COMB.
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2.000

3.000

1
UE15+EEE: membres de la Unió Europea abans de l’ampliació
a 25 membres el 2004; més els membres de l’Espai Econòmic
Europeu (Noruega, Islàndia, Liechtenstein); més Suïssa i Andorra.

Saldo d’altes, baixes i jubilacions*
2011-2012
2011

Evolució del balanç de col·legiats (altes-baixes i jubilacions)*
2000-2012
Balanç 2000-2012 (altes-baixes i jubilacions)

2012
800

Altes

1.210

1.076

Noves altes

1.094

908

Reingressos

116

168

600

Baixes

-858

-912

500

Trasllat resta de Catalunya

-54

-58

400

Trasllat Espanya

-256

-205

Trasllat estranger

-229

-282

Cessament exercici /
Baixa voluntària

-138

-95

Suspensions per impagament
i altres

-55

-118

0

Defuncions

-126

-154

-100

Jubilacions

-283

-280

69

-116

700

654

634
538

562

563

595

620

759

787
670

585

300
200
100

Saldo

69

-116

-200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
*El mètode de càlcul del balanç respecte a anys anteriors s’ha modificat, incorporant com a jubilacions
els col·legiats que arriben als 68 anys en cada any en qüestió.

* D’acord amb l’edat mitjana dels col·legiats que han sol·licitat la reducció de quota per jubilació, es consideren jubilacions en complir 68 anys.
Font: Gabinet d’Estudis Col·legials. COMB.

< s’hagi produït un canvi important, sobretot entre
el 2010 –saldo positiu de 585 metges– i el 2012,
amb un saldo negatiu de 116 metges.
Conclusió
Durant el 2012 s’ha conﬁrmat la disminució de
nous col·legiats estrangers, així com l’augment

E

ls canvis en el sistema sanitari estan
condicionats per molts factors: noves
malalties, poblacionals i d’envelliment,
econòmics, evolució tecnològica... Aquesta
variabilitat també condiciona la necessitat
de metges. Com és conegut, el temps de
formació d’un metge especialista és d’11 a
12 anys, i és per això que la planiﬁcació del
nombre de metges necessaris per a les 46
especialitats existents és molt difícil.
L’informe de demograﬁa mèdica realitzat
pel Gabinet d’Estudis Col·legials és contundent: de l’any 2000 al 2010, el balanç
d’altes i baixes col·legials va ser positiu,
amb 630 metges nous, de mitjana, cada
any. Els darrers dos anys el saldo ha estat
negatiu per primera vegada, si comptem
des de l’any 1980. D’acord amb les dades
col·legials, les causes d’aquest descens són:
1. La disminució de l’arribada de metges estrangers (la crisi econòmica del sector salut

de les baixes d’aquests mateixos professionals.
Aquest canvi de tendència, que va començar el
2010, combinat amb l’augment de jubilacions, fa
que el balanç de col·legiats en actiu sigui negatiu.
Finalment, la feminització es consolida com el
procés demogràﬁc de fons que més està canviant
el futur de la professió.

L’evolució de la demografia
mèdica dels darrers anys
MARC SOLER,
director adjunt corporatiu

En cinc anys, pràcticament s’ha triplicat el
nombre de metges estrangers que marxen
a Espanya, més l’augment de perspectives
professionals als seus països d’origen generen
menys incorporacions de metges estrangers).
2. L’augment signiﬁcatiu de metges estrangers que retornen al seu país d’origen: un
23% més entre el 2011 i el 2012. De 282
metges que es varen traslladar a l’estranger
l’any 2012, el 65% eren nascuts a l’estranger.
En cinc anys, pràcticament s’ha triplicat el
nombre de metges estrangers que marxen.
3. Lleugera disminució del nombre de pla-

Evolució de les noves col·legiacions (2002-2012)
Resta d’Espanya

Catalans

70%
59,1%
60%

56,9%

57,8%

46,9%

47,1%

51,7%

46,6%

43,6%

40%

32,5%
24,6%

42,8%
34,1%

29,1%

38,7%

29,7%

29,7% 37,3%

28%

22,4%

24%
19%

20%
18,5%

23,5%

23,8%

14,6%

23,9%

13,4%

14,2%
17,2%

10%
0%

58,8%

51,8%

50%

30%

Conjunt d’estrangers

2002

2003

2004

Font: Gabinet d’Estudis Col·legials. COMB.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

18,6% 19,9%

2011

El balanç de col·legiats
per al 2012 és negatiu,
fruit de l’augment de les
baixes i l’arribada a la
jubilació de cohorts cada
vegada més nombroses

ces docents del MIR i lleugera disminució
de l’accés a places de metges estrangers
(l’any 2012, el 32,5% de metges que van
iniciar la formació MIR eren estrangers).
4. Augment progressiu de l’envelliment.
L’edat mitjana dels col·legiats és de 49,6
anys. Des de l’any 2002 ﬁns a l’any 2012
es varen jubilar una mitjana de 177 metges l’any i la previsió de jubilació dels propers deu anys és de 560 metges l’any. El
pic en el nombre de jubilacions (mitjana
als 68 anys) serà l’any 2027, quan es jubilaran de cop 1.250 metges.
Tot i així, seguim tenint un nombre de
3,8 metges per mil habitants quan la mitjana als països del nostre entorn és de 3,4.
Un bon exemple de les incoherències en
la demograﬁa mèdica és l’evolució dels darrers 3-4 anys. La societat ha passat de tenir la sensació que faltaven metges a sentir
que la professió pateix diﬁcultats laborals
i contractuals, i que això es tradueix en
precarietat, sobretot en els metges joves, i
ocasiona que els metges amb més capacitat de mobilitat marxin. Seguirem insistint
que el nombre de metges d’un país depèn
de molts factors, entre d’altres, el nombre
de places universitàries, la formació dels
especialistes, l’organització del sector sanitari públic i privat, el marc pressupostari, el
marc laboral i d’immigració, la retribució
dels metges i la coordinació amb altres professionals sanitaris. Si volem una demograﬁa coherent amb les necessitats del país, cal
que totes les parts es posin d’acord.
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El nou Servei d’Acreditació de
la Formació Mèdica Continuada
RAMON PUJOL,

GUSTAVO TOLCHINSKY,

MARC SOLER,

vocal de la Junta de Govern

vocal de la Junta de Govern

director adjunt corporatiu

El CEC, una eina al servei de la
Formació Mèdica Continuada
RAMON PUJOL,

ÀLEX RAMOS,

vocal de la Junta de Govern

director del Centre d’Estudis Col·legials

L

Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada.

D

es del passat 2 de gener, el Departament de Salut ha
delegat al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC) les funcions de gestió de l’acreditació de la formació
mèdica continuada mitjançant resolució publicada al DOGC
6292 de 14-1-2013, pàg. 2.083 i següents. Anteriorment, a la
dissolta Fundació Andragos, s’acreditaven les activitats formatives de totes les professions sanitàries. El CCMC es fa càrrec
de les activitats mèdiques, que representen el 70% del volum
total d’acreditacions. Durant l’any 2012 hi va haver al voltant
de 1.650 activitats presencials i 350 a distància.
Per tirar endavant el projecte tècnic que preveu la resolució
del Departament de Salut, el CCMC s’ha dotat d’un Comitè Director –compost per membres dels quatre col·legis catalans–, i ha encarregat la gestió directa a un gabinet a la seu
del COMB. Aquest servei compta amb un nombre important
de metges avaluadors, que realitzen les funcions d’avaluació
d’acord amb uns criteris predeterminats. L’objectiu de l’acreditació de la FMC és la millora de l’oferta formativa, mitjançant
l’oferta d’un sistema d’orientació
La funció del Servei
als diferents agents del sistema
d’Acreditació de la FMC sanitari. En deﬁnitiva, es tracta
és garantir la coordinació que el metge identiﬁqui el Servei d’Acreditació com una eina
i l’homogeneïtat de
d’ajut i suport al manteniment de
l’acreditació de les
activitats de formació per la seva competència professional.
als metges, especialment La funció del Servei d’Acreditació de la FMC és garantir la
d’aquelles que no
coordinació i l’homogeneïtat de
pretenen l’obtenció d’un l’acreditació de les activitats de
títol o diploma i que
formació per als metges, especialqueden excloses de les
ment d’aquelles que no pretenen
regulacions pròpies de la l’obtenció d’un títol o diploma i
llicenciatura, els màsters que queden excloses de les reguo els doctorats
lacions pròpies de la llicenciatura, els màsters o els doctorats. Els
criteris d’acreditació són consensuats en l’àmbit estatal, i tot i
que el Servei d’Acreditació en fa la valoració, l’aprovació ﬁnal,
d’acord amb el marc legal vigent, la signa el Departament de
Salut.
En matèria de formació, la col·laboració del Departament de
Salut i els col·legis catalans és llarga i positiva en àmbits relatius a la qualitat i la seguretat assistencials relacionades amb
la FMC i la seva acreditació, la salut del metge i el camp de la
cooperació.

’activitat del Centre d’Estudis Col·legials (CEC) està deﬁnida
per tres línies d’actuació.
En primer lloc, la Formació Mèdica Continuada. En la memòria del CEC 2011-2012 els paràmetres que perﬁlen la nostra tasca
són: 92 cursos realitzats (presencials i en línia) i 844 matrícules. El 64,8% dels assistents eren dones i el 35,2% homes i l’edat
mitjana era de 39 anys. El 53,8% eren col·legiats al COMB, un
10,9% metges d’altres col·legis, un 5,38% estudiants, un 4,59%
biòlegs, un 4,43% infermeres, un 2,53% farmacèutics i 17 professions més. Entre els metges hi havia 37 especialitats, les més nombroses: metges de família (8,31%), metges generals (6,6%), internistes (2,44%), obstetres i ginecòlegs (2,44%), pediatres (2,44%)
i anestesiòlegs (2,44%). La procedència geogràﬁca: 525 alumnes
(83,07%) de Catalunya, 42 (6,6%) de l’Estat espanyol i 16 (2,5%)
d’altres països, entre els quals en destaquen 6 de Veneçuela.
El 86% dels alumnes ha fet un sol curs, 40 alumnes (6,33%)
han fet 2 cursos, 44 alumnes (6,96%) han fet 3 cursos i 3 alumnes
n’han fet 4.
Els alumnes responen amb una mitjana de 4,25 (escala 1-5) que
els aprenentatges seran útils per a la seva pràctica professional,
amb una mitjana de 4,23 responen que el curs modiﬁcarà alguna
conducta professional i amb una mitjana de 4,31 que estan satisfets del curs realitzat.
Del Programa de Formació 2011-2012, cal destacar l’inici del
Màster en Atenció Inicial d’Urgències, en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona, i els Tallers d’Ecograﬁa.
La segona línia d’actuació del CEC correspon als Quaderns de
la Bona Praxi. L’any 2012 ha estat de canvis, s’han deixat d’editar
els Quaderns en paper i ara s’envien als col·legiats en format electrònic. A més es tradueixen al castellà i a l’anglès i es publiquen
al web del COMB. Els números del 2012 són: “El medi ambient
i la salut” i “L’abordatge mèdic de la violència envers les dones i
llurs ﬁlls i ﬁlles”.
Del Programa
La tercera línia d’actuació és la de l’Oﬁ2011-2012,
cal
cina Tècnica d’Acreditació (OTA). D’una
destacar
l’inici
del
banda, els col·legiats poden sol·licitar el
reconeixement del Col·legi per l’esforç en Màster en Atenció
Formació Continuada amb el Diploma Inicial d’Urgències,
d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdien col·laboració
ca Continuada (DAC-FMC). D’altra ban- amb la Universitat
da, el COMB ofereix a col·lectius amb in- de Barcelona, i els
suﬁcient regulació (Acupuntura, Medicina Tallers d’Ecografia
Naturista, Homeopatia, Medicina Estètica,
Medicina Residències Geriàtriques, Sinologia-Patologia Mamària, Medicina Pericial i Avaluadora, Medicina de Cooperació Internacional), la possibilitat de sol·licitar el Diploma Acreditatiu de
Capacitació (DIACAP) en les disciplines esmentades.
Amb les tres línies d’actuació, el COMB promou el desenvolupament professional continu i l’acreditació voluntària dels collegiats, i és un garant social per als ciutadans.

Jordi Craven-Bartle, Ramon Pujol, Pilar Arrizabalaga i Àlex Ramos, a l’acte
de lliurament dels diplomes en FMC, 6 de setembre de 2012.
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Informe del COMB sobre el projecte de troncalitat
i altres aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada
RAMON PUJOL,
ROSER GARCIA GUASCH i
GUSTAVO TOLCHINSKY,
membres del Grup de Treball de Formació
de la Junta de Govern del COMB

Després de deu anys,
al COMB som una mica
escèptics respecte
que el Ministeri de
Sanitat i Consum sigui
capaç de posar d’acord
les diferents parts
implicades en la millora
del sistema formatiu MIR

C

om s’ha anat informant periòdicament a l’Informe Anual del Col·legi, la Junta de Govern
del COMB segueix de ben a prop tot el que succeeix al voltant dels canvis que preveu la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries en relació amb
la Formació de les Especialitats Mèdiques (vegeu
https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/
A41442-41458.pdf).
La Llei es va aprovar a ﬁnals de l’any 2003 i han
passat gairebé deu anys i encara no s’ha desenvolupat el nou model de formació especialitzada, que
inclou la troncalitat en les especialitats, el desenvolupament de les Àrees de Capacitació Especíﬁca
(ACE) i la reespecialització.
L’últim fet en relació amb el tema ha estat la publicació a ﬁnals de desembre (11-12-12) del Projecte de Reial Decret pel qual es regula la troncalitat
i altres aspectes del sistema de formació sanitària
especialitzada en ciències de la salut (vegeu http://
www.msc.es/normativa/docs/Rdecretotroncalidad.pdf).
Davant d’aquest document, la Junta del COMB,
mitjançant el Grup de Treball de Formació, ha elaborat un informe que ha traslladat al Ministeri de
Sanitat i Consum i als responsables del Departament de Salut.
El programa MIR, amb més de trenta anys d’història, ha estat un dels eixos de la qualitat del nostre sistema sanitari públic i privat. Tot i així, com
qualsevol activitat professional, després d’aquest
temps necessita propostes de millora i de canvis
relacionats amb els nous reptes de la professió, que
es poden resumir en el professionalisme.
Tenim un sistema rígid en l’especialització que
no permet als professionals adaptar-se als canvis
d’orientació professional en el marc d’un tronc
comú. Hi ha evidents desigualtats entre unitats
docents, diﬁcultats en la motivació i incentivació
dels tutors, i els sistemes d’avaluació continuen
sent molt deﬁcients. És clar que, després de quasi quaranta anys de sistema de formació MIR, cal
una posada al dia.

Sense entrar en la deﬁnició de confecció dels
troncs, continguts i duració dels programes docents, atès que són les societats cientíﬁques i les comissions nacionals de les especialitats les que han
de garantir-ne la idoneïtat, el COMB va fer una
sèrie de consideracions respecte a l’última versió de
Reial Decret de desembre de 2012, que descrivim
de forma resumida.
- Possiblement hauria estat menys traumàtica la
deﬁnició dels troncs de les diferents especialitats si
abans s’haguessin deﬁnit i concretat diferents àrees
de capacitació.
- Atès que s’incorpora el temps de període troncal,
caldrà revisar la duració del contingut formatiu del
programa de les especialitats.
- Entenem que els darrers tres mesos de la formació
troncal s’hauria de facilitar la rotació externa.
- Falta precisió en els criteris d’avaluació del període troncal.
- El calendari per a l’establiment de noves unitats
docents troncals i d’especialitats és curt.
- Segueix sense precisar el reconeixement i la valoració de la funció del tutor.
- Cal reordenar l’oferta de places docents per especialitats i centres amb la participació de totes les
parts implicades, col·legis (demograﬁa mèdica), societats cientíﬁques, centres docents, etc.
- La reespecialització no facilita la iniciativa individual i està molt supeditada a les necessitats del
sistema sanitari públic.
- Respecte a les especialitats que avui no es fan en
règim de residència (Medicina Legal i Forense i
Medicina de l’Esport) caldria buscar una solució
per evitar-ne la desaparició.
Com hem dit als diferents fòrums on hem tingut
oportunitat de participar, el Reial Decret és un pas
endavant i, en conjunt, en valorem positivament
la redacció, però restem pendents de l’acord en la
deﬁnició de troncs i durada de l’especialitat, la deﬁnició de diferents àrees de capacitació, l’elaboració d’un nou pla d’unitats docents, nous sistemes
de funcionament de les unitats docents a l’atenció
primària, a l’hospital i en salut mental, els sistemes d’avaluació, la posterior inﬂuència curricular
del cicle formatiu i el reconeixement de la tasca del
formador, el tutor.
Després de deu anys, al COMB som una mica
escèptics respecte que el Ministeri de Sanitat i
Consum sigui capaç de posar d’acord les diferents
parts implicades en la millora del sistema formatiu
MIR.

