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Opinió i anàlisi

Activistes
positius

“Hem de ser
activistes positius,
són necessàries noves
idees que cal saber
explicar i comunicar
bé; per seduir i trobar
la implicació de tots,
hem d’estar units”

En moments en què els sistemes de comunicació per transmetre la informació estan en
constant desenvolupament i es discuteix el paper dels mitjans tradicionals, el Col·legi fa
una aposta a favor de la complementarietat de tots ells: per una part, introduint totes les
tecnologies en xarxa i, per l’altra, continuant amb la informació en paper. És en aquest
context que presentem la nova revista del COMB com a mitjà per donar a conèixer totes
les activitats i, així, despertar la curiositat per tot el que passa en el nostre entorn i junts
poder aportar elements creatius que siguin útils als companys.
Són moments en què un conformisme excessiu és perjudicial, com també ho és la crítica
excessiva, que pot portar a coses imprevisibles. Al Col·legi ens agrupem professionals
mèdics molt diversos, amb diferents maneres de fer, amb necessitats, aspiracions i
objectius distints, però tots tenim en comú que estimem la nostra feina i que la volem
exercir amb excel·lència per donar la millor qualitat assistencial.
Hem de ser activistes positius, són necessàries noves idees que cal saber explicar i
comunicar bé; per seduir i trobar la implicació de tots, hem d’estar units. Junts és difícil
que no ens en sortim. No són moments de nostàlgia, són de present per encarar el
futur, cal tenir un bon projecte, participar en el seu desplegament amb entusiasme, tot
practicant l’amistat cívica treballant braç a braç per assolir els objectius i obrint nous
camins per on puguin transitar els qui ens segueixen.
En aquests moments de crisi, els rumors corren molt i, de vegades, s’utilitzen com a
armes per atacar d’altres, tot buscant reforçar la seva actitud crítica. Alerta, amb això!
Avui es necessiten reforços positius, cal potenciar valors com el respecte, el diàleg, la
responsabilitat; hem de sentir-nos bé i fer sentir bé els altres.
Si transmetem bé la informació i disposem d’uns bons canals de comunicació, segur que
tots ens sentirem més a prop formant part d’una gran corporació com és el COMB. 

Miquel Vilardell,
president del Col·legi de Metges de Barcelona

JUNTA DE GOVERN DEL COMB: President Miquel Vilardell i Tarrés Vicepresident primer Jaume Padrós i Selma
Vicepresident segon Ricard Gutiérrez i Martí Secretària Maria Pilar Arrizabalaga Clemente Tresorer-comptador
Jaume Sellarès i Sallas Vicesecretària Lurdes Alonso Vallés Vocals Jaume Roigé i Solé, Roser Garcia Guasch, Ramon
Torné i Escasany, Gustavo Andrés Tolchinsky Wiesen, Mireia Sans Corrales, Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon,
Adriana Bataller i Bassols, Ramon Pujol i Farriols, Elvira Bisbe Vives, Vocals suplents Joaquim Camps Domènech,
Josep Maria Benet i Martí, Enric Roche i Rebollo, Àngels López i Pol, Maria Montserrat Gaya i Catasús
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La situació professional

Com t’organitzes per
superar els entrebancs

Renovem la revista col·legial amb la intenció de millorar la comunicació entre els
metges. La revista que teniu a les mans, mantenint la seva funció de servei d’informació
col·legial, passa a dir-se COMB. Revista del Col·legi de Metges de Barcelona.
Hem tractat de fer un disseny més atractiu, que inclou color a totes les pàgines
i més presència d’imatges i altres recursos gràfics. Hem reduït el volum de text
considerablement i el contingut s’estructura de forma estratègica per facilitar-ne la lectura.
Inclou noves seccions com ‘La qüestió’ i ‘Tema de debat’, pensades per augmentar la
participació, i reforçar els temes on els protagonistes som els metges, com el reportatge
dels Premis a l’Excel·lència. A més, amplia l’espai per abordar a fons temàtiques que
ens preocupen, per exemple, els efectes de la crisi en el sistema sanitari o la situació
professional de la dona metge.
Aquests continguts es tractaran a la pàgina web i als diferents perfils del COMB a les
xarxes socials, on podrem participar per dir-hi la nostra opinió. L’objectiu principal
d’aquesta renovació és, mantenint la línea de contenció pressupostària del COMB,
apropar encara més el Col·legi al col·legiat i reforçar el seu paper protagonista en
aquesta, la nostra, institució. 