Gustavo Tolchinsky, Roser Garcia Guasch i
Ramon Pujol, membres del Grup de Treball
de Formació de la Junta de Govern del COMB.
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El Servei de Responsabilitat Professional observa un increment
del 5% en el nombre de reclamacions contra els metges

A

Catalunya disposem d’un model propi de Responsabilitat Civil Professional mèdica (RCP)
els antecedents del qual es remunten a l’any 1986,
quan el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)
va contractar amb l’asseguradora Winterthur una
pòlissa de responsabilitat civil professional amb la
incorporació de l’Administració sanitària dos anys
més tard (1988).
L’any 1993, són el mateix Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya (CCMC) i el Servei Català de la Salut els que conjuntament i coordinadament, després d’una exhaustiva anàlisi de la
modalitat asseguradora sanitària a Catalunya i de
manera proporcional a la seva càrrega de sinistres,
contracten la pòlissa de RCP amb l’asseguradora
Winterthur.
Neix així l’anomenat model català de responsabilitat civil professional, un model de cobertura i
gestió de la responsabilitat civil sanitària capdavanter no només a l’Estat espanyol sinó també a
Europa i que, avui, continua sent referència entre
el col·lectiu sanitari, amb uns 24.000 facultatius
assegurats.
Una de les característiques més destacades
d’aquest model és que el Servei de Responsabilitat
Professional del CCMC (SRP), ubicat al COMB,
assumeix, per delegació de la companyia asseguradora, la gestió, la tramitació i la defensa de totes
les reclamacions, i ofereix al facultatiu un tracte

JOSEP ARIMANY,
director del Servei de
Responsabilitat Professional

Es manté la tendència
iniciada l’any 2008
de disminució, en
percentatge, dels litigis
judicials, tant en relació
amb les demandes civils
com amb les denúncies
penals, i les reclamacions
extrajudicials arriben a
xifres properes al 60%

Evolució del nombre de sinistres de 1986 a 2012
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2012
n=315

directe i personalitzat a través de personal altament especialitzat (11 advocats especialitzats en
RCP sanitària, 4 metges legistes i valoradors del
dany corporal i més de 120 perits triats entre els
facultatius de més renom de les diferents especialitats). Són aquests professionals els encarregats
de valorar, amb la col·laboració dels metges, les
reclamacions presentades i deﬁnir en cada cas l’estratègia que cal seguir. Concretament, tots aquells
expedients que són considerats de risc a priori se
sotmeten a una primera comissió –la Comissió

Tipologia de sinistres oberts durant el 2012
51 (16%)

182 (58%)

82 (26%)

Civils

Penals

Extrajudicials

Font: Servei de Responsabilitat Professional. Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya.

Tècnica, integrada per representants de l’SRP i
de la companyia asseguradora–, encarregada de
valorar de nou el cas i decidir si és possible o no
defensar-lo. En cas que s’acordi la impossibilitat
de defensar l’assumpte, aquest s’eleva a una segona
comissió –la Comissió de Seguiment, integrada
per representants de l’SRP, del CatSalut i de la
companyia asseguradora–, encarregada de valorar
deﬁnitivament el cas i, si escau, autoritzar una xifra econòmica per intentar arribar a un acord amb
el pacient.
Tota aquesta gestió es fa amb un elevat estàndard
de qualitat que ens ha permès renovar per tres anys
més la certiﬁcació ISO 9001:2008 per la DEKRA
Certiﬁcation Stuttgart, certiﬁcat que vam obtenir
per primera vegada al setembre del 2009.
Evolució de les xifres
Durant l’any 2012 hem observat un increment
del 5% en el nombre de reclamacions presentades
contra els metges, el que ens situa en xifres similars a les del 2009. Creiem que la causa principal
que explica aquest increment és el context de crisi
econòmica dels darrers anys, que ha afectat especialment el sector sanitari (vegeu gràﬁc).
En tot cas, es manté la tendència iniciada l’any
2008 de disminució, en percentatge, dels litigis
judicials, tant en relació amb les demandes civils
com amb les denúncies penals, i les reclamacions
extrajudicials arriben a xifres properes al 60% (vegeu gràﬁc).
Que els pacients i els seus advocats optin majoritàriament per la via extrajudicial representa un
beneﬁci per al metge, que no ha de passar per la
desagradable situació de ser jutjat per un tribunal,
i signiﬁca que la feina duta a terme per l’SRP és >

Àrea de praxi i responsabilitat professional · Activitat col·legial

< valorada positivament pels ciutadans i els professionals del sector, que conﬁen en el nostre criteri
a l’hora de resoldre les seves reclamacions.
Cal destacar també que es manté la tendència
a la baixa de les denúncies penals, que passen de
representar al voltant del 60% del total de les reclamacions presentades l’any 2002, al 26% actual. No obstant això, haurem d’esperar els propers
mesos per analitzar l’impacte que tindrà sobre
aquest comportament la nova regulació sobre
taxes judicials aprovada pel Govern espanyol a
principis d’aquest any.

El Departament d’Interior i el COMB
signen un conveni de col·laboració
per a casos d’agressions a metges
JOSEP ARIMANY,

MIGUEL GÓMEZ ALARCÓN,

director de l’Àrea de Praxi del COMB

assessor jurídic i de seguretat de la Unitat Integral de Violència Contra el Metge

Resolució dels sinistres declarats
segons sentència. Any 2012
n= 218
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Font: Servei de Responsabilitat Professional. Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya.

Finalment, cal mencionar també com a dada
molt positiva que l’any passat es van resoldre 128
assumptes penals que estaven en curs, dels quals
el 86% van ser arxius i sentències absolutòries.
Les absolucions representen en via civil un 39%
del total i superen, per segon any consecutiu, les
sentències condemnatòries.

Edifici del COMB.

Felip Puig, conseller d’Interior, i Miquel Vilardell, president del COMB, en
l’acte de signatura del conveni, 30 de maig de 2012.

a Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM), adscrita a l’Àrea
de Praxi del COMB, ha continuat durant el 2012 amb les seves funcions de
suport jurídic i de seguretat als col·legiats víctimes d’incidents violents en l’exercici de la seva activitat professi- El Col·legi de Metges
onal. Com a balanç anual cal destacar que, en el darrer de Barcelona demana
any, s’han gestionat 44 incidents comunicats per metges tolerància zero amb
al COMB (3-4 al mes). La xifra total d’expedients del
les agressions a
2012 és inferior als dos anys anteriors: 53 l’any 2011 i
l’àmbit sanitari
46 l’any 2010.
A principis d’any, l’Àrea de Praxi va realitzar una enquesta de satisfacció del procés d’atenció de la UIVCM. Els 69 col·legiats que foren atesos a la unitat durant el
2011 (44 nous casos del 2012 més 25 de pendents d’anys anteriors) consideren que
l’atenció prestada fou àgil (63%) o bastant àgil (37%). Els enquestats manifesten
que el tracte personal rebut fou molt satisfactori (73,3%) o satisfactori (26,7%) i
que l’atenció rebuda pels advocats designats per al seu cas fou molt satisfactòria
(77%) o satisfactòria (23%), i valoren de forma molt positiva l’assistència de suport
personal al facultatiu.
Quant a les relacions institucionals, Felip Puig, conseller d’Interior, i Miquel Vilardell, president del COMB, van signar, el 30 de maig de 2012, un acord de collaboració entre ambdues institucions amb la ﬁnalitat d’estrènyer la col·laboració
en la lluita contra les agressions als metges en el lloc de treball. L’objectiu d’aquest
acord és la designació d’una persona interlocutora del cos de Mossos d’Esquadra i
del responsable de la UIVCM, que col·laboraran en els casos que es considerin de
risc i greus en què sigui víctima un metge. A més, s’analitzaran periòdicament els
casos gestionats amb la intenció de fer un seguiment de les intervencions judicials
i administratives.
També s’han intensi- Violència contra els metges en el lloc de treball
ﬁcat les relacions amb
Expedients des de l’any 2004 fins al 2012 - TOTAL: 451
la Fiscalia Superior de 100 98
Catalunya, amb el ﬁscal 80
interlocutor, que s’ha 60
59
53
46
46
traduït en la intervenció
44
41
40
34
30
directa d’aquesta en els
20
casos més greus.
Al videoblog del pre- 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
sident, Miquel Vilardell
Font: Àrea de Praxi, COMB.
va explicar als col·legiats,
al març de 2012, les diferents accions del COMB en matèria de prevenció d’agressions i va demanar tolerància zero amb les agressions en l’àmbit sanitari.
S’ha donat difusió de la gestió d’incidents en una sessió al COMB i s’han presentat comunicacions en congressos nacionals i internacionals. També s’han publicat articles a la Revista Española de Medicina Legal i a Diario Médico.
En conclusió, la UIVCM s’ha consolidat com una eina fonamental per donar
suport al col·legiat en cas de ser víctima d’una agressió en el lloc de treball.
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Informe sobre l’activitat de la Comissió de
Deontologia 2012 i les guies d’ètica mèdica

L

’activitat d’enguany de la Comissió de Deontologia ha consistit, com és habitual, en la resolució dels expedients disciplinaris i la resposta a les
consultes sobre la bona praxi. Mentre que el nombre
d’expedients debatuts a la Comissió es manté estable, ha augmentat el nombre de consultes.
En sis dels deu expedients instruïts, s’ha posat de
manifest la vulneració de les normes del codi, el que
ha estat qualiﬁcat com a falta greu. En quatre s’ha
recomanat la inhabilitació de l’exercici professional
per un període d’un a tres mesos. En un cas d’exercici sense col·legiació, s’ha acceptat la proposta de
l’instructor d’imposar una sanció econòmica i, en el
darrer, s’han tingut en compte els atenuants exposats per l’instructor per recomanar l’amonestació per
escrit. En els altres quatre expedients, s’ha coincidit
amb la valoració de l’instructor que els fets denunciats no vulneraven les normes de bona conducta i,
per tant, s’ha recomanat l’arxiu sense sanció.
Cada cop són més freqüents les consultes sobre com
procedir en circumstàncies complexes o conﬂictives
o en les quals la interpretació de les normes del Codi
genera dubtes. Així, els membres del servei de cirurgia d’un hospital comarcal ens van fer arribar la seva
preocupació per la conducta adequada en l’atenció
a les persones que necessiten una transfusió de sang
per a una intervenció quirúrgica i que, per la seva
condició de testimonis de Jehovà, no l’accepten.

MÀRIUS MORLANS,
president de la Comissió de Deontologia
del COMB

PILAR ARRIZABALAGA,
secretària de la Junta de Govern

Les guies d’ètica mèdica
són recomanacions
que no tenen el poder
de prescripció de la
conducta professional
de les normes del Codi,
sinó que pretenen
orientar l’actuació
professional amb la
prudència necessària
en les decisions
difícils. Proporcionen
les referències ètiques,
deontològiques i legals,
així com identifiquen
els elements a tenir
en compte a l’hora de
decidir i proposen uns
possibles cursos d’acció

Guies d’ètica mèdica
El rebuig d’una transfusió de sang és un cas especíﬁc del dret del malalt a rebutjar qualsevol tractament. El rebuig, però, pot ser causa de conﬂicte
per la diferent interpretació dels deures i drets de les
persones implicades, els pacients i els professionals.
El coneixement dels principis ètics, de les normes de
deontologia i de la legislació actual poden ajudar a
orientar l’actuació dels metges en aquestes circumstàncies. Amb aquesta voluntat d’ajudar en una decisió complexa s’ha redactat la guia d’ètica mèdica
sobre el rebuig de transfusió de sang i hemoderivats
(SIC núm. 137, pp. 25-28; www.comb.cat/cat/actualitat/notes_deontologia/home.htm).
De la revisió dels principis ètics, de les normes del
Codi i de la legislació vigents es desprenen dues idees
o criteris principals que hem considerat en redactar
les recomanacions de la guia. El primer és que, en
l’atenció mèdica, cal evitar la discriminació de les
persones per raó de les seves conviccions religioses o
ideològiques. El segon és que s’ha de prestar l’assistència mèdica d’acord amb els valors i els principis
de les persones que tenen el dret a decidir el que per
a ells és o no benèﬁc.

Membres de la Comissió
de Deontologia 2010-2014
Margarita Admetlla Falgueras
Rogeli Armengol Millans
Carmen Batalla Martínez
Ana Bellés Abad
Montserrat Bernabeu Guitart
Josep Antoni Blanco Domínguez
Luis M. Cabré Pericas
Bonaventura Coroleu Lletget
Òscar Fariñas Balaguer
Josep Lloret Roca
Clara Llubià Maristany
Miquel Macià Garau
Roser Marquet Palomer
Jordi Medallo Muñiz
Josep M. Menchón Magriñà
Joan Monés Xiol
Lluïsa Morató Agustí
Màrius Morlans Molina
Domènec Ortega Alcalde
Joan Padrós Bou
Amat Palou Sanroma
Amadeo Pujol Robinat
Helena Roig Carrera
Joan Sala Pedrós
Joan M. Salmerón Bargo †
Antonio San José Laporte
Josep Terés Quiles
Galdina Valls Borruel
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El rebuig de qualsevol tractament és
un dret inqüestionable de les persones.
En el cas de la transfusió de sang i els
hemoderivats, pot ser
causa de conﬂicte entre el dret del pacient
i la interpretació que
del seu deure en fa el
metge d’acord amb els seus valors. En aquest context, les decisions poden conduir a situacions que
generen insatisfacció i tensió, tant si el professional
pensa que la seva obligació és protegir la vida per
damunt de qualsevol consideració, com si està convençut que ha de respectar les decisions del pacient
quan són coherents amb els seus valors.
La contrarietat, l’angoixa o l’aﬂicció que poden
causar aquesta mena de conﬂictes són sentiments
comprensibles i legítims que no haurien de motivar
una conducta contrària als principis ètics, el codi i la
legislació vigent. Les recomanacions de la guia volen
aportar elements de reﬂexió per a una millor comprensió del problema encara que no siguin la recepta
infal·lible, per resoldre tots els casos que es presenten
en la pràctica assistencial.
Les normes del Codi de Deontologia, que són de
compliment obligatori, tenen la funció de regular el
comportament professional d’una manera objectiva, amb poc marge per a la interpretació subjectiva.
La seguretat jurídica de les normes, com la de les
lleis, es basa en una redacció que eviti o limiti la variabilitat en la seva interpretació. La redacció de la
norma amb un llenguatge precís és una de les condicions per evitar arbitrarietats a l’hora d’aplicar-la.
Però aquest requisit necessari de la seva funció reguladora pot representar una limitació quan es tracta
d’orientar l’actuació professional en circumstàncies
complexes de difícil encaix en les normes.
Les guies d’ètica mèdica són recomanacions que
no tenen el poder de prescripció de la conducta professional de les normes del Codi, sinó que pretenen
orientar l’actuació professional amb la prudència
necessària en les decisions difícils. Proporcionen les
referències ètiques, deontològiques i legals, així com
identiﬁquen els elements a tenir en compte a l’hora
de decidir i proposen uns possibles cursos d’acció.
Però parteixen del reconeixement que són els professionals els qui, amb la seva competència i responsabilitat, han d’identiﬁcar i jerarquitzar els valors i
principis presents en les circumstàncies concretes
per poder prendre la decisió més apropiada.

1

1. Membres de la Comissió de Deontologia del COMB. 2. Document de la Comissió de Deontologia sobre “El rebuig de
transfusió de sang i hemoderivats”. Servei d’Informació Col·legial núm. 137, novembre 2012-febrer 2013.
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El PAIMM informa sobre el nombre de
nous casos de metges atesos el 2012
ANTONI ARTEMAN,
gerent de la Fundació Galatea

L’any passat, després de
tres anys d’increments
consecutius, va disminuir el
nombre de nous casos de
metges atesos pel Programa
d’Atenció al Metge Malat,
que va passar de 148 a
116. La disminució va ser
d’un 21,62%

L

’any passat, després de tres anys d’increments
consecutius, va disminuir el nombre de nous
casos de metges atesos pel Programa d’Atenció al
Metge Malat (PAIMM), que va passar de 148 a
116. La disminució, doncs, va ser d’un 21,62%.
Aquest descens es va produir en tots els àmbits geogràﬁcs, tant a les quatre demarcacions catalanes
com als casos procedents de fora de Catalunya.
La via d’accés voluntària segueix sent la més freqüent i es manté en el 99% dels casos. En relació
amb el motiu de la demanda, els problemes psíquics
segueixen augmentant, i passen del 70% de l’any
passat al 83%, en detriment dels causats per l’alcohol
que han passat a un 10%, i els problemes causats per
altres tipus de drogues s’han mantingut en un 7%.

Evolució dades generals PAIMM 1998-2012
Activitat del Servei d’Acollida del PAIMM

98-11

2011

2012

1.787
148
116
Nombre de casos
1.709
146
115
Demanda voluntària
Vies d’accés
64
2
1
Comunicació confidencial
14
0
0
Denúncia
1.231
104
96
Tipus problema Problemes psíquics
359
28
12
Cond. addictiva alcohol
197
16
8
Cond. addict. altres drogues
1.225
97
90
Barcelona
Procedència
66
5
2
Girona
68
5
2
Lleida
98
8
2
Tarragona
1.457
115
96
Subtotal Catalunya
326
33
20
Resta Espanya
4
0
0
Europa
1.787
148
116
Total
41 - 55 46 - 60 41 - 55
Edat mitjana
981
72
54
Homes
Gènere
806
76
62
Dones
49
3
0
Assist. psiquiàtrica particular
146
11
10
Contr. terapèutics Nombre de contractes terap.
82
7
4
Nombre de pacients amb CT
8
7
9
Taxa de CT

2012 Dif.% Total
% 11-12 98-12
100
99
1
0
83
10
7
77
2
2
2
83
17
0
100

-22
-21
-50
0
-8
-57
-50
-7
-60
-60
-75
-17
-39
0
-22

47
53

-25
-18
0
-9
-43
16

1.903
1.824
65
14
1.327
371
205
1.315
68
70
100
1.553
346
4
1.903
41 - 55
1035
868
49
156
86
8

Els casos provenen majoritàriament de Catalunya, i dins d’aquesta, de Barcelona. Un 83% prové de Catalunya i un 17% de la resta d’Espanya;
dins de Catalunya, un 64% prové de la demarcació
de Barcelona i un 2% de les de Girona, Lleida i
Tarragona, respectivament. En comparació amb
els anys anteriors, el segment d’edat mitjana més
nombrós el 2012 ha tornat a passar dels 46-60
anys als 41-55, sense que es coneguin prou bé els
motius d’aquests petits canvis. El sexe de les persones ateses ha seguit clarament la tendència dels
darrers anys. L’any 2012 les dones han representat
un 53% enfront d’un 47% d’homes. L’any passat,
cap dels casos acollits va preferir rebre els serveis
d’un psiquiatre particular.
Els contractes terapèutics
El contracte terapèutic (CT) és un dels elements
essencials de control de l’exercici professional del
COMB en els casos de metges malalts atesos al
PAIMM que presenten un risc per a la salut dels
seus pacients. El nombre de CT signats l’any 2012
va ser de 10, un menys que l’any anterior, i el nombre de pacients nous amb contracte terapèutic va
ser de 4, tres menys que el 2011, cosa que signiﬁca
que la taxa de pacients nous amb CT sobre el total
de casos nous de l’any 2012 va ser de 9. Analitzat el
tema des d’un altre punt de vista, tenim que l’any
passat va haver-hi 17 CT actius, és a dir, els 4 de
nous més 13 de provinents de l’any anterior encara vigents. Si tenim present que el total de casos
actius en tractament al PAIMM l’any 2012 era de
428, la taxa de pacients amb un CT en actiu sobre el total de casos actius del PAIMM va ser de
4. Com es pot observar, tant pel que fa als casos
nous com al total de casos actius atesos l’any 2012,
les taxes d’incidència de CT són baixes. Podem
concloure, doncs, que del total de metges atesos al
PAIMM, la proporció de casos que han necessitat
un CT és molt baixa i que, per tant, la immensa
majoria no han representat un risc per a la salut
dels seus pacients.

Font: Fundació Galatea. Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt.

A

mb la creació del programa PAIMM,
el COMB ha volgut combatre no sols
l’estigma de la malaltia mental o addictiva,
sinó també els riscos que pot suposar per
als pacients i, en suma, els possibles perjudicis que pot tenir per a l’exercici dels metges quan hi ha evidència que no tenen la
plena capacitat per exercir.
En la majoria de casos, la inhabilitació professional com a mesura sancionadora no és la
solució, sinó que és necessari buscar una via
rehabilitadora i, ﬁns i tot, preventiva, utilitzant
la persuasió com a principal arma, i la coacció
(potestat sancionadora) com a últim recurs.
Tot això és el que fa que el PAIMM, a més
de ser un recurs assistencial al servei dels
metges (protecció de la identitat, conﬁdencialitat, qualitat assistencial...) esdevingui
un eﬁcaç instrument de control i regulació
de la praxi. El marc ens el dóna el Codi de
Deontologia i els Estatuts col·legials, a través
de la regulació d’un procediment de vigilància i control de l’exercici professional que
respon i constitueix el reﬂex de la ﬁlosoﬁa

El PAIMM i el control
de l’exercici professional
GUSTAVO TOLCHINSKY, MERCEDES MARTÍNEZ,
vocal del COMB

membre de l’Assessoria Jurídica del COMB

El programa PAIMM, un instrument
de control i regulació de la praxi
de la corporació seguida durant més de vint
anys, d’acord amb el desenvolupament de
les funcions que la llei li atribueix.
Així, en aquells supòsits en què s’evidencia una manca de capacitat o competència
per al normal desenvolupament de l’exercici
professional, la Junta de Govern, d’oﬁci o
a instància de part, pot iniciar un procediment de control preventiu d’aquest exercici
que té per objecte tractar de garantir l’adequada practica mèdica, adoptant les mesures que es creguin escaients, que no tenen
caràcter de sanció i responen a la tasca preventiva que aquesta corporació vol donar.
Durant l’any 2012, a banda dels metges,

més de 400, que són directament tractats
per l’equip assistencial del PAIMM i que,
amb consciència de malaltia, estan capacitats per a l’exercici sota control mèdic, també ens trobem de forma més singular amb
aquells casos en què s’acorden mesures per
part del Col·legi per a la continuïtat del seu
exercici, que comporten el compromís del
metge de fer un seguiment terapèutic i de
sotmetre’s als controls que siguin indicats
des del PAIMM, i que durant l’any 2012 va
afectar 22 metges.
Aquesta activitat s’ha desenvolupat habitualment sota la tutoria d’un altre company,
que realitza un seguiment de l’evolució del
metge malalt en relació amb les seves actituds, comportament i praxi, amb la ﬁnalitat
de detectar les possibles alteracions que puguin afectar la pràctica professional. En ocasions, si la situació ho requereix, s’ha acordat
que el metge s’abstingui d’exercir durant un
temps determinat, en què estarà també sotmès als controls que hem esmentat, i que a
l’exercici 2012 ha afectat cinc metges.
Informe Anual 2012
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
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El programa Metges x Metges consolida
la xarxa solidària de metges voluntaris
JOSEP MARIA BENET,
vocal de la Junta de Govern

Dels 18 casos de
demanda d’ajuda al
programa col·legial, s’ha
pogut donar resposta
a 12 des del mateix
programa, se n’han
dirigit 4 al Programa
de Protecció Social i
ha calgut derivar-ne 2
al Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt

1. Pàgina del programa
Metges x Metges
al web col·legial.

T

E

l programa Metges x Metges és un servei d’ajuda a metges amb diﬁcultats, promogut pel Collegi Oﬁcial de Metges de Barcelona (COMB), que
s’ofereix mitjançant una xarxa solidària de metges
voluntaris.
La posada en marxa del programa es va fer a començaments de l’any 2011. Fins al desembre del
2012 s’han ofert 33 metges al programa per collaborar com a voluntaris i 18 s’hi han adreçat per
demanar ajut.
La mitjana d’edat dels metges voluntaris és de 57
anys –amb un rang que va dels 25 als 92 anys–, set
(39%) són més grans de 65 anys i deu (56%) són
homes.
Encara que es tracti de nombres relativament petits, crida l’atenció la gran similitud de les característiques demogràﬁques dels dos grups: voluntaris,
per una banda, i atesos, per l’altra. Es constata,
d’aquesta manera, que en tots els grups d’edat hi
trobem tant metges i metgesses disposats a fer de
voluntaris del programa com metgesses i metges
que demanen ajut.
Dels 18 casos de demanda d’ajuda al programa
col·legial, s’ha pogut donar resposta a 12 (67%) des
del mateix programa, se n’han dirigit 4 (22%) al
Programa de Protecció Social i ha calgut derivar-ne
2 (15%) al Programa d’Atenció Integral al Metge
Malalt (PAIMM).

ot i estar condicionada per la crisi actual, la Fundació Galatea no ha deixat de
desenvolupar els projectes i programes que
tenia previstos. L’activitat assistencial, centrada en els programes per a metges, infermeria, farmacèutics i veterinaris (PAIMM,
RETORN, ÍTACA i ASSIS, respectivament) ha estat intensa, i s’ha consolidat el
model assistencial i d’abordatge dels problemes de salut dels professionals sanitaris com
a referent, no sols al conjunt de l’Estat, sinó
també en l’àmbit europeu, com algunes
iniciatives sorgides darrerament a Portugal
i el Regne Unit inspirades en els nostres
programes.
En aquest àmbit, cal destacar que el Departament de Salut va signar un conveni
amb la Clínica Galatea (el centre assistencial de referència per a l’atenció dels casos) per
a la concertació de la seva activitat assistencial per als professionals sanitaris malalts de
Catalunya. Això suposa, de facto, la consolidació i el reconeixement del recurs dins del
mateix sistema i una nova aposta explícita
dels responsables polítics per uns programes que cuiden els seus professionals.
D’altra banda, l’acció preventiva, de promoció del benestar i la salut, i de prevenció i gestió del malestar general, a més de
divulgació i presa de consciència, no ha
deixat de ser present en la gran quantitat
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dell programa fem
D d
f una valoració
l
ió positiva
i i dels
dl
dos primers anys de funcionament; en primer lloc
perquè el nombre de voluntaris (33) segueix sent
superior al de metges atesos (18) i, en segon lloc,
perquè s’ha pogut donar una resposta satisfactòria a
les demandes d’ajut des del mateix programa o mitjançant altres programes del mateix COMB, com
són el PPS o el PAIMM.
La Junta de Govern vol agrair tant la disponibilitat i la tasca feta pels metges voluntaris com la
conﬁança dipositada en el COMB per part dels
metges que conﬁen en la seva institució a l’hora de
demanar qualsevol tipus d’ajut. Cal fer un reconeixement molt especial als treballadors del COMB
que col·laboren en el programa amb entusiasme i
generositat.
Per ﬁnalitzar, cal recordar que us podeu dirigir
al programa Metges x Metges, tant per col·laborar
com a voluntaris com per demanar ajut, mitjançant
l’enllaç de Metges x Metges a la pàgina web del
COMB (http://www.comb.cat/cat/salut_benestar/
metgesxmetges/home.htm), trucant al telèfon 935
678 886 (on us atendrà personalment un metge de
dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores, o podeu deixar un missatge al contestador fora d’aquest
horari) o a l’adreça electrònica del programa (metgesxmetges@comb.cat).

Els projectes i programes
de la Fundació Galatea
JAUME PADRÓS,
vicepresident primer del COMB. President de la Fundació Galatea

L’accent en l’àmbit preventiu l’hem
situat enguany sobre els estudiants de
Medicina de Catalunya, amb un estudi
de la seva salut, els seus estils de vida
i els seus condicionants acadèmics
d’actes i iniciatives que hem desenvolupat
arreu. Els tallers per a un exercici professional més saludable cada cop són més ben
rebuts i demanats.
L’accent en l’àmbit preventiu l’hem situat
enguany sobre els estudiants de Medicina
de Catalunya, amb un estudi de la seva salut, els seus estils de vida i els seus condicionants acadèmics. El treball va ser realitzat
amb el conjunt de les facultats de medicina
de Catalunya. En la mateixa línia, s’han
continuat desenvolupant les activitats i propostes derivades del Programa sobre metges
residents (gràcies a la col·laboració dels Laboratoris del Grup Almirall).
L’activitat s’ha concretat també en algunes
publicacions. A banda de l’esmentada sobre
els estudiants, s’ha col·laborat en l’elabora-

ció d’una guia i un manual PAIME per al
conjunt de l’Estat editats per l’OMC, i una
guia per encàrrec del Consejo General del
Poder Judicial per a la prevenció de l’estrès i
el burnout en el col·lectiu de jutges i magistrats de l’Estat. Vull signiﬁcar molt aquesta
darrera col·laboració, per tal com mostra la
consciència compartida de donar resposta
positiva al maneig de situacions de risc en
altres col·lectius professionals amb una especial sensibilitat i transcendència. Finalment,
hem desenvolupat un estudi sobre les causes
de mortalitat dels metges de Catalunya.
En conjunt, doncs, la valoració de l’activitat és altament positiva. Bona part d’aquesta satisfacció rau a constatar l’alt grau de
complicitat existent entre totes les institucions implicades. Vull agrair, un cop més,
aquelles que, com Assistència Sanitària Collegial i Mutual Mèdica de Catalunya i Balears, ens donen el seu suport incondicional
per a l’assoliment dels nostres objectius.

Acte de presentació d’un estudi de la Fundació Galatea sobre
la salut dels estudiants de Medicina, 16 de maig de 2012.

Programa de Protecció Social · Activitat col·legial

El Programa de Protecció Social fa balanç
dels primers cinc anys de funcionament

S

’han complert cinc anys de funcionament del
Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi
vicepresident primer del COMB Oﬁcial de Metges de Barcelona. El Programa de
ANTONI CALVO, Protecció Social del COMB s’inscriu en els valors
director del Programa de Protecció Social
de la solidaritat, l’autoajuda i la cohesió professional
que acompanyen la professió mèdica des de fa més
En aquests darrers cinc de cent anys. Els metges no solament tenen una voanys, el PPS ha atès un cació de guariment vers els seus pacients sinó tamtotal de 5.673 persones. bé de suport permanent als companys i companyes
El 70% del pressupost de professió quan ho necessiten.
s’ha dedicat a donar Fa molts anys, aquesta ajuda i suport seguia el que
atenció a persones podríem anomenar un model caritatiu o benèﬁc,
amb necessitats centrat a donar suport econòmic als metges en sisocials i atenció a la tuació de precarietat. Actualment, el COMB té en
dependència. La resta, a funcionament un Programa de Protecció Social
mesures i serveis per a que es fonamenta en:
Una missió: promoure el benestar i la qualitat de
la conciliació de la vida vida de les persones, especialment davant de qualpersonal i familiar amb sevol contingència vinculada a problemes de salut
l’activitat professional, o socials que posi en qüestió l’autonomia personal
com també a formació i familiar.
en matèria de protecció Una visió: ser un referent de conﬁança, qualitat
social i eﬁcàcia per a les persones que formen l’univers
COMB i, especialment, quan es trobin en situacions
de diﬁcultat o necessitat.
Uns valors: compromís,
conﬁança, conﬁdencialitat i
Pressupostos any 2012
professionalitat.
25%
El PPS disposa de tres ins75%
truments bàsics per garantir
el benestar i la qualitat de
vida dels metges i les seves
famílies:
Un Servei d’Assessoria i
Orientació Social a partir
Atenció social i
Conciliació de la vida personal,
de la tasca de les treballadoa la dependència
familiar i l’activitat professional
res socials.
JAUME PADRÓS,

Prestacions periòdiques adreçades a vídues, orfes,
metges discapacitats i metges jubilats (segons pressupost 2012)
EDUCATIVES

ASSISTENCIALS

Nombre de beneficiaris

224

99

323

Pressupost destinat

55%

45%

100%

TOTALS

Ajuts puntuals del Programa de Protecció Social (2010-2012)
ANY 2010

ANY 2011

ANY 2012

Nombre d’ajuts.
Atenció social i a la dependència

406

338

348

Nombre d’ajuts. Conciliació de la vida personal,
familiar i l’activitat professional

858

675

461

1.264

1.013

809

Total nombre ajuts

Persones ateses per les treballadores socials
en relació amb les seves especials dificultats (2009-2012)
COMPARATIVA BENEFICIARIS
Metges
Familiars metges
Total

2009

2010

2011

2012

167
147
314

114
236
350

73
134
207

112
198
310

Una Cartera de Serveis que inclou tots els serveis
i dispositius que poden garantir una atenció social i
a les persones en situació de dependència.
Un Catàleg de Prestacions Econòmiques de caràcter periòdic dirigides a persones vídues, orfes i
metges amb discapacitat.
5.673 persones ateses en cinc anys
Al llarg d’aquests cinc anys de funcionament, el
PPS ha atès un total de 5.673 persones, entre metges i familiars, que han rebut 7.213 ajuts, serveis i
prestacions.
- D’aquestes, el 58% han estat familiars de metges
i el 42% restant han estat metges.
- Del total de persones, 1.272 han estat ateses directament per les treballadores socials del programa
tenint en compte l’especial complexitat de la seva
demanda.
- 50,3% han estat ateses per raó de la seva situació
de discapacitat o dependència.
- 28,8% per altres problemàtiques socials, com
trastorns mentals, informació sobre prestacions
socials públiques, informació i assessorament sobre
tuteles, etc.
- 14,7% per precarietat econòmica.
- 10,2% per rebre informació sobre atenció social
i estrangeria a la xarxa pública i privada (especialment, els anys 2008 i 2009).
Del total de persones, 4.158 han rebut ajuts, serveis i prestacions puntuals. De la cartera d’ajuts,
serveis i prestacions puntuals del PPS, els quatre
més utilitzats són: l’ajut econòmic puntual per a
metges i familiars en situació de dependència; els
serveis d’atenció domiciliària; la canastreta per al
nounat, i els cursos d’acolliment per als nous collegiats i d’iniciació al català.
Del total de persones, 281 han rebut prestacions
periòdiques (pagament mensual) i una mitjana anual de 50 persones han rebut beques al llarg dels cinc
darrers anys, el 72% han estat orfes, el 10% han estat metges discapacitats i metges jubilats en situació
de precarietat econòmica; el 4% han estat vídues de
metges, i el 14% han estat beques per a orfes.
Els dos primers anys de posada en marxa del PPS
varen ser de consolidació del seu equip, de la seva
cartera de serveis i del seu catàleg de prestacions. En
aquesta primera etapa, doncs, es van atendre una
mitjana anual de 921 persones, entre metges i familiars de metges. Des del 2010, la població anual atesa
pel PPS ha estat d’una mitjana de 1.365 persones.
En aquests darrers cinc anys, pràcticament el
70% del pressupost s’ha adreçat a donar atenció a
persones amb necessitats socials i atenció a la dependència. La resta, a mesures i serveis per a la conciliació de la vida personal i familiar amb l’activitat
professional, com també a formació en matèria de
protecció social (cursos de preparació per a la jubilació, tallers de memòria, cursos de gestió de l’estrès
professional, etc.).
Des del 2009 es fan enquestes de satisfacció als
usuaris del PPS, que han obtingut una puntuació
mitjana de 8,5 punts sobre 10 i, pel que fa a l’atenció personalitzada que realitzen els treballadors socials als metges i els seus familiars, una puntuació
de 9 sobre 10.

Font: Programa de Protecció Social. COMB.
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Activitat col·legial · Innovació i tecnologia

L

a Junta ha refermat la necessitat que la
veu dels metges sigui tinguda més en
compte i, molt especialment, en l’actual
conjuntura de crisi. No sols amb l’objectiu
que la veu del COMB es faci més present
en la vida dels col·legiats, sinó que es pugui
posar més l’accent a ser capaços d’escoltar
el que realment preocupa i inquieta el conjunt de la professió sobre tots els temes referents al seu exercici, condicions i expectatives. També hem liderat aquesta aposta
dins el conjunt de les organitzacions civils
i professionals. Però no n’hi ha prou.
Necessitem noves vies de comunicació
que fonamentalment han de servir per escoltar la veu del col·legiat, i sense pors. Per
això, ja el 2011 es va posar en marxa un pla
de comunicació que, primer, va posar l’èmfasi en el disseny del nou web col·legial, que
tan bona acceptació ha tingut: un instrument més àgil i dinàmic que ens ha permès
avançar molt. Però no n’hi havia prou. En
aquest sentit, l’aposta del 2012 s’ha centrat
en l’ús de les noves xarxes socials, aquests
canals de participació que ens comencen a
obrir formes de participació més dinàmiques i actives. Gràcies a l’empenta i l’entusiasme de molts companys i companyes,
s’ha celebrat la primera jornada 2.0 i s’ha

Un pla de comunicació
al servei de la
professió i la societat
JAUME PADRÓS,
vicepresident primer del COMB

> Necessitem noves vies de
comunicació que fonamentalment
han de servir per escoltar la veu del
col·legiat, i sense pors

Jaume Padrós, en una jornada col·legial sobre Salut 2.0.

creat una nova secció col·legial en aquest
àmbit (Metges e-Salut).
Hi ha altres canals per explorar i, en
aquest sentit, la complicitat del col·legiat
és imprescindible perquè esdevinguin un
èxit. El Col·legi ha d’escoltar i li calen més
eines per fer-ho. També necessita comunicar el que els col·legiats expressen per aug-

mentar el sentit de pertinença a la nostra
institució. Són moltes les iniciatives i activitats que el COMB realitza encara que,
malauradament, algunes són desconegudes
per a molts companys i companyes, i ens
cal el seu suport per millorar.
Necessitem comunicar-nos millor perquè
la nostra no és una simple organització
reguladora de l’exercici professional o una
institució de serveis. El COMB és la casa
dels metges, uns professionals que tenen
un compromís social i l’exerceixen. Parlem,
doncs, de valors. I, en temps de crisi no podem prescindir de les veus crítiques que ens
poden ajudar a construir i reforçar valors.
No oblidem que la bona comunicació és en
si mateixa un valor.
Continuarem en aquest camí. El proper
repte és el disseny d’una nova revista collegial. Ja hi estem treballant. Finalment,
tenim un repte pendent: com fer-nos encara
més propers a la societat. Ja estem treballant
per obrir una nova via, un nou canal, per
fer-nos més presents i augmentar la nostra
incidència en la societat a la qual ens devem
i servim. En tot cas, totes aquestes iniciatives
cercaran un nou estil també en el contingut,
és a dir, posant l’accent a escoltar allò que no
és tan nostre. Escoltar per poder millorar.