Jaume Padrós, vicepresident primer. Director de comunicació

El vídeo
La periodista Mònica Terribas va
cloure, conjuntament amb Jaume
Padrós, vicepresident primer del
COMB, l’acte de commemoració
dels cinc anys de PPS amb una
conferència sobre la responsabilitat
social dels mitjans de comunicació
i dels metges, i la tasca de servei
públic que fan ambdós col·lectius. 
Més informació:
www.youtube.com/combarcelona
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Professió
Els metges i el sector
d’assegurances privades de salut

Més informació:
www.comb.cat

Riscos i desacords en les relacions dels
metges i les entitats asseguradores

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
ha presentat l’enquesta als metges
de Barcelona i província realitzada
durant el mes d’octubre (367 enquestes realitzades sobre univers
de 2.550; error mostra 4,68%). L’enquesta
es fa cada dos anys i és continuïtat de la
consulta feta al novembre de l’any 2011.

L’estudi analitza i descriu l’opinió dels metges sobre l’estat del sector d’assegurances
sanitàries privades i presenta el rànquing
sobre l’opinió dels metges respecte a les entitats d’assegurances sanitàries.
L’ enquesta descriu l’opinió dels metges sobre la seva relació amb les entitats asseguradores basada en: la facilitat per sol·licitar
proves diagnòstiques; el nivell d’honoraris;
la relació amb les direccions mèdiques;
l’agilitat en el sistema de facturació; els terminis de pagament; l’existència de contracte amb l’entitat asseguradora, i la claredat en les pòlisses per als pacients i per als
metges (el pacient i el metge saben el que
està cobert i el que no).
Com podreu observar, el rànquing ha sofert algunes modificacions, respecte del
que es va realitzar fa dos anys, que identifiquen canvis en les actituds de les entitats
respecte als metges del seu quadre mèdic.
És important que informeu els vostres pacients sobre el rànquing d’entitats. (Vegeu
quadre.)
Riscos i desacords
Uns 2.000.000 de persones confien en el
sector assegurador i paguen una quota
mensual valorant la llibertat d’elecció de
metge i un alt nivell resolutiu per als seus
problemes de salut. Més de 6.000 metges
treballen per donar servei a aquests pa-

cients i més del 50% ho fan en dedicació
completa.
El COMB fa temps que crida l’atenció dels
mitjans de comunicació (vegeu enllaç a les
declaracions a 8TV) sobre els riscos que comporta l’acció d’algunes entitats de reduir els
quadres mèdics, limitar les prestacions dificultant l’accés dels metges, en nom dels seus
pacients, a proves diagnòstiques i a tractaments, i canviar unilateralment les retribucions per l’activitat assistencial realitzada.
Defensem i seguirem defensant la necessitat d’establir regles del joc clares dels metges amb les entitats asseguradores. No pot
ser que algunes entitats modifiquin les relacions amb els metges sense arribar a acords
consensuats entre les parts. El Col·legi rei-

Declaracions de Ramon Torné, vocal de la
Junta del COMB, a l’informatiu 8 al dia de
8TV, 11 de novembre de 2013.

vindica la necessitat de plasmar, per escrit,
contractes que estableixin les regles del
joc, duració del contracte, retribucions, inclusió en el quadre mèdic...
Només a partir d’unes relacions transparents entre els metges i les entitats asseguradores podrem continuar mantenint un
alt nivell de qualitat del servei que comporti garantir al ciutadà que pugui contractar lliurement una pòlissa privada. 

Secció d’Assegurança Lliure del COMB

Rànquing segons l’opinió dels metges de Barcelona (i valoració mitjana)
ASC (ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL)
MGC (MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA)
AGRUPACIÓ MÚTUA
AXA - WINTERTHUR
FIATC
DKV
MAPFRE FAMILIAR
ADESLAS
SANITAS
CASER
ALIANÇA
ASISA

7.70
7.30
6.66
6.57
6.38
5.37
5.15
4.92
4.45
4.29
3.66
2.55

Font: Enquesta d’Assegurança Lliure 2013. COMB.
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Posició davant la crisi

El Col·legi de Metges alerta de
conflictes si hi ha més retallades
El copagament als hospitals
23 de setembre
El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va
donar a conèixer en una nota al web collegial, el 23 de setembre, el seu desacord
amb la resolució del Ministeri de Sanitat que
estableix el copagament per aquells fàrmacs, fins ara gratuïts, que es dispensen en
els serveis de farmàcia dels hospitals als pacients no hospitalitzats. El COMB va demanar
al Departament de Salut que no s’apliqués.
En la nota s’assenyala que des de la institució col·legial “es desconeixen els criteris
que han servit per prendre aquesta decisió” i s’indica que “no es creu que aquesta
mesura serveixi per racionalitzar-ne el consum ni que la quantia permeti augmentar
significativament els recursos del sistema
sanitari públic “ i que “cal ser molt curosos
amb el grup de malalts afectats i les repercussions econòmiques de tractaments intensius, llargs i costosos”.
Diario Médico va recollir, en la seva edició digital del 25 de setembre, el posicionament del COMB sobre la resolució del
Ministeri de Sanitat.
Vilardell a la UCE
19 d’agost
Miquel Vilardell, president del COMB, va
alertar que “hi haurà tensió i conflicte si es
retalla més en sanitat” i va demanar a la
Generalitat que “no apliqui més ajustos ni
en la cartera de serveis ni en els salaris dels
professionals”. Les agències Europa Press i
EFE van recollir aquestes declaracions del
president del COMB abans de participar en
un acte de la Universitat Catalana d’Estiu
(UCE) a Prada de Conflent (França) el 19
d’agost. Vilardell va dir que “no es pot retallar més la cartera de serveis, els professionals sanitaris i el seu salari, i que l’únic mar-
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ge d’ajust amb el qual podria treballar el
Govern és amb la reestructuració del servei d’algunes entitats i institucions”.
Les declaracions del president del COMB
van ser recollides, el 20 d’agost, entre d’altres mitjans, per La Vanguardia, El Periódico,
El País, Ara, El Mundo i Abc.