L’evolució del nou model del web col·legial
i la presència del COMB a les xarxes socials
EDNA MURILLO,
responsable del web comb.cat

El COMB ha consolidat
la seva presència a les
xarxes socials. Enguany
s’han sumat 1.737
seguidors al nostre
compte de Twitter, que
han situat el total de
seguidors en 3.149, i
Facebook ha arribat a
tenir 655 seguidors.
El videoblog del
president s’ha tornat
imprescindible per saber
el posicionament de la
institució i el blog del
Col·legi ha aconseguit
una mitjana de 52 visites
al dia durant el 2012

1. Pàgina d’inici del web
www.comb.cat.
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a passat un any i mig des de l’estrena del nou
web del COMB. Les impressions i els comentaris dels col·legiats han estat positius. Un 80% dels
usuaris són habituals del web i seguim atraient un
20% d’usuaris nous cada mes. Després de diverses
enquestes realitzades al web, els col·legiats valoren
molt positivament el disseny, l’estructura i el contingut del portal. Els estudis d’audiència indiquen
que els usuaris es queden més estona durant la seva
visita, una mitjana de 3,31 minuts, visualitzen un
mínim de tres planes i troben la informació que cerquen més fàcilment. Un dels objectius marcats s’ha
assolit: millorar la navegació i fer que el web sigui
àgil i entenedor.
Durant l’any 2012, el nombre de visites ha estat de
gairebé 2 milions i les pàgines vistes han estat prop
de 6 milions. Les visites des de dispositius mòbils
s’han duplicat i han passat de ser un 5% el 2011 a
un 11% el 2012. Un 72% d’aquestes visites s’han fet
des de telèfons o tauletes Apple.
L’altre objectiu que vam plantejar era apropar la
institució als seus col·legiats i a la societat. Es va crear la plataforma e-COMB tràmits en línia per facilitar la gestió dels tràmits i serveis als col·legiats que
abans només es podien realitzar presencialment.
Durant l’any 2012, s’ha començat a utilitzar l’eina
de tràmits en algunes gestions i cal destacar l’èxit
del servei de cita prèvia, amb un total de 1.467 cites
en un any, majoritàriament per realitzar presencialment el tràmit d’alta de col·legiació MIR.
El COMB ha consolidat la seva presència a les xarxes socials. En aquest sentit, enguany s’han sumat

1.737 seguidors
al nostre compte
de Twitter, que
han situat el total
de seguidors en
3.149, i Facebook ha arribat a tenir 655 seguidors. El
videoblog del president s’ha tornat imprescindible
per saber el posicionament de la institució i el blog
del Col·legi ha aconseguit una mitjana de 52 visites
al dia durant el 2012.
Durant el 2012 s’han desplegat iniciatives per formar metges en l’ús de les eines 2.0 i fomentar encara
més la interacció entre els col·legiats i la institució. Al
mes de novembre es va celebrar la primera jornada
“Salut 2.0: la xarxa al servei dels professionals”, una
iniciativa que té com a objectiu la formació i el debat entorn a l’ús de les noves tecnologies aplicades al
sector sanitari. Es van conèixer iniciatives en el camp
de la salut 2.0 endegades pels mateixos professionals.
La jornada va ser un èxit: 29 treballs presentats, 11
seleccionats, 200 assistents presencials, retransmissió
en línia amb 800 persones connectades i més de 850
tuits. Aquestes jornades es realitzaran periòdicament
i cadascuna versarà sobre una temàtica determinada,
amb la tecnologia i la salut com a eixos centrals.
El web és una eina cabdal en la comunicació del
COMB amb els metges i amb la societat, i per això
cal que experimenti canvis constants. Hem de seguir investigant i cercant solucions per adaptar-nos
al metge d’avui. El nostre objectiu és ser àgils, ràpids
i transparents per assegurar que la veu del metge i de
la professió s’escolta.

1
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l 14 de juny del 2011 va néixer el nou
portal comb.cat del Col·legi Oﬁcial de
Metges de Barcelona, un web totalment renovat, tant en estructura com en disseny i
contingut, per apropar més la institució als
col·legiats i a la resta de la societat, mitjançant noves vies, com les xarxes socials i el
canal de televisió, combTV. El COMB ha
continuat treballant en aquesta línia, com
n’és una mostra la realització de la primera jornada “Salut 2.0, la xarxa al servei dels
professionals”, al novembre de 2012, amb
l’objectiu d’analitzar la utilitat de les xarxes socials per als professionals de la salut
i conèixer experiències gestionades per professionals d’aquest sector per establir nous
canals de comunicació 2.0 entre pacients i
companys.
La Junta de Govern del COMB creu que
és molt important que els professionals sanitaris liderem l’ús de les eines 2.0, ja que
ens poden permetre una millor comunicació amb els pacients, els professionals,
els mitjans de comunicació i la societat en
general. L’ús de les xarxes socials provoca
canvis en les nostres esferes personal, social
i professional.
En l’àmbit professional, l’actual escenari
de gran connectivitat entre persones i la gestió de la informació generada fan inevitables
els canvis en les organitzacions i en els professionals, i és per això que es va organitzar
una primera jornada de sensibilització sobre
aquesta nova realitat. Segons l’informe red.
es, el 48% dels ciutadans consulta les xarxes
per temes de salut, un 40% ho fa per temes
de malalties, un 16% per hàbits saludables i
un 16% per temes de medicaments. El 30%
ja han fet cerques a la xarxa abans de visitar
el metge i un 58% en fa després de la consulta. Ja no és el futur, és el nostre present.
Jornada 2.0
La Jornada es va estructurar en dues taules de debat i una d’experiències, les quals
podeu veure a http://www.youtube.com/
playlist?list=PLYYGGoYc1QtyzFsF42iic0
M0D7VOsxTac. La primera taula, moderada per Mireia Sans, vocal de la Junta del
COMB, versava sobre l’aplicació i la utilitat
de les xarxes socials a les consultes. Hi van
intervenir Miquel Molina, metge de família de l’EAP Lluís Millet d’Esplugues de
Llobregat; Jorge Juan Fernández, director
de l’Àrea e-Health i Salut 2.0 a l’Hospital
Sant Joan de Déu i responsable del projecte
Hospital Líquid; Rosa Pérez, infermera de
professió i bloguera, i Teresa López Fando,
psicooncòloga i representant de l’Associació
Espanyola contra el Càncer (AECC).
La segona taula, moderada per Núria
Terribas, directora de l’Institut Borja de
Bioètica, va versar sobre els dilemes eticolegals que planteja l’ús de la xarxa i sobre
la qualitat dels continguts. Hi van intervenir Miquel Àngel Mayer, director de Web
Mèdica Acreditada, programa de certiﬁ-

El COMB impulsa
iniciatives 2.0 en el
camp de la salut
MIREIA SANS,
vocal de la Junta de Govern. Presidenta de la Secció
Col·legial d’e-Salut

> La Junta de Govern del COMB
creu que és molt important que
els professionals sanitaris liderem
l’ús de les eines 2.0, ja que
ens poden permetre una millor
comunicació amb els pacients,
els professionals, els mitjans de
comunicació i la societat en general

cació i qualitat de pàgines web de salut del
COMB; Miquel Reguant, metge de família
de l’EAP Goretti Badia de Súria; Bernat
Goula, advocat de l’Assessoria Jurídica del
COMB, i Jordi Graells, que va concloure
la taula parlant d’e-government i de les accions que ha dut a terme l’Administració a
les xarxes per tal de facilitar als ciutadans
l’accés a les dades i a la informació, fomentant la participació i la col·laboració i sent
transparents.
En la tercera taula, moderada per Adriana Bataller, vocal de la Junta del COMB,
es van presentar 11 iniciatives de salut 2.0
gestionades per metges, escollides prèviament per un comitè cientíﬁc, entre un total
de 29 de presentades, segons els criteris de
selecció següents: impacte, navegabilitat,
continguts, target, aplicabilitat, extrapola-
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ció i interès, les quals poden ser consultades
a l’enllaç: http://www.comb.cat/cat/altres/
salut20comb/home.asp.
La Jornada va comptar amb 200 participants presencials, més de 850 tuits (trending
topic a Barcelona) i va ser retransmesa en
temps real, amb 800 persones d’arreu connectades.
Aquesta Jornada és una aposta del COMB
per les iniciatives 2.0 en el camp de la salut i
vol tenir continuïtat amb una segona Jornada 2.0 i amb la creació d’una secció especíﬁca, per tal d’anar coneixent com treballen
els metges i la resta de professionals sanitaris
a la xarxa.
1 i 3. Mireia Sans, a la jornada Salut 2.0: la xarxa al servei
dels professionals, 29 de novembre de 2012.
2. Sala d’actes del COMB durant la jornada.
4. Pàgina del web col·legial. Xarxes socials.
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A

ﬁnals de 2004, el COMB va començar un procés d’emprenedoria entre
els professionals sanitaris per fer-los veure
la necessitat de fer arribar les seves idees i
la seva recerca al mercat. Es va iniciar un
procés d’acompanyament als emprenedors cientíﬁcs per aportar-los experiència
i recursos que els permetessin convertir les
seves idees en projectes empresarials. Així,
durant tot aquest temps els hem ajudat a
deﬁnir millor el projecte, els hem donat
valor i els hem ajudat a apropar la seva idea
al món del capital.
Hem donat suport als emprenedors proporcionant partners estratègics, clients i
proveïdors, aconsellant en el model de negoci, ajudant a atraure capital i augmentant
el valor del deal amb la nostra presència,
donant consistència al projecte, aportant
networking i ajudant a vendre. Els oferim
una visió global i un coneixement del sector, els posem en contacte amb l’Administració i els ajudem en les negociacions.
Durant el 2012, el COMB ha rebut més
de 350 idees, ha ajudat a la creació de 20
empreses, 13 de les quals han obtingut ﬁnançament. Gràcies al programa, 12 hospitals tenen unitats o programes de suport a
la innovació dels seus propis professionals.
Des del COMB, els ajudem a promoure
una activitat no assistencial, innovadora i
emprenedora.
Avui, el programa “El metge emprenedor” es considera un model d’èxit i de foment de l’emprenedoria al sector sanitari
i des d’aquest programa s’han impulsat
moltes activitats, entre les quals l’organització de deu edicions del Fòrum d’Inversió
Healthcare amb entitats com Barcelona
Activa, Biocat, Keiretsu, IESE i ESADE.
Els Fòrums d’Inversió Healthcare s’han
convertit en un punt de trobada entre empreses amb projectes de biotecnologia, medical devices, serveis sanitaris i tecnologies
de la informació relacionades amb la salut
i inversors interessats en el sector salut.
Durant el 2012, s’han celebrat tres fòrums
d’inversió, on 87 empreses han presentat el
seu projecte i han entrat en contacte amb
inversors interessats. A més, hem format
part del comitè organitzador de la primera edició de MIHealth Fòrum, el primer
congrés internacional de gestió sanitària
i innovació clínica celebrat a Barcelona al
mes de maig de 2012.
Des del programa s’ha impulsat la creació d’un fons de capital risc juntament
amb la societat Riva y García, anomenat Healthequity. Va ser autoritzat per la
CNMV el 3 d’agost de 2012 i ja ha començat a analitzar els seus primers projectes d’inversió.

Exportar el model COMB
El COMB, la patronal CECOT i Biocat
han impulsat una iniciativa anomenada
FEPESS que té com a objectiu difondre el
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i empreses del sector i aquesta plataforma
permetrà oferir-los un espai on donar-se a
conèixer i intercanviar idees i iniciatives
innovadores aplicables a la sanitat.

“El metge emprenedor”

El sistema d’innovació
i emprenedoria del
COMB com a model
exportable

Dades actuals 2012
Acords Marcs de Cooperació amb 13 societats de capital risc.
• Acord d’implantació de programes d’innovació amb diferents hospitals del nostre entorn. Més de 100 idees d’aquests
hospitals.
• Més de 350 metges/professionals amb
idees innovadores, més d’una idea al
dia.
• 237 metges han iniciat el procés d’innovació i 190 projectes han estat analitzats
en detall.
• 13 projectes han obtingut ﬁnançament
amb la nostra ajuda i els promotors dels
projectes han generat 40 patents.
• S’ha organitzat, conjuntament amb
altres agents de l’ecosistema, el Fòrum
Internacional MIHEALTH.
• Nou acord amb Biocat per poder estimular la generació d’idees en ciències de
la vida.
• Creació de Healthequity, un fons de
capital risc, conjuntament amb Riva y
García, autoritzat per la CNMV el dia 3
d’agost. Ja ha començat a analitzar projectes.
• Hem organitzat tres fòrums d’inversió
amb ESADE BAN, IESE, Keiretsu,
Barcelona Activa i Biocat, on s’han mobilitzat 1,5 milions d’euros.

LLUÍS G. PARERAS,
gerent de l’Àrea d’Incubació de Projectes Empresarials MediTecnologia

> Durant el 2012, el COMB ha rebut
més de 350 idees, ha ajudat a la
creació de 20 empreses, 13 de les
quals han obtingut finançament.
Gràcies al programa, 12 hospitals
tenen unitats o programes de suport
a la innovació dels seus propis
professionals. Des del COMB, els
ajudem a promoure una activitat
no assistencial, innovadora i
emprenedora

1

2

model de creació d’empreses i d’innovació
del sector sanitari català arreu de l’Estat
espanyol. La ﬁnalitat de FEPESS és també potenciar l’emprenedoria a hospitals i
centres d’investigació a partir del coneixement i l’experiència del COMB amb el seu
programa “El metge emprenedor”. Com
a punt de partida d’aquesta iniciativa, al
mes de desembre es va donar a conèixer
l’estudi Foment dels entorns professionals
emprenedors en el sector sanitari per presentar aquest projecte.
El COMB i FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria)
estan treballant per posar en marxa en els
propers mesos MEDINTECH, un marketplace en línia d’àmbit nacional dirigit a
promoure les relacions de partenariat i impulsar la innovació tecnològica en salut. El
projecte està obert a clínics, investigadors

3

4
1. Presentació de l’estudi Foment dels entorns professionals
emprenedors en el sector sanitari (FEPESS) a la seu del
Col·legi de Metges de Barcelona, 10 de desembre de
2012. 2. 6è Fòrum Healthcare Barcelona al COMB. 16 de
febrer de 2012. 3. Jaume Aubia, en la seva intervenció a la
presentació de FEPESS. 4. 8è Fòrum Heatlhcare Barcelona
al COMB. 25 d’octubre de 2012.
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L’estat de la tresoreria col·legial:
resultat i balanç de l’exercici 2012
JAUME SELLARÈS,
tresorer

Ha estat una prioritat de
l’actual Junta de Govern
en l’àmbit de la gestió
econòmica fer sostenible
la congelació de les
quotes col·legials amb el
normal desenvolupament
de les activitats i el
manteniment d’uns
comptes sanejats i
equilibrats, alhora
que incrementar la
transparència en la
gestió impulsant un
seguit de polítiques de
bon govern

1. Edifici del COMB.
2 i 3. Assemblea de Compromissaris
del COMB del període 2010-2014.

A

l’Assemblea del 19 de març es liquidà, amb un
amplíssim suport dels compromissaris, el pressupost de l’exercici 2012, en el qual tant les quotes
col·legials, com les dietes de la Junta de Govern, les
retribucions del personal i les dels directius i professionals seguien congelades, un fet que es produeix
des de l’inici del mandat de l’actual Junta de Govern. Aquest pressupost ha respost positivament al
repte d’absorbir la demanda més gran de serveis per
part del Col·legi i dels col·legiats, malgrat les restriccions pressupostàries imposades, tot mantenint
els nivells de qualitat i excel·lència amb l’esforç i la
professionalitat dels membres de la Junta de Govern, els professionals, els directius i els empleats
del Col·legi.
Ha estat una prioritat de l’actual Junta de Govern
en l’àmbit de la gestió econòmica fer sostenible la
congelació de les quotes col·legials amb el normal
desenvolupament de les activitats i el manteniment
d’uns comptes sanejats i equilibrats, alhora que incrementar la transparència en la gestió impulsant
un seguit de polítiques de bon govern.
En relació amb aquest darrer punt, és bo recordar
que, ﬁns a la seva aprovació per l’Assemblea de Compromissaris, la liquidació dels comptes passa per un
exhaustiu procés de ﬁscalització i control que s’inicia amb una revisió per part dels auditors externs
de comptes nomenats per l’Assemblea, actualment
la ﬁrma Iberaudit MRM Audiconsulting, S.L.P.
Posteriorment, la liquidació és aprovada per la Junta
Permanent; seguidament, per la Comissió d’Hisenda, i ﬁnalment per la Junta de Govern, abans de ser
presentats a l’Assemblea. Així mateix, cal assenyalar
que la documentació que es presenta a l’Assemblea es
posa a disposició dels compromissaris amb l’antelació pertinent per a la seva revisió a través de la intranet del COMB. Addicionalment, el Col·legi disposa
de sistemes de gestió i control intern molt per sobre
de l’estàndard d’altres col·legis i associacions professionals. Aquests mecanismes de control i transparència permeten assolir un grau d’excel·lència en el bon
govern corporatiu, atesa la dimensió del Col·legi.
Resultat
El tancament de l’any 2012 s’ha fet amb un resultat positiu de 4.193 euros. Es tracta d’un resultat
equilibrat, assolit en un entorn econòmic de crisi
complexa, la qual s’està prolongant en el temps

1

més del que els experts preveien.
Convé recordar que el pressupost 2012 va tenir en
compte l’entorn i va comportar un seguit de mesures, com foren la congelació de les quotes col·legials,
dels costos salarials –arran de la signatura d’un nou
conveni col·lectiu dels empleats laborals del Collegi–, aconseguint un notable increment de la productivitat, així com de reducció de costos globals.
Transcorregut l’exercici 2012, i fent-ne un balanç,
cal remarcar el creixement dels ingressos per quotes col·legials, dels ingressos per subvencions i dels
ingressos ﬁnancers per sobre del que vàrem pressupostar inicialment. Això ha permès augmentar l’activitat relacionada amb l’atenció als metges afectats
per la crisi, com també les activitats de participació
dels col·legiats, fets que s’han plasmat en les partides de desenvolupament de projectes, treballs externs i relacions institucionals, incrementades en la
liquidació del pressupost.
També cal emfasitzar que en aquest exercici s’han
abordat tot un seguit d’actuacions de manteniment
de la seu col·legial que havien estat ajornades en
exercicis anteriors –per un criteri de contenció de
despeses lligat a la crisi– moltes de les quals relacionades amb el compliment de requeriments legals,
gràcies a aquest nou marge aconseguit en la gestió
dinàmica del pressupost.
Ingressos
Els ingressos totals han pujat a 13.604.575 euros,
que s’agrupen en tres grans capítols: les quotes, que
s’han mantingut sense variació respecte a l’exercici precedent amb boniﬁcacions del 50% per als
metges joves i que han representat un import ﬁnal
de 6.562.561 euros, evolucionant sensiblement per
sobre del pressupost amb una desviació positiva
del 2,56%, com a conseqüència d’un lleuger augment del nombre de nous metges col·legiats sobre
la previsió inicial, amb un creixement del nombre
de col·legiats de l’1%; les quotes al fons social, amb >
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Ingressos 2012

Despeses 2012
Despeses extraordinàries

Ingressos extraordinaris

Despeses financeres
Ingressos financers

Amortitzacions

Grup MED

Subvencions i aportacions

Subvencions

Prog. Protecció Agressions
Programa Protecció Social

Ingressos per serveis

Sous i Seguretat Social

Ingr. per quotes fons social

Impostos i IVA
Altres serveis

Ingressos per quotes

Subministraments
Ingressos per vendes

Relacions institucionals
7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

Pressupost

2.000.000

Real

1.000.000

0

Convé recordar que el
pressupost 2012 va
tenir en compte l’entorn
i va comportar un seguit
de mesures, com foren
la congelació de les
quotes col·legials, dels
costos salarials —arran
de la signatura d’un nou
conveni col·lectiu dels
empleats laborals del
Col·legi—, aconseguint un
notable increment de la
productivitat, així com de
reducció de costos globals
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4.000.000

3.000.000
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Participació quotes OMC
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Treballs externs

1.000.000

El balanç presenta
un net patrimonial de
4.413.131 euros que
és mostra d’una sòlida
solvència econòmica,
amb una diferència entre
l’actiu corrent i el passiu
corrent, denominat
fons de maniobra, de
1.419.867 euros. Cal
fer un esment especial
del fet que el Col·legi no
tingui deutes amb cap
entitat financera

col·legiats i als seus familiars, en els àmbits personal,
familiar i professional. Aquests serveis, totalment
voluntaris, s’ofereixen també a professionals d’altres
sectors gràcies als diferents convenis de col·laboració
signats amb altres col·lectius i entitats. El retorn
d’aquesta activitat econòmica contribueix de forma
directa al sosteniment del pressupost col·legial.
També cal destacar que els ingressos per subvencions per import de 177.139 euros, entre d’altres,
per al desenvolupament de projectes tecnològics del
Programa Metge Emprenedor i de l’Àrea de Praxi, per a la millora de la informació en la seguretat
clínica. L’evolució ha estat un 205,76% per sobre
del pressupost, fruit de la major activitat assolida
en aquest capítol malgrat la crisi i les diﬁcultats per
accedir a fons públics; aquests ingressos es veuen
després reﬂectits en una despesa més gran per fer
front a les activitats compromeses.
Finalment, i en el capítol d’ingressos ﬁnancers,
cal fer notar que la situació del mercat bancari i
l’activa gestió de la tresoreria col·legial ha permès
obtenir uns rendiments ﬁnancers un 427,84% per
sobre del pressupostat, possibilitant la realització de

Arrendaments i cànons
Desenvolup. de projectes

0

5
4 i 5. Jaume Sellarès, tresorer del
COMB, al mateix acte de constitució
de l’Assemblea de Compromissaris
del COMB.

Professionals
Reparació i conservació

< un import de 2.719.223 euros i que es destinen a les
prestacions que ha implementat l’ensems ambiciós i
necessari Programa de Protecció Social del COMB,
i el tercer apartat que són les aportacions del Grup
MED, amb una xifra de 2.497.159 euros, un 2,74%
per sota del pressupost, lleugera disminució totalment explicada per una menor activitat de lloguer
de sales d’actes del Departament de Congressos,
una dada que es pot qualiﬁcar de molt positiva en
l’actual entorn econòmic i que ens permet visualitzar l’esforç de retorn cap al Col·legi de les societats
del Grup MED en forma d’una aportació equivalent d’uns 100 euros/any per a cada col·legiat. Això
conﬁgura el model mixt de ﬁnançament col·legial,
format per ingressos per quotes i per ingressos procedents del Grup MED pels serveis que ofereix als

4

Primes d’assegurances

moltes de les absolutament necessàries actuacions
de manteniment de l’ediﬁci col·legial pendents.
Despeses
Les despeses totals han ascendit a 13.600.382 euros.
Les despeses de personal i de professionals representen en total 5.239.239 euros, és a dir, el 38,52% de
les despeses totals, enfront del 39,30% pressupostat
inicialment. Cal esmentar que a ﬁnals de l’exercici
2012 es va procedir a signar el nou conveni col·lectiu
2011-2015 del personal del COMB, vinculant la retribució a l’evolució de la productivitat, en un esforç
molt lloable del personal de la corporació.
Les despeses per compte del Programa de Protecció Social del COMB han estat de 2.719.223 euros,
amb un increment del 2,16% respecte al pressupost.
Cal destacar els 206.849 euros destinats a la Fundació Galatea que gestiona el programa PAIMM.
Balanç
El resultat de l’exercici 2012 s’aplicarà a reserves.
El balanç presenta un net patrimonial de 4.413.131
euros que és mostra d’una sòlida solvència econòmica, amb una diferència entre l’actiu corrent i el
passiu corrent, denominat fons de maniobra, de
1.419.867 euros.
Cal fer un esment especial del fet que el Col·legi
no tingui deutes amb cap entitat ﬁnancera.
Per un criteri de prudència davant del conﬂicte
plantejat per la Fundación Patronato de Huérfanos
Príncipe de Asturias (OMC), el passiu del balanç
del Col·legi recull una partida que ha d’aplicar-se
en el futur al PPS, a l’espera de la resolució deﬁnitiva de l’esmentat conﬂicte que, hores d’ara, cal indicar que ha estat decidit a favor del COMB mitjançant una sentència totalment favorable en primera
instància que dóna la raó als criteris defensats per la
nostra institució, en favor de tots els col·legiats amb
necessitats socials.

Professió, cultura i societat · Activitat col·legial
1

Q

uaranta-dos metges i quatre equips
assistencials de Barcelona van rebre
els Premis a l’Excel·lència Professional
2012, que atorga el Col·legi Oﬁcial de
Metges de Barcelona, en un acte que va
tenir lloc al Teatre Romea. Els metges i
equips guardonats van ser premiats, a criteri dels jurats constituïts per metges de
reconegut prestigi, per l’excel·lència i la
qualitat en la seva activitat professional.
El lliurament dels Premis a l’Excel·lència
va comptar amb la presència de Miquel
Vilardell, president del COMB; Boi Ruiz,
conseller de Salut; Jaume Padrós, vicepresident del COMB, i Pilar Arrizabalaga,
secretària del COMB. Al voltant de 500
assistents es van aplegar a l’acte institucional al Teatre Romea.
Els Premis a l’Excel·lència Professional es
concedeixen anualment i són el reconeixement de la professió mèdica a metges i metgesses i a equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar d’exercici
de màxima qualitat i per l’enaltiment dels
valors que conﬁguren el professionalisme.
Pere Joan Cardona, un dels metges guardonats, va fer un discurs en nom dels premiats i va destacar el signiﬁcat d’aquest reconeixement. Jaume Padrós, vicepresident
primer del COMB, va parlar sobre els valors de la professió mèdica: autoexigència,
compromís i generositat.
Enguany, el COMB va recordar el 60
aniversari de la descripció de l’estructura de l’ADN per James Watson i Francis
Crick. Josep Corbella, periodista especialitzat en ciència i salut de La Vanguardia,
va introduir el tema, i Antoni Andreu,
aleshores subdirector general d’Avaluació
i Foment de la Recerca de l’Instituto de
Salud Carlos III, va pronunciar la conferència Watson i Crick: dos lluitadors a la
recerca de l’estructura del DNA.

1. Els guardonats amb els Premis a l’Excel·lència
Professional 2012, amb Miquel Vilardell, Boi Ruiz, Jaume
Padrós i Pilar Arrizabalaga. Teatre Romea, 12 de novembre
de 2012. 2. Premiats d’atenció hospitalària.
3. Premiats d’atenció primària. 4. Premiats d’altres àmbits
assistencials. 5. Premiats d’educació mèdica.
6. Premiats de recerca biomèdica. 7. Premiats d’humanitats,
cooperació i gestió. 8. L’Equip d’Atenció Primària Gòtic,
amb el seu premi. 9. El Servei d’Intensius de l’Hospital de
Barcelona, amb el seu premi.
10. L’Organització Catalana de Transplantaments, amb
el seu premi. 11. El Servei del Pneumologia de l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron, amb el seu premi.

El COMB concedeix els
Premis a l’Excel·lència
Professional 2012
> Reconeixement a 42 metges i quatre
equips assistencials per l’excel·lència
i la qualitat en la seva activitat
professional
2

3

Llistat de premiats
Margarita Admetlla, Enric Álvarez, Carme Batalla, Xavier Bonfill, Jordi Borràs, Rosa Maria
Borràs, Concepció Bru, Eugeni Bruguera, Llorenç Caballeria, Pere-Joan Cardona, Francesc
Xavier Carné, Marta Carrera, Maria Cinta Cid,
Xavier de las Cuevas, Franchek Drobnic, Joaquim Esperalba, Josep Espinasa, Enriqueta
Felip, Agustín Franco, Agustí Jornet, Gabriel
Marquès, Alicia Melero, Francisco Javier Mezquíriz, Xavier Montalbán, María Asunción Moreno, Ferran Nonell, M. Antònia Orfila, Jaume
Oriol, Judith Parcet, Francesca Pons, Manel
Puig, Miquel Reguant, Pere Reig, Natàlia Riera, Raimon Ripoll, Josep Roma, Ramon Salazar, Josep Sánchez de Toledo, Montserrat
Soldevila, Albert Sueiras, Carme Tamayo,
Ernest Vinyoles i els equips assistencials de
l’EAP Gòtic, l’Organització Catalana de Trasplantaments, el Servei de Pneumologia de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Servei d’Intensius de l’Hospital de Barcelona.

4

8

5

9

6

10

7

11

Informe Anual 2012
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

35

Activitat col·legial · Professió, cultura i societat

L’Àrea de Cooperació compta amb
118 metges a la borsa de cooperants
XAVIER DE LAS CUEVAS,
president de la Secció Col·legial de Metges
Cooperadors. Coordinador de l’Àrea de
Cooperació del COMB

JAUME ROIGÉ,
vocal de la Junta de Govern

JORDI CRAVEN-BARTLE,
vocal de la Junta de Govern

El COMB dóna suport a
14 metges cooperants
amb el lliurament de
les beques Dr. José
Luis Bada 2012, per un
import de 24.750 euros,
per formar-se en matèria
de cooperació, sia en
estades formatives sia en
estudis de postgrau

1. Miquel Vilardell i Jaume Roigé, a la
taula rodona Cooperació en temps de
dificultats. 28 de novembre de 2012.
2. Xavier de las Cuevas, a l’acte.
3. Metges i metgesses, amb les
beques Dr. José Luis Bada 2012.
4. Taula rodona Cooperació en
temps de dificultats.
5. Jordi Craven-Bartle, a l’acte de
lliurament de les beques Bada 2012.

E

l procés de consolidació de l’Àrea de Cooperació
del COMB durant l’any 2012 ha estat la concreció de tot el seguit de feines i actuacions portades a
terme des de la Secció de Metges Cooperadors, que
va culminar amb la renovació i elecció de la nova
Junta al mes de novembre de 2012.
Dins un any difícil per les connotacions negatives
que la situació de crisi ha ocasionat en el camp de
la cooperació, les accions realitzades tenen un valor
afegit i alhora es manifesten com a molt segures i
consolidades dins l’àmbit general del COMB. La
mateixa renovació de la pàgina web, en el seu apartat de cooperació, ha comportat durant l’any 2012
una dinamització que s’ha concretat en 11 noves
inscripcions, la gestió de deu ofertes rebudes i 64
actes publicats. L’Àrea de Cooperació informa d’un
cens de 209 metges inscrits a la Secció de Metges
Cooperadors i de 118 professionals de la medicina a
la borsa de cooperants. Vegeu més informació sobre
cooperació al web www.comb.cat/cat/formacio_treball/cooperacio/home.aspx.
La participació del COMB en organismes oﬁcials
com el Consell de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat –al Plenari i a la Comissió Legislativa– s’ha reforçat amb la Comissió mixta entre
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya (CCMC) per tal de sumar esforços
i teixir aliances en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària. Des d’aquest
àmbit, s’ha començat a treballar en temes de forma-
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1

ció i homogeneïtzació de les borses de metges cooperants, així com explorant possibles vies de suport
al personal de les ONG. També s’ha treballat per a
la creació d’un grup de treball d’experts/consell assessor liderat pel Departament de Salut per donar
suport a l’ACCD en la valoració de projectes de cooperació de l’objectiu estratègic de salut.
Dins el Consell Municipal de Cooperació de
l’Ajuntament de Barcelona s’ha participat en l’elaboració del nou pla director 2013-2016 i s’ha treballat també dins el comitè d’experts de la comissió
tècnica de la Fundación Red de Colegios Médicos
Solidarios (Organización Médica Colegial).
La participació del COMB dins l’àmbit de la cooperació s’ha materialitzat també en les V Jornades
Catalanes de Salut Internacional (Barcelona, abril
2012), I Jornada “La Profesión Médica y la Cooperación” (Madrid, maig 2012); trobades amb la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya i Metges
Sense Fronteres (març i juny de 2012), i el Curs de
Gestió de seguretat al terreny (Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i el COMB, 13 i
15 de novembre de 2012).
I en l’àmbit intern del COMB, des de l’Àrea de Cooperació s’ha treballat conjuntament amb la Secció
MIR pel que fa a formació i cooperació i amb la Secció de Metges Jubilats per a temes de voluntariat.
Beques Dr. José Luis Bada 2012
El COMB dóna suport a 14 metges cooperants amb
el lliurament de les beques Dr. José Luis Bada 2012,
per un import de 24.750 euros. El Col·legi Oﬁcial de Metges de Barcelona, a través d’una comissió
avaluadora, va resoldre donar a 14 metges una beca
Dr. José Luis Bada en la convocatòria de l’any 2012,
per formar-se en matèria de cooperació, sia en estades formatives sia en estudis de postgrau.
El lliurament de les beques va fer-se el 28 de novembre de 2012, en un acte acadèmic dedicat a la
cooperació, presidit pel mateix president Miquel
Vilardell i el vocal primer Jaume Roigé. A la taula
rodona, moderada per Xavier de las Cuevas, es va
debatre sobre Cooperació en temps de diﬁcultats amb
el director de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Carles Llorens; el director de
Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, i un representant de
Metges Sense Fronteres, Marcos García. Vegeu més
informació sobre les beques Bada a www.comb.cat/
cat/formacio_treball/cooperacio/bada.htm.
Amb la renovació de la pàgina web, a ﬁnals de juliol de 2012, els metges cooperants són els protagonistes del nou apartat del web del Col·legi: Experiències
dels cooperants. L’Àrea de Cooperació del COMB ha
desenvolupat un espai obert perquè els metges que
ho vulguin comparteixin les seves vivències com a
cooperants.