tallats els seus sous entre un 15, un 20 i fins i
tot un 30 per cent, del que guanyaven anys
enrere i això es nota en el dia a dia i d’altres
professionals que els seus contractes són
precaris, que guanyen poquíssim, que van
treballant d’un lloc a l’altre i que mai tenen
un bon sou ni estabilitat”.

El president del COMB a Ràdio 4
8 d’agost
En una entrevista al programa El millor de
l’estiu de Ràdio 4, que dirigeix Ramon Castelló, Miquel Vilardell va parlar sobre l’ofici
de metge, la situació de la professió i els
seus aspectes socials i econòmics .
El president del COMB, en ser preguntat
sobre si els metges ho estan passant malament, va dir que “molts metges han vist re-

Compareixença al Parlament
29 de juliol
El president del COMB, Miquel Vilardell, va
comparèixer, en qualitat d’expert, el passat
29 de juliol al Parlament de Catalunya davant la Comissió d’investigació sobre la
gestió en l’àmbit sanitari i les relacions entre el sector públic sanitari i les empreses.
En la compareixença, recollida per l’agència Europa Press, Redacción Médica i El Mundo,

28 d’octubre

Entrevista a Miquel Vilardell, president
del COMB, sobre “La supervivència
de la sanitat pública” a l’espai L’Entrevista
del canal 3/24.

Més informació:
www.comb.cat

Posició davant la crisi

Les accions del COMB davant la crisi econòmica

entre d’altres, Vilardell va receptar “reformes
legislatives i transparència absoluta per evitar
conflictes d’interès entre el sector públic i privat en la gestió de la sanitat catalana”.
Vilardell va reiterar la seva defensa del
sistema sanitari públic i va considerar que
la cohabitació de la sanitat pública i privada mai ha estat en qüestió i va fixar com a
límit irrenunciable per als metges que “el
sistema sigui públic, d’accés universal i
equitatiu en les prestacions que ofereix,
independentment de la forma de gestió”.
Estudi sobre les retallades als hospitals
26 de juny
Elvira Bisbe, vocal de la Junta de Govern del
COMB i coordinadora de la vocalia d’hospitals, va explicar el 26 de juny a combTV que
“el Col·legi ha endegat un projecte per analitzar amb rigor i profunditat el que han significat les restriccions pressupostàries en
l’àmbit hospitalari, tant en l’atenció sanitària, la formació i la investigació, com en els
metges, amb l’objectiu de veure les implicacions presents i futures de les retallades i
advertir dels riscos que suposa per a la sostenibilitat del sistema públic de salut”.
La precarietat laboral dels metges joves
11 de juny
En unes declaracions al programa 8 al dia
amb Josep Cuní, Adriana Bataller, vocal de la
Junta del COMB i presidenta de la Secció
MIR, va parlar sobre la precarietat laboral
dels metges joves després de la residència.
Bataller va assenyalar que “abans els contractes eren d’un o dos anys o fins i tot indefinits,
i ara ens trobem que hi ha contractes d’un sol
dia”. Així mateix, va constatar que “malgrat
que l’atur real no ha augmentat entre els
metges, perquè van fent guàrdies, el que sí
que ha augmentat molt és la precarietat”.

En el darrer Informe Anual del COMB,
Jaume Padrós, vicepresident del COMB,
i Marc Soler, director adjunt corporatiu,
van explicar les iniciatives que ha
desenvolupat el COMB per ajudar els
metges col·legiats a fer front a les
conseqüències de la crisi econòmica i
els esforços de la Junta de Govern i els
professionals del COMB per donar suport
als metges amb problemes.
Des de la perspectiva econòmica, les
quotes s’han mantingut congelades per
quart any consecutiu (19,6 € de quota
col·legial i 8 € de Programa de Protecció
Social al mes), mentre que l’índex de
preus al consum s’ha incrementat en
quatre anys un 9,3 %. Això ha suposat
menys ingressos per al Col·legi, però s’ha
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, que han tingut congelada la
seva remuneració en els darrers tres anys.
S’ha renovat la pòlissa de
Responsabilitat Civil Professional, en la
qual 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.
Des de l’any 2011, el COMB ha
reforçat les àrees col·legials que presten
servei als metges amb