3

Nova Junta de Govern
de la Secció Col·legial de Metges Cooperadors
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President: Xavier de las Cuevas. Vicepresident: Ferran
Aguiló. Secretari: Raúl González. Tresorer: Jordi CravenBartle. Vocals: Mario Ubach, Andrea Corominas,
Josep Maria Canudas, Dolors Coll, Alfons Modolell,
Montserrat Pérez, Rosa M. Gutiérrez de Pando, Jordi
Amat, Iñaki Alegria, Mónica Teran, Carlos Martínez i
Dante Constantino Torres.
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L

a Galeria de Metges Catalans és una
nova pàgina web del COMB que té
l’objectiu d’honorar la memòria de metges catalans que s’han distingit per una
activitat professional o personal destacada. Tots els metges i metgesses que hi hem
inclòs ﬁns ara i els que hi anirem incloent
en el futur han gaudit del respecte dels
seus coetanis i de prestigi social. Alguns
d’ells l’han conservat ﬁns avui, molts anys
després de la seva mort. Altres, en canvi,
han passat a l’oblit, malgrat que moltes
de les seves accions hagin transcendit el
temps que van viure. Amb aquest web volem lluitar contra el concepte que la fama
és efímera i facilitar el coneixement de qui
eren i què van fer molts metges catalans
que van contribuir en vida al progrés del
coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans.
Aquest espai pretén ser alhora informatiu i entretingut. Vol descriure els aspectes
biogràﬁcs més notables d’aquests metges
i metgesses, relatar les seves aportacions
cientíﬁques i aportar aquelles imatges que
ens els mostren en el seu món professional, personal o familiar.
La selecció dels metges que han de sortir
a la Galeria és una feina complexa. Hem
volgut evitar que reﬂecteixi un rànquing
segons el seu prestigi o els seus mèrits acadèmics. També hem defugit ordenar els
personatges cronològicament. Hem fet,
per tant, una selecció amb criteris heterogenis i hem inclòs metges de diferents èpoques històriques, de diferents especialitats
i també metges que van destacar més per
les seves activitats polítiques, patriòtiques
o culturals que no pas per les estrictament
mèdiques. Veureu, si consulteu la Galeria, que hi ha metges de l’època medieval,
com Jacme d’Agramunt o Arnau de Vilanova i, igualment, metges traspassats l’any
2012 com els doctors Josep M. Massons
o Ramon Trias. Hi ha molts metges dels
segles xviii i xix com Pere Virgili o Pere
Mata. Tot i així, el gruix de biograﬁats
més importants el formen els companys
del segle xx: els que han estat un exemple
de metge amb gran prestigi mèdic, com
els professors Pedro Pons o Piulachs, els
que han destacat més per la seva dedicació
a la política, com Jaume Aiguader o Josep
Dencàs, per la seva contribució a dur la
vacuna de la verola a Amèrica, com Josep
Salvany, o aquells que van ser afusellats
durant la Guerra Civil, com els doctors
Santiago Vivancos, Bertomeu Fabres o
Marià Mullerat.
Així, aquest web aspira a convertir-se en
una mena de diccionari il·lustrat de metges
catalans, ja famosos o que haurien de serho. Ens agradaria que quan es parli d’un
metge, els mèrits del qual no us siguin familiars, tingueu el neguit de consultar la
nostra Guia de Metges Catalans per veure
si hi és i què va fer. Si això passa, haurem

Al juny del 2011, la pàgina sorgeix de
reunions entre persones interessades en la
història de la medicina catalana, seguida
d’una proposta a la Junta de Govern del
COMB tres mesos després. Obtinguda
l’aprovació del projecte, a ﬁnals d’abril del
2012 es presenta públicament la Galeria de
Metges Catalans amb les primeres 50 biograﬁes i, a ﬁnals d’any, ja en sumen 150.
Amb l’experiència dels primers nou mesos,
podem atribuir a la Galeria més mèrits dels
que pensàvem que tindria ja que, a banda
de contribuir al coneixement de la medicina catalana que esperàvem, hem comprovat que estem afavorint la projecció social
del Col·legi. Efectivament, molta gent del
món cultural català, no relacionada amb la
medicina, consulta aquestes pàgines i va-

Galeria de Metges
Catalans, un web
sobre la memòria
de la professió
MIQUEL BRUGUERA,
director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del COMB

> El web Galeria de Metges Catalans
vol facilitar el coneixement de qui eren
i què van fer molts metges catalans
que van contribuir en vida al progrés
del coneixement mèdic i a la millora
de la salut dels seus conciutadans
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complert amb els objectius que teníem
quan vàrem dissenyar el web. Esperem,
a més, que la iniciativa de rememorar els
metges destacats faci augmentar la nostra
autoestima col·lectiva. En mirar els noms
dels metges biograﬁats, comprovareu que
si, en el passat, la medicina catalana ha
tingut un gran prestigi, es deu als metges
que han exercit a la nostra terra. Catalunya ha estat i és una terra de grans metges
i aspirem que ho continuï sent.

4

lora positivament la iniciativa del Col·legi
de Metges de Barcelona. També podem dir
que augmenta la cohesió col·legial ja que els
familiars dels biograﬁats –molts dels quals
són metges– es relacionen amb les persones
que treballen en aquest projecte i, per tant,
ni que sigui indirectament, també ho fan
amb el Col·legi en revisar els textos de les
biograﬁes dels seus familiars, aportant iconograﬁa i participant en els actes col·legials
en què es parla de la Galeria de Metges.
Per tot plegat, invitem els col·legiats que
encara no hi hagin accedit a visitar la Galeria. Estem convençuts que els agradarà.
1. Pàgina d’accés al web www.galeriametges.cat.
2. August Pi-Sunyer, com a professor, a l’orla del curs 19041905 de la Facultat de Medicina de Barcelona.
3. Manuel Corachan, a l’orla del curs 1899-1905 de la
Facultat de Medicina de Barcelona. 4. Trinitat Sais, asseguda
la segona per l’esquerra, amb la Junta Organitzadora del 1r
Congrés d’Higiene Escolar. Barcelona, 1912. 5. D’esquerra
a dreta: Xavier Vilanova, Joaquim Trias i Pujol i Agustí Pedro i
Pons. Al fons, Pere Nubiola. Barcelona, 1954.
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L’Àrea Sociocultural
del COMB, espai de
creativitat del metge

L

a tradició sociocultural del COMB
té una llarga història i, al voltant dels
esdeveniments artístics, musicals, lúdics,
esportius i creatius en general, s’han aplegat metges, familiars i amics per mostrar i
compartir les diferents cares de l’expressió
artística.
El 2012 es va crear l’Àrea Sociocultural
per agrupar i coordinar totes les activitats
existents al COMB en aquests àmbits.
Cultura, esport, temps de lleure i creativitat artística es combinen per fomentar
la participació dels metges en les activitats
de l’Àrea, i es recullen i coordinen propostes en un gran ventall d’activitats, acollint
i responent a les iniciatives culturals dels
metges i apropant les inquietuds culturals
del COMB a altres institucions i persones,
tot fomentant projectes comuns. Totes les
activitats desenvolupades des de l’Àrea
Sociocultural van dirigides als col·legiats
i llurs famílies, treballadors del COMB i
potencialment a altres col·lectius que tinguin interès a col·laborar amb el Col·legi.
Les activitats que es van realitzar el 2012
van ser nombroses i variades. Voldríem destacar l’Agenda Cultural, promoguda i mantinguda per la Secció de Metges Jubilats,
que s’elabora en format paper i electrònic i
que recull la vida cultural del Col·legi en tots
els seus àmbits. Els Webs Commemoratius i
Exposicions són llocs on es recorda cada any
la ﬁgura d’un metge català destacat. Els Medijocs volen promoure la pràctica de l’esport
entre els seus membres i aﬁns en un entorn
de competició saludable. S’han endegat ac-

donar a conèixer les obres literàries de metges i familiars. Altres aspectes, com l’Arxiu
Històric, el Museu d’Història de la Medicina, els Premis a l’Excel·lència Professional, o
la Galeria de Metges Catalans van aportant
millores i innovacions dia a dia. L’apartat del
web del COMB de Cultura i Lleure va rebre
183.000 visites durant el 2012.
Val la pena insistir en les propostes
d’avantatges i descomptes per a col·legiats
en espectacles, oci i cultura, esports i hotels, entre d’altres, que proposa el COMB.
També cal recordar que els Concursos
Artístics permeten, any rere any, que els
metges artistes participin en diferents
modalitats: fotograﬁa, pintura, escriptura
i cinema. Algunes d’aquestes activitats es
comparteixen amb altres col·lectius i collegis professionals.
L’Àrea Sociocultural ha adoptat un logo
comú que, tot jugant amb colors i dibuixos temàtics, vol donar unitat al projecte.
La divulgació de totes les activitats es fa a
través dels mitjans propis del COMB i, especialment, a través de l’apartat de Cultura
i Lleure del web (http://www.comb.cat/
cultura_lleure/home.aspx), el newsletter
del COMB, el SIC i l’e-butlletí MIRant (emailing), i les xarxes socials més comunes.
El COMB vol continuar sent el punt de
trobada de tots els metges amb inquietuds artístiques, culturals, esportives i de
lleure creatiu, un aparador privilegiat de
la riquesa de la seva expressió i un decidit
incentivador dels recursos interiors que té
el nostre col·lectiu.

JAUME ROIGÉ,
vocal de la Junta de Govern

> Els Medijocs volen promoure la
pràctica de l’esport entre els seus
membres i afins en un entorn de
competició saludable. S’han endegat
activitats en grup, com la creació de la
Coral del COMB, que s’ha consolidat
amb més de cinquanta cantaires, la
potenciació de l’Orquestra Ars Mèdica,
lectures teatralitzades, sortides en BTT o
viatges de la Secció de Metges Jubilats

3

tivitats en grup, com la creació de la Coral
del COMB, que s’ha consolidat amb més de
cinquanta cantaires, la potenciació de l’Orquestra Ars Mèdica, lectures teatralitzades,
sortides en BTT o viatges de la Secció de
Metges Jubilats. En el camp de la literatura,
cal destacar l’Aparador de Llibres, un lloc on
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5
1. Sortida de la cursa atlètica a Sant Cugat, Medijocs
2012. 2. Participants a la cursa d’esquí Medineu a
Grandvalira, Andorra, Medijocs 2012. 3. Concert de la
Coral del COMB a la sala d’actes. 4. Medijocs 2012. Josep
A. Gutiérrez, Josep Brugada, Ramon Balius i Josep Arimany,
al 7è Simposi Salut, Medicina i Esport, maig de 2012.
5. Agenda cultural del COMB.
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L’Any del Dr. Antoni
Pujadas i Mayans,
pioner de la psiquiatria
catalana

E

l 2012 ha estat per al
Col·legi de Metges de
Barcelona l’“Any Dr. Antoni Pujadas i Mayans”.
Les raons d’aquesta elecció
han estat diverses: el doctor
Pujadas és el fundador del
primer gran hospital psiquiàtric del país a Sant Boi
de Llobregat, el més important i modern de l’Estat
espanyol del seu temps; és
el primer psiquiatre que
aplica, seguint les recomanacions d’alguns
alienistes anglesos, les mesures no constrictives en el tractament dels malalts mentals;
és el fundador de la primera revista psiquiàtrica que es va publicar a Espanya: La
razón de la sinrazón; és un metge emprenedor, pletòric d’idees per oferir serveis sanitaris a la població, des de tractaments termals ﬁns a nosocomials; és precursor de les
polítiques de convenis sanitaris entre l’Administració i la iniciativa privada –a canvi
del pagament d’una quantitat de diners,
Pujadas ofereix el Manicomi de Sant Boi
per atendre malalts psiquiàtrics pobres a la
Diputació de Barcelona i soldats amb problemes mentals a l’exèrcit espanyol– i és el
creador d’un sistema d’assegurança privada
d’assistència sanitària i hospitalització, que
bé es podria considerar un precedent de les
mútues modernes.
La vida de Pujadas és plena d’aventures,
d’èxits i de fracassos, però la seva contribució al desenvolupament de la psiquiatria
catalana és notable i no prou ben reconeguda. Malgrat l’existència d’una interessant biograﬁa de Pujadas, escrita pel doctor Josep Lluís Ausín, el personatge és poc
conegut fora dels cercles interessats per la
història de la psiquiatria, com ara el doctor F.X. Buqueras, que ha fet interessants
comunicacions sobre diferents aspectes de
la vida d’Antoni Pujadas. Per això la Junta
de Govern del Col·legi ha volgut fer palesa
la importància del doctor Pujadas com a
pioner de la psiquiatria catalana, una ﬁta
que sembla aconseguida amb les conferències sobre la vida de Pujadas que s’han fet
a diversos fòrums, com la sala d’actes del
mateix Col·legi de Metges de Barcelona i
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques en un
acte de la Societat Catalana de Psiquiatria.
També, coincidint amb els actes de la Festa
Major d’Igualada, a la sala consistorial de
l’Ajuntament de la capital de l’Anoia, on
Pujadas va néixer l’any 1812 i, ﬁnalment,
al mateix Manicomi de Sant Boi en un
acte impulsat pel comissionat de l’“Any Dr.
Antoni Pujadas”, Josep Ramos, i per l’Orde
Hospitalari de Sant Joan de Déu, actualment propietari d’aquest nosocomi.

MIQUEL BRUGUERA,
director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del COMB

> El doctor Pujadas i Mayans va ser un
metge emprenedor, pletòric d’idees per
oferir serveis sanitaris a la població,
precursor de les polítiques de convenis
sanitaris entre l’Administració i la
iniciativa privada, i creador d’un sistema
d’assegurança privada d’assistència
sanitària i hospitalització, que bé es
podria considerar un precedent de les
mútues modernes

ció de l’exposició Història de la Psiquiatria
a Catalunya, que s’ha materialitzat, com
les anteriors, a l’espai d’exposicions Agustí
Pedro i Pons del Col·legi de Metges de Barcelona. Aquesta mostra ha estat visitada per
molta gent i es preveu que, un cop ﬁnalitzada, es pugui traslladar a d’altres fòrums.
En primer lloc, l’exposició passa revista
des dels inicis a la psiquiatria a Catalunya,
posant l’accent en com eren les grans institucions nosocomials d’aquell moment i els
homes que les van fundar: el Manicomi de
Sant Boi amb el doctor Pujadas; el Frenopàtic de la Santa Creu, impulsat pel doctor
Pi Molist; el Manicomi de Nova Betlem,
creat i dirigit pel professor Joan Giné i Partagàs, i el Frenopàtic de les Corts de Barcelona, dirigit pels doctors Dolsa, pare i ﬁll.
També la Torre Llunàtica de Lloret de Mar
del doctor Campderà, el primer centre per
a orats que es va crear a Catalunya i que
s’ha mantingut actiu ﬁns no fa gaires anys.
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Exposició sobre la psiquiatria a Catalunya
El paper pioner d’Antoni Pujadas en la psiquiatria espanyola ha justiﬁcat l’organitza3

En un segon bloc, s’exposen els recursos
terapèutics de què disposava la psiquiatria
de ﬁnals del segle xix i començaments del
xx, especialment, els ambients distesos,
els mètodes de contenció, els tractaments
d’hidroteràpia i fototeràpia, la teràpia ocupacional i l’electroteràpia, la cirurgia, la farmàcia i la psicoanàlisi.
Finalment es parla de les institucions de
creació més recent, com el Frenopàtic de
Reus, conegut com l’Institut Pere Mata,
el Psiquiàtric de Salt o la Clínica Mental
de Santa Coloma de Gramenet. També es
mostra com era l’assistència psiquiàtrica a
la ciutat de Barcelona.
L’exposició ha permès ressaltar el gran
nombre d’excel·lents psiquiatres d’aquesta
època que ha tingut Catalunya, tal i com
hem il·lustrat en aquesta mostra, entre els
quals, als noms ja esmentats, podem afegir
el del doctor Artur Galceran, fundador de
la Societat Catalana de Psiquiatria i Neurologia, i molts d’altres, com els psiquiatres
Antonio Rodríguez Morini i Belarmino
Rodríguez Arias, pare i ﬁll, Artur Galceran, Joaquim Alier, Domènec Martí Julià,
Francesc Xercavins i, no cal dir-ho, Emili
Mira.
1. Acte institucional de presentació de l’“Any Dr. Antoni
Pujadas i Mayans”, 21 de juny de 2012. 2. Inauguració de
l’exposició La Història de la Psiquiatria a Catalunya, 21 de
juny de 2012. 3. Panell d’inici de l’exposició La Història de la
Psiquiatria a Catalunya.
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Els metges jubilats
col·laboren activament
amb el Programa de
Protecció Social
del Col·legi

L

a majoria de les seccions del nostre Collegi tenen activitats i fan un bon servei ajudant els col·legiats en exercici i llurs
famílies. Però una de les seccions és diferent: la de Metges Jubilats. El mateix títol
ja indica que els seus integrants tenen més
de setanta anys i, per tant, la majoria no
exerceixen. Alguns companys treballaven
en el camp de la medicina pública; altres,
per l’edat, han deixat d’exercir, i alguns han
continuat exercint privadament perquè el
seu estat físic i mental els ho permet.
L’adaptació que exigeix produeix el fet
de passar d’un treball actiu a una vida més
passiva i tranquil·la pot comportar uns
canvis anímics importants: hi ha qui ho
aproﬁta per fer allò que no havia tingut
oportunitat de fer durant la vida professional, d’altres –que no havien previst aquest
canvi o no l’esperaven– poden quedar psicològicament afectats i mancats d’estímul
per enfocar aquesta darrera part de la vida.
Si a aquest aspecte hi afegim la possibilitat de tenir problemes de salut –freqüents
en aquestes edats avançades de la vida– es
presenten greus diﬁcultats físiques o psicològiques.
És per això que la variabilitat de necessitats i conveniències dels companys que
formem aquesta Secció és molt dispar. Coneixedora d’aquesta problemàtica, la Junta
de Govern del Col·legi creà el Programa
de Protecció Social, que col·labora intensament amb la Secció de Metges Jubilats.
Treballadores socials, administratius i els
responsables d’aquest Programa han posat al nostre abast àmplies ofertes i solucions per afrontar aquestes necessitats, que
no són solament de salut, sinó també un
ampli ventall de problemes socials, d’aïllament, de soledat, psicològics o simplement
econòmics.
El fet d’envellir també comporta que alguns companys necessitin ajuts mèdics o
assistència –o simplement orientació– en
algun centre mèdic. Per a aquests es creà
fa un parell d’anys el programa col·legial
Metges x Metges, pel qual un company del
mateix centre es preocupa d’atendre i orientar el company malalt, si ho necessita.
En aquest mateix Informe Anual, podeu
trobar-hi un resum de les activitats, les gestions, els ajuts o altres afers que se’ns han
demanat en el curs de l’any 2012. És per
aquest motiu que, per a qualsevol necessitat, orientació o consulta que s’hagi de
fer en aquest sentit personal, cal posar-se
d’acord amb els serveis socials del Col·legi.
Agenda cultural
Una altra part també important de les activitats han estat les culturals i les de lleure,
que queden reﬂectides en l’Agenda Cultural editada trimestralment. Setmanalment,
cada dimarts, durant l’interval d’octubre a
juny, s’han anat succeint conferències (20),
cinema (5), lectures teatrals (2), concerts
40
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JOAQUIM RAMIS,
president de la Secció de Metges Jubilats

> Treballadores socials, administratius
i els responsables d’aquest Programa
han posat al nostre abast àmplies
ofertes i solucions per afrontar
aquestes necessitats, que no són
solament de salut, sinó també un
ampli ventall de problemes socials,
d’aïllament, de soledat, psicològics o
simplement econòmics

Basc francès, i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Boí Taüll.
Cal recordar les repetides reunions que
s’han tingut amb representants de les seccions culturals d’altres col·legis: economistes, advocats, enginyers, farmacèutics
i, darrerament, s’hi ha afegit el Col·legi de
Periodistes. Al més de juny, s’organitzà un
concert en el qual col·laboraren els sis collegis a l’església del Pi de Barcelona. Hi participaren l’orquestra Ars Medica del nostre
Col·legi i la Coral d’Enginyers, amb un ple
absolut d’assistents.
Un darrer punt que no podem oblidar és
la bona relació i la col·laboració dels quatre
col·legis catalans. Quatre vegades en el curs
de l’any, s’han reunit els representants de les
Juntes de Metges Jubilats per informar de
les respectives activitats i aquestes trobades
van culminar en la Jornada Cultural que se
celebrà a Lleida, el 17 de maig, en la qual
s’atorgaren els guardons dels concursos ar-

1

2

(6), totes les quals obertes lliurement a tota
la col·legiació i amics. Els dimarts s’han
convertit en una trobada d’amics i familiars que, a més d’oferir l’oportunitat d’assistir a un acte cultural, ajuda a mantenir
una amistat nascuda en el curs de l’exercici professional. En aquest mateix sentit
cultural, s’han fet excursions amb autocar
d’un dia a Capellades, a unes caves de Sant
Sadurní, a Poblet i Santes Creus i a Vic o
altres visites a Barcelona, d’obres de Gaudí,
al parc zoològic o al Museu Nacional d’Art
de Catalunya de Montjuïc.
I els jubilats viatgers han pogut gaudir de
viatges per visitar el romànic de Valladolid;
Budapest i el Danubi; joies del Bàltic i Sant
Petersburg; els Pirineus atlàntics i el País

tístics (poesia, narrativa breu, pintura, cinema i fotograﬁa) convocats pel Consell de
Col·legis de Catalunya, després d’una visita
cultural i un dinar de germanor. Tot plegat
una jornada agradable que contribueix a
una millor convivència i fraternitat amb els
metges dels quatre col·legis.
Tampoc podem cloure aquesta breu síntesi de les activitats, sense agrair les facilitats
que hem rebut dels responsables del Collegi, com també la simpatia, l’amabilitat i
la bona tasca dels components del Servei
d’Activitats i Congressos i dels administratius que ens han ajudat. Sense ells hauria
estat difícil mantenir aquestes activitats.

1 i 2. Carme Martín, vocal de la Secció de
Metges Jubilats del COMB, Miquel Vilardell,
president del COMB; Joaquim Ramis, president
de la Secció, i Josep Maria Martí Mercadal,
vocal de la Secció, a l’Assemblea General de la
Secció de Metges Jubilats, 26 de juny de 2012.

Only
Talent
Performs
Talent al seu servei
L’ aliança del Grup ANDBANK amb el Grup MED posa a la seva disposició els millors assessors
patrimonials amb més de 15 anys d’experiència en el sector.
L’objectiu de Medpatrimonia és ajudar els nostres clients a preservar el seu patrimoni.

Grup ANDBANK. Andbank Luxembourg S.A. N182427E - 7, Rue Robert Stümper L-2554 Luxembourg
Grup MED Corporatiu SAU A5848758 - Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona
Medipatrimonia. Invest S.L. B64963978 - Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona

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

L V
La
Vanguardia.
a a di
dia M
MediSalud,
diSall d 224-1-12
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d 66-2-12
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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”. [...]

12

13

16

17

18

“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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Grup MED

U

n any més que hem seguit patint.
Vivint la crisi econòmica més gran
d’aquesta generació. Una crisi que comença a afectar l’estabilitat institucional i política del conjunt del país. Que porta a nivells d’incertesa creixents no sols els que la
crisi ja ha afectat en els seus ingressos, sinó
el conjunt de la població. Amb un consum ensorrat, riscos bancaris amb xifres
inèdites que han fet trontollar la mateixa
Unió Europea i que han fet caure governs
un darrere l’altre i han crispat la societat
ﬁns a nivells inquietants.
Sobre el sector sanitari, la crisi ha estat
especialment visible. Si som realistes hem
d’acceptar que potser hi ha altres sectors
de població (com la construcció, el comerç, etc.) molt més dramàticament afectats que els metges, però nosaltres tenim
parts del nostre col·lectiu molt perjudicades
per les retallades del pressupost de sanitat,
sobretot dolorosa per als interins, per als
més joves i per als que ja estaven en situació menys estable abans de la crisi i que
ara s’han precaritzat moltíssim.
Al COMB i al Grup MED en som molt
conscients i estem compromesos a mirar
de mitigar els efectes sobre els nostres
metges més vulnerables. El Programa de
Protecció Social, la Borsa de Treball, i
l’Assessoria Jurídica-laboral han hagut de
ser reforçats i més ben dotats per donar
respostes més efectives a les necessitats
d’aquests metges. I som conscients que
ens hem de preparar per reforçar la capacitat del nostre Programa de Protecció Social per donar, en el futur, més respostes i
més efectives als metges.
Totes aquestes necessitats i projectes
de més i millor protecció, i tots els projectes col·legials de més i millor capacitat
de comunicació del Col·legi i la Junta de
Govern quan es posiciona en els problemes de la crisi i les reformes sanitàries,
d’impuls més efectiu al canvi tecnològic
i a l’emprenedoria necessiten, requereixen,
més i més recursos econòmics. Aquests
nous recursos no poden demanar-se als
metges perquè el Col·legi no pot ni plantejar-se d’augmentar les quotes, ni gravar
amb taxes noves els serveis que presta, ni
demanar subvencions, és clar.

L’any 2012, un any
molt dolent: resistim
i confiem
JAUME AUBIA,
president executiu del Grup MED, SAU

> En moments de crisi de confiança en
tantes i tantes institucions, el COMB
aconsegueix millorar la confiança
dels seus metges, cohesionar més el
col·lectiu i fer-se útil a més persones i
famílies. Aquesta és la base del nostre
èxit: que genera confiança

Cal que aconseguim nous recursos pels
nostres propis mitjans. El principal que té
el COMB a la seva disposició és el Grup
MED. És una realitat potent i efectiva
que molts altres col·lectius ens envegen:
un grup d’empreses que presten serveis
als metges (serveis voluntaris) i competitius en un món obert i sovint molt dur.
L’any 2012, el Grup MED, un any més (i
en portem molts), i malgrat la intensitat
de la crisi, ha aconseguit generar més recursos per fer possible que totes aquestes
activitats i tots aquells ajuts i serveis puguin augmentar.
En el quadre adjunt es reﬂecteixen les
magnituds dels resultats que, any rere any,
ens mostren una realitat positiva i esperançadora. Positiva no sols perquè gairebé
2,5 milions d’euros són en temps de crisi una quantitat memorable, sinó perquè

aquest quadre mostra també l’esforç voluntariós i lloable de la gent que treballa
al COMB-Grup MED. Hem aconseguit
més ingressos amb un nombre d’empleats i uns costos de personal continguts
i, per tant, augmentant la productivitat
de cada persona. Mostra també que ha
crescut el nombre de clients. En un any
que el nombre de col·legiats pràcticament
s’ha estancat, això signiﬁca que el Grup
MED i el COMB han aconseguit fer-se
útils i atractius per a més metges. Aquesta
dada, mantinguda també després d’anys,
ens omple de satisfacció. En moments de
crisi de conﬁança en tantes i tantes institucions, el COMB aconsegueix millorar
la conﬁança dels seus metges, cohesionar
més el col·lectiu i fer-se útil a més persones i famílies. Aquesta és la base del nostre
èxit: que genera conﬁança. No estem bé,
ho sabem i ho patim, però al Col·legi hi
pots trobar suport i ajut, primer per als
vulnerables, però també per als altres, per
a la majoria de metges que necessiten conﬁar els seus estalvis, la seva seguretat, els
seus anhels, les seves iniciatives i la seva
solidaritat en una institució que treballa
per a ells i que no els defrauda ni força
ningú.
Tots volem que el Col·legi pugui fer més
per als metges, tots desitgem que el futur
ens sigui més benigne que aquest present
incert o amenaçador. El Col·legi i els
seus professionals treballem cada dia per
aquest futur millor.
Estem agraïts que, any rere any, més
i més metges ho entenguin, vinguin al
COMB i col·laborin en aquesta construcció col·lectiva que ens omple d’orgull als
que hi participem.

COMB + Grup MED
(100% participades)

Exercici 2007

Exercici 2008

Exercici 2009

Exercici 2010

Exercici 2011

Exercici 2012 (1)

Ingressos explotació

21.764.552 €

25.324.561 €

24.728.888 €

24.570.307 €

25.048.661 €

26.525.828 €

Ingressos totals

24.747.898 €

26.590.397 €

25.602.738 €

25.498.432 €

25.483.727 €

27.182.195 €

45.956

46.233

47.068

50.049

55.150

57.482

284

282

273

279

277

276

522.542 €

89.062 €

99.249 €

45.579 €

155.048 €

154.189 € (2)

2.796.719 €

2.942.205 €

2.734.311 €

2.526.125 €

2.500.618 €

2.497.159 €

Nombre de clients
Nombre d’empleats
Resultats
Aportació Grup MED al COMB

Font: Grup MED.
(1) Dades Consolidades. Matriu: Col·legi de Metges de Barcelona. Participades: Totes les societats amb una participació igual
o superior al 20% del capital social. El procés de consolidació ha estat revisat per l’auditor.
(2) El resultat del consolidat del Grup MED sense el Col·legi és de 149.996 €.
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L’Àrea Bancària registra un increment superior al 20% en dipòsits
dels clients durant el 2012
RICARD MONTES,
gerent de l’Àrea Bancària del Grup MED

ALBERT LLUCH,
conseller delegat

El resultat obtingut,
més enllà de les dades
objectives, ha estat
una impressionant
manifestació de
confiança dels metges
col·legiats i les seves
famílies, en un moment
en què cal valorar molt
significativament aquesta
expressió de compromís

Fullet de Med1 sobre
serveis bancaris.

L

Àrea Bancària
Comptes Corrents + Dipòsits
140

Dades expressades en saldos mitjans
130,5

130

Milions d’euros

120
108,6

110
100
88,6

90
80

84,2
76,6

70
60
2008

2009

Font: Àrea Bancària. Grup MED.
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En el cas dels fons d’inversió, hem assolit la xifra de 24,3 milions, el que fa que hàgim crescut un
8,4%, tot i tenir present que el sector de fons va davallar un 4,2% segons dades d’Inverco.
2. Crèdit a metges i clients.
Cal destacar en aquest apartat que, tot i que la percepció del mercat és que l’accés al crèdit està restringit, no ha estat pas el nostre cas, ni per tant el dels
col·legiats i clients. Hem pogut fer front a totes les
sol·licituds que ens han arribat, tant si han vingut
de necessitats individuals com si s’han generat per
necessitats de negoci o d’emprenedoria.
Tot i el retraïment del consum, hem aconseguit
mantenir la nostra cartera de préstecs hipotecaris,
tant en nombre com en saldos vius. No obstant
això, i pel que fa als préstecs que van directament a
ﬁnançar el consum, la davallada ha estat en sintonia
amb el mercat.
Pel que fa al ﬁnançament dels emprenedors i negocis, hem constatat que l’oferta d’aquest servei ja
està plenament consolidada, i és en aquest apartat
on s’han produït els creixements, tant en nombre
de clients com d’imports i d’operacions realitzades
aquest any.
Val a dir que, per tal d’acostar-nos més a les necessitats del col·lectiu mèdic, hem desenvolupat amb
BBVA un producte per fer l’avançament de les factures que s’han de presentar a les mútues, per tal que
els metges tinguin accés a una forma més ràpida –i
operativa– de liquiditat.
3. Serveis bancaris.
Els clients que al ﬁnal de l’exercici ja disposaven
dels serveis de BBVA superaven els 8.000. Això representava un increment en nombre de clients de
1.537 –un 23,76% més que fa un any– un augment
realment espectacular que només s’explica pel nivell
de conﬁança que ens demostren col·legiats i clients.
Hem augmentat igualment en altres apartats,
com són la ràtio de nòmines per client –que ha
passat del 31 al 36,9%–, de pensions –del 3,3 al
6,25%– o el d’utilització de l’accés per Internet al
BBVA –del 35 al 42%–. L’increment del nombre de
targetes de crèdit actives –totalment gratuïtes– ha
estat d’un 11,72%.
Com a conclusió, l’exercici 2012,
que ha comportat grans reptes tant
Àrea Bancària
Nre. de targetes de crèdit actives
per al sector com per als serveis bancaris que s’ofereixen al COMB, ha
ﬁnalitzat atenent les necessitats dels
7.000
metges col·legiats i llurs famílies, dis6.073
posant d’equips humans plenament
6.000
implicats i compromesos en aquesta
5.436
tasca i amb una resposta per part dels
5.000
metges que ha superat qualsevol expectativa optimista. Hem reforçat els
equips, els productes i la formació, i
4.000
3.663
estem totalment compromesos amb
l’objectiu de respondre a l’impres3.121
3.000
sionant cúmul de conﬁança que els
metges col·legiats i les seves famílies
2.000
estan dipositant en els nostres profes2009
2010
2011
2012
sionals.

’any 2012 ha continuat protagonitzat per la crisi
econòmica i a Espanya també per la crisi ﬁnancera. La Comissió Europea va ﬁxar les necessitats
reals de capitalització del sistema ﬁnancer, que els
bancs sans –molt especialment el BBVA– van poder
cobrir amb la pròpia generació de resultats i la captació de recursos.
Pel que fa als serveis bancaris que s’ofereixen al
Col·legi de Metges, un dels fets més rellevants fou
la decisió unilateral de Banco Mediolanum –antic
Fibanc– de no renovar el conveni de col·laboració
que manteníem des del 1992. Aquesta decisió unilateral va obligar a dimensionar adientment els serveis
d’atenció, tant personal com telefònica, de l’Àrea
Bancària, amb l’objectiu d’oferir una alternativa a
aquells col·legiats que ﬁns a aquell moment només
havien fet servir Banco Mediolanum.
El fet que el Col·legi de Metges de Barcelona, mitjançant el Grup MED, disposi d’un potent i complet conveni amb el BBVA, hereu de la històrica relació inicial amb Banca Catalana, potenciat de manera molt important el 2007, ens va permetre oferir
una àmplia gamma de serveis i productes ﬁnancers
de la màxima qualitat, amb la seguretat i solvència
que aquesta entitat ens aporta.
La realitat és que el resultat obtingut, més enllà de
les dades objectives que a continuació sintetitzem,
ha estat una impressionant manifestació de conﬁança dels metges col·legiats i les seves famílies, en un
moment en què cal valorar molt signiﬁcativament
aquesta expressió de compromís.
En resum i expressat amb dades objectives:
1. Estalvi dels col·legiats i clients.
Els recursos de clients gestionats amb productes dins
del balanç (comptes corrents i imposicions a termini ﬁx) han experimentat un increment de més del
20%. Hem de tenir present que, segons dades del
Banc d’Espanya, al sector ﬁnancer es va produir una
davallada del 4,15% en aquests mateixos productes.
Pel que fa als productes de fora del balanç, en
plans de pensions hem arribat als 38,5 milions, que
suposa un increment del 8%, per sobre del 3% que
va créixer el sector segons dades de la Dirección General de Seguros.

2011

2012
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Healthequity, un fons de capital risc per
finançar projectes innovadors del sector sanitari
LLUÍS G. PARERAS,
gerent de l’Àrea d’Incubació de Projectes
Empresarials MediTecnologia

H

ealthequity és un fons de capital risc especialitzat en projectes early-stage del sector sanitari. La seva creació va ser promoguda pel Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona i pel grup financer
Riva y García, i va ser aprovat l’any 2012 per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Es tracta d’un fons jove que gestiona actualment
7 milions d’euros (quantitat que s’ampliarà el pròxim
any per assolir entre 15 i 20 milions d’euros) i que
està analitzant projectes per fer les seves primeres
inversions en l’entorn de la biotecnologia, els dispositius mèdics i els serveis sanitaris.
L’objectiu de Healthequity és fer aflorar idees al
sector i contribuir que arribin al mercat, fomentantne el creixement com a empreses, amb el consegüent
efecte de creació de llocs de treball especialitzats,
l’augment del teixit industrial del país i la generació
de riquesa.

Healthequity neix amb
l’esperit de transformar
la sanitat a través de
la innovació centrant
les seves inversions en
biotecnologia, dispositius
mèdics i serveis
sanitaris. L’objectiu
de Healthequity és
diversificar riscos, fent
coexistir empreses
en diferents fases del
procés de maduració i
en diferents subsectors L’oportunitat: per què ara?
dintre del sector salut Hi ha diferents factors a tenir en compte:

1

1. La Vanguardia, 23 de setembre
de 2012.
2 i 3. Acte de presentació de
Healthequity al Col·legi de Metges
de Barcelona, març de 2011.

2

3

Healthequity és un fons especialitzat en el sector
salut. El sector healthcare està considerat un dels sectors d’alta tecnologia amb més perspectives de futur.
És el target d’inversió número u del món i es preveu
que aquesta tendència es mantingui en el futur. La
ciència és un motor cada cop més rellevant en l’economia i les ciències de la vida són una oportunitat
d’inversió. Per això és important per al nostre país
potenciar el sector de la biotecnologia i de les noves
tecnologies mèdiques.
Localització: Espanya, i especialment Catalunya,
s’està posicionant com un dels clústers més dinàmics d’Europa en innovació en el sector sanitari.
Catalunya concentra bona part del conjunt de la investigació estatal en healthcare, la qual cosa implica
una generació constant de projectes d’inversió.
Dealflow: gràcies al programa de referència “El
metge emprenedor”, que va iniciar el COMB a finals
del 2004 per ajudar a promoure la innovació sanitària entre el col·lectiu mèdic i en diferents hospitals
com el Clínic de Barcelona, Sant Joan de Déu, etc.,
Healthequity té accés a un dealflow constant d’idees. L’any 2012 es van rebre més de 200 projectes, la
majoria dels quals tenen base a Catalunya, i se’n van
analitzar més de 25 amb més detall com a possible
inversió per part del fons.
Competència: hi ha molt pocs fons d’inversió a
Espanya que estiguin únicament especialitzats a invertir en salut, sector que té unes regles de joc completament diferents als altres i que cal conèixer en
profunditat.

L’equip
El COMB i Riva y García compten amb una extensa xarxa de contactes i relacions estratègiques
clau amb els diferents actors de l’ecosistema: universitats, centres d’investigació, hospitals, oficines
de transferència, Administració pública, indústria,
entitats financeres, xarxes de business angels i escoles
de negoci.
Ambdues institucions aporten, a més, l’experiència i els coneixements tècnics i financers necessaris
per aportar valor a la creació i el creixement de companyies del sector sanitari.
Target i criteris d’inversió
Healthequity neix amb l’esperit de transformar la
sanitat a través de la innovació centrant les seves inversions en biotecnologia, dispositius mèdics i serveis sanitaris. Dins d’aquests subsectors, busquem
companyies visionàries en mercats potencials on
existeixin oportunitats per fer millores clíniques
significatives.
L’objectiu de Healthequity és diversificar riscos,
fent coexistir empreses en diferents fases del procés
de maduració i en diferents subsectors dintre del
sector salut.
El focus principal es posa en biotechs que no estiguin gaire allunyades del mercat o que tinguin un
camí més curt, com per exemple el desenvolupament d’un fàrmac orfe o la possibilitat de realitzar
directament una fase clínica I/II, i en dispositius
mèdics que aportin innovacions importants. En
conjunt, aquests dos sectors corresponen al 62% del
dealflow rebut a Healthequity durant el 2012.
Els criteris d’inversió varien en funció del subsector, però en tots cal un alt grau de coneixement de la
cadena de valor i dels elements clau dels quals depèn
l’èxit o el fracàs de l’emprenedoria al sector sanitari.
Mercat significatiu. El producte o el servei ha de
tenir el potencial d’entrar en mercats grans o segments de mercat molt rendibles.
Protecció intel·lectual forta o, en cas que manqui,
la capacitat de generar barreres d’entrada per als
competidors.
Model de negoci atractiu i sostenible: el producte
o servei ha de disposar d’un model de negoci amb
bons marges operatius i amb un avantatge sostenible en el temps.
Tecnologia única amb un clar benefici: el producte
o servei ha de suposar una nova modalitat terapèutica o representar una millora substancial de l’actual
gold standard.
Camí regulatori creïble. Camins de regulatòria,
clínics i de pagament ben definits.
Equip qualificat. La companyia objecte d’inversió
ha de tenir el millor equip, tant des del punt de vista
científic com des de la perspectiva de gestió.
Healthequity selecciona els projectes on invertir a
través d’una anàlisi exhaustiva del pla de negoci que
aporten els emprenedors i fa un estudi del projecte
des del punt de vista tècnic i financer en funció dels
criteris esmentats.
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Les mutualitats consoliden el seu paper clau
en la previsió social complementària

E

spanya continua patint la greu crisi
econòmica iniciada l’any 2007 i no
es veuen camins raonables de sortida. Hi
ha dubtes sobre la resistència de l’euro i el
futur de la UE. Al llarg del 2012 s’ha arribat a una situació crítica i difícil, l’atur ha
assolit els sis milions de persones (el 26%
de la població activa; l’atur juvenil és del
55%). Està en qüestió la viabilitat del deute sobirà i la prima de risc ha assolit els pics
més alts de la història.
A més, ens trobem amb una difícil crisi institucional. No s’afronta la reforma i
l’aprimament de l’Administració pública,
i hi ha episodis de corrupció política i econòmica que causen un profund neguit
i vergonya. Trobem a faltar que les
persones i les institucions que ens representen siguin capaces de promoure
la conﬁança de la població per la seva
exemplaritat, per tal d’encapçalar un
moviment de regeneració pública que
permeti assentar les bases necessàries
per iniciar la sortida de la crisi.
En l’àmbit de la previsió social, les
mutualitats poden ser una referència
d’aquest canvi. Són entitats que no
tenen ànim de lucre, les seves estructures són democràtiques i permeten la
participació de tots, el que implica que
siguin transparents i, per la seva història i bona feina, han de ser peces clau
en la consolidació de la previsió social
complementària.
Mutual Mèdica ha superat l’any 2012
amb un bon resultat; continuem ampliant el suport i la conﬁança del collectiu mèdic. Hem assolit els 41.358
mutualistes i la facturació ha crescut
un 17%, ﬁns als 50,2 milions d’euros.
Com ja ha passat en els darrers anys, 1
mantenim un sa control de despeses que,
en termes relatius, han disminuït en més
del 2% respecte a l’any anterior i està previst que segueixi així els propers anys.
Catalunya continua sent on Mutual Mèdica té més recursos i l’espai on podem conèixer de prop les necessitats dels metges
en matèria de previsió social, necessitats
que convertim en solucions asseguradores.
Medicorasse, la corredoria d’assegurances
del COMB, té un paper molt important
en la línia de buscar les solucions asseguradores més adequades per al metge.
Durant l’any passat hem perfeccionat l’adequació de la nostra alternativa
al RETA (el sistema MEL), que s’havia
d’adaptar a la Llei 27/2011 i posar-se en
marxa al gener de 2013. Aquesta normativa implica un increment de l’aportació que
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Catalunya continua sent on Mutual
Mèdica té més recursos i l’espai
on podem conèixer de prop les
necessitats dels metges en matèria
de previsió social, necessitats
que convertim en solucions
asseguradores. Medicorasse, la
corredoria d’assegurances del
Col·legi de Metges de Barcelona,
té un paper molt important en
la línia de buscar les solucions
asseguradores més adequades per
al metge

el mutualista ha de fer a
la mutualitat per tal de
tenir un producte que li
serveixi com a alternativa al RETA. La mutualitat professional és una
alternativa avantatjosa,
ja que l’aportació bàsica
és del 80% de la quota
del RETA. A més, és
una forma segura d’augmentar l’estalvi per a la
jubilació, amb la qual 2
cosa és una opció de solidesa davant els
canvis que puguin produir-se en el sistema
públic de pensions. Proposem als metges
una assegurança que els garanteixi 1.000 €
al mes (valor 2012) a partir dels 65 anys, als
quals s’afegirà la jubilació pública.

Treballem per aconseguir una millora
de la ﬁscalitat en l’assegurança de jubilació; no és just que l’avantatge ﬁscal que té
el metge en actiu esdevingui un augment
de la pressió ﬁscal quan és una persona
gran i es jubila. Però el nostre objectiu és
estendre els avantatges de la mutualitat a
un col·lectiu més ampli de metges i, per
aconseguir-ho, treballem en el disseny de
productes especíﬁcs per a metges joves.
Creiem important que s’uneixin esforços des de totes les institucions i entitats
per fomentar la cultura de l’estalvi a llarg
termini, no sols per un interès particular,
sinó com a eix fonamental de la millora de
l’economia del país.
A Mutual Mèdica hem desenvolupat sistemes de control intern de vigilància en el
compliment d’objectius adequant-nos a
la línia que assenyala el segon pilar de la
normativa europea Solvència II, que regirà
la gestió de les entitats asseguradores, amb

la ﬁnalitat de tenir més
garanties de seguretat ﬁnancera. El nostre equip
professional fa anys que
treballa perquè quan entri
en vigor l’aplicació de Solvència II, es faci de manera ordenada.
Continuarem mantenint
la nostra cultura de treball. Mutual Mèdica és
una entitat sense ànim de
lucre, sense honoraris per
als seus consellers, i els beneﬁcis obtinguts
es reinverteixen en millores per als mutualistes.
1. Fullet sobre el producte MEL de Mutual Mèdica.
Medicorasse, corredoria d’assegurances del COMB.
2. Nolasc Acarín, president de Mutual Mèdica.
(Fotografia: Mané Espinosa)
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Medicorasse potencia l’oferta de noves assegurances, especialment
en salut, llar i responsabilitat civil de centres sanitaris
JAVIER NAVARRO,
director general de Medicorasse

ALBERT LLUCH,
conseller delegat

Medicorasse, l’any
2012, s’ha esforçat per
defensar els interessos
dels clients i, alhora,
mantenir els ingressos
que li permeten aportar
recursos econòmics al
COMB. Tot això ho ha fet
invertint en l’estabilitat i
l’eficàcia dels mitjans de
què disposa

Anunci de Medicorasse sobre
Protecció Asseguradora Integral
Professional.

M

edicorasse, la corredoria d’assegurances del
COMB, ha reforçat durant el 2012 les accions
per continuar a prop del col·legiat tot oferint una ràpida resposta a les necessitats de cobertures, de servei
i d’estalvi en les seves assegurances.
Una acció destacable ha estat la creació d’un sistema àgil i efectiu de detecció de situacions que poden
provocar la insatisfacció del client i donar-hi una
ràpida resposta. Es tracta d’un sistema especial de
gestió de queixes que va més enllà del que la normativa asseguradora estableix i mitjançant la qual tota
l’organització s’involucra en la defensa dels interessos
dels clients de manera encara més intensa.
L’assessorament personalitzat ha continuat sent un
principi d’actuació fonamental per a la corredoria i
ha tingut el seu reﬂex en les 16.453 visites/entrevistes
(13.952 relacionades amb l’assessorament comercial i
2.501 relacionades amb l’assessorament de sinistres),
i en les més de 26.314 trucades realitzades (14.739
relacionades amb l’assessorament comercial i 11.575
relacionades amb l’assessorament de sinistres).
Una altra aposta de la corredoria d’assegurances a
favor dels interessos dels col·legiats és la millora en
l’agilitat de la tramitació dels sinistres, mitjançant
l’impuls i el seguiment intensiu de la gestió de les
companyies. A ﬁnals d’any, això s’ha traduït en un
augment de més d’un 10% de la ràtio, ja excel·lent,
de sinistres resolts durant el mateix exercici.
Sobre la base de l’experiència acumulada, Medicorasse ha continuat revisant i adaptant el seu catàleg
de productes, incorporant-hi una assegurança de
defensa jurídica en col·laboració amb la companyia
Arag i millorant substancialment el producte de responsabilitat civil per a centres sanitaris pactat amb la
companyia Zurich.
En el difícil context econòmic de
2012 va cobrar especial importància
el manteniment de l’estabilitat dels
ingressos de la corredoria de manera
que poguessin continuar revertint
en els col·legiats a través dels serveis
que els presta el COMB. Això s’ha
aconseguit potenciant l’assessorament i l’oferta d’assegurances amb
importants increments en noves pò-

lisses i, molt especialment, en salut, llar i responsabilitat civil de centres sanitaris.
L’únic ram d’assegurances on la crisi econòmica
general ens ha afectat i no ens ha permès aconseguir
els objectius ﬁxats de nova producció ha estat el de
les assegurances d’automòbil. Malgrat això hem
continuat ajustant al màxim les primes, oferint un
servei d’assessorament als col·legiats sense disminuir
la capacitat d’atenció presencial i telefònica a disposició dels clients.
Un altre fet remarcable, i que avala la bona tendència de l’estratègia de la corredoria d’assegurances
del COMB, és que continuem ampliant el marc de
col·laboració amb altres col·legis professionals, que
conﬁen en Medicorasse per oferir un servei assegurador de qualitat. Un exemple és l’acord signat amb el
COEM (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de Madrid).
Finalment, també hem implementat i reforçat un
seguit d’actuacions per detectar de manera àgil si les
gestions de la corredoria, avaluades des de les perspectives quantitatives, qualitatives i legals, assoleixen
el nivell de qualitat estratègicament marcat. Entre
d’altres, les actuacions més signiﬁcatives han estat: la
millora dels sistemes d’informació que proporcionen
dades no únicament relacionades amb la producció
sinó també amb aspectes que afecten directament la
qualitat i l’efectivitat del treball (temps de resposta,
seguiment de gestions, compliment normatiu i detecció de demores de resposta de les companyies), i
l’Enquesta de satisfacció sobre la gestió de sinistres,
en la qual s’ha obtingut una valoració global sobre
la satisfacció del client de 8,6 punts sobre 10 (208
sinistres analitzats).
També hem continuat invertint en la formació
permanent de l’equip humà de la corredoria i dels
nostres col·laboradors, realitzant un total de 63 accions formatives sobre temes diversos (assessorament i
atenció al client, productes asseguradors, normativa
legal, normativa interna i informàtica).
Medicorasse, l’any 2012, s’ha esforçat per defensar
els interessos dels clients i, alhora, mantenir els ingressos que li permeten aportar recursos econòmics
al COMB. Tot això ho ha fet invertint en l’estabilitat
i l’eﬁcàcia dels mitjans de què disposa.

Declaracions de sinistres. 2012

Medicorasse. Pòlisses de nova producció 2004-2012

(8,9% de decrement respecte al 2011)
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Firmaprofesional confirma el seu lideratge com a proveïdor
de seguretat i confiança en el mercat de certificació digital
JORDI MASIAS,
conseller delegat de Firmaprofesional

ALBERT LLUCH,
conseller de Firmaprofesional

Firmaprofesional ha
incrementat el nombre
de certificats digitals
actius en un 25%,
gràcies sobretot al
progressiu desplegament
del certificat digital dins
de la sanitat catalana,
amb un conveni entre el
Departament de Salut
de la Generalitat de
Catalunya i el Consell de
Col·legis de Metges de
Catalunya

E

n un any amb una conjuntura socieconòmica
molt difícil, Firmaprofesional ha sabut assolir
els resultats previstos i millorar-los sensiblement respecte al 2011. Així, es conﬁrma el seu lideratge com
a proveïdor de seguretat i conﬁança en el mercat de
la certiﬁcació digital.
Hem consolidat el negoci entorn al certiﬁcat digital i la signatura electrònica, a través de la renovació
i ampliació dels contractes amb clients:
- Incrementant el nombre de certiﬁcats digitals actius en un 25%, gràcies sobretot al progressiu desplegament del certiﬁcat digital dins de la sanitat
catalana, amb un conveni entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya.
- Mantenint la pràctica totalitat dels seus clients
actius i ﬁns i tot augmentant els serveis que tenen
contractats.
- Incorporant nous recursos a les tasques comercials
i aconseguint clients rellevants per la seva dimensió
i repercussió, com són la sanitat de Castella i Lleó,
SACYL, i també contractes d’externalització i ser-

1

4

2

1. Oficines de Firmaprofesional,
ubicades a l’Edifici d’ESADE Creapolis,
a Sant Cugat.
2. Logotip de SEU.
4. Logotip de Firmaprofesional.
4. Captura de pantalla de l’aplicació
per a mòbils idBCN.
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veis de gestió d’altres autoritats de certiﬁcació, com
Banco Santander o Avansi Dominicana.
- Ajustant els preus a la realitat del sector, amb un
esforç notable per obtenir més volum de negoci, tant
en certiﬁcats com en els suports criptogràﬁcs corresponents.
A ﬁ de poder preparar el futur amb garanties, Firmaprofesional ha treballat en noves solucions de
negoci:
- Desenvolupant les aplicacions que comporten la
mobilitat i l’ús dels terminals mòbils, com a base del
futur tecnològic, i aproﬁtant la capitalitat mundial de
Barcelona en el món del mòbil.
S’ha creat una nova línia estratègica, ja materialitzada en un contracte amb l’Ajuntament de Barcelona,
on la identitat digital de les persones s’integra dins
del seu telèfon mòbil, amb un sistema subministrat i
avalat per Firmaprofesional. Aquesta línia de negoci
permet plantejar un escenari de futur molt positiu,
tant en l’àmbit econòmic com de referent tecnològic.
- Treballant en solucions adreçades al món empresarial i introduint Firmaprofesional en sectors productius i de serveis on abans no hi tenia presència. Aques-

tes solucions combinen el coneixement i l’experiència
de Firmaprofesional en certiﬁcats digitals i signatura
electrònica de documents, i donen com a resultat
unes eines que entren en els processos de negoci dels
clients i els aporten avantatges molt tangibles.
- Analitzant els sistemes de centralització de la
gestió dels certiﬁcats digitals. Aquesta activitat ha
donat lloc a la cerca de partners especialitzats en el
programari de gestió centralitzada de certiﬁcats digitals, amb l’objectiu d’incorporar les solucions dins
de la cartera de Firmaprofesional.
En paral·lel a la cerca de solucions, s’ha realitzat
una prospecció de mercat amb un resultat molt bo
pel que fa al nombre d’oportunitats detectades, i
que permet plantejar una estratègia concreta per a
l’exercici 2013 en aquesta línia de negoci.
Complementant l’activitat en els mercats coneguts, el 2012 Firmaprofesional ha iniciat
l’expansió cap a nous
mercats.
- S’ha fet una anàlisi
exhaustiva de les lleis de
certiﬁcació i signatura
electrònica dels països
de l’Amèrica Llatina,
cercant els que ofereixen
una millor oportunitat
per a Firmaprofesional
en funció de la maduresa i l’aﬁnitat tècnica i
jurídica.
- Com a conclusió i a
conseqüència de l’anàlisi legal i de negoci a l’Amèrica Llatina, Firmaprofesional ha participat en la creació d’una companyia
a Colòmbia, amb seu a Bogotà. Aquesta companyia és SEU, Servicios Electrónicos Universitarios,
i, conjuntament amb dos socis més, les companyies
espanyoles OCU i SIGNE, oferirà serveis de certiﬁcació digital i signatura electrònica tot creant una
autoritat de certiﬁcació colombiana.
Per completar aquest escenari s’ha treballat i deﬁnit una renovació d’imatge, traduïda en una nova
pàgina web que entrarà en producció en el primer
trimestre de 2013, amb un nou catàleg corporatiu.
Cal indicar, ﬁnalment, que Firmaprofesional,
aquest any 2012, ha passat satisfactòriament l’auditoria com a prestador de serveis de certiﬁcació per
part del MINETUR, Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
En conclusió, doncs, el fet d’haver assolit amb escreix el pressupost previst per a l’exercici, mercès a la
feina feta i els projectes endegats, ens permet albirar,
per al 2013, un escenari de creixement important.
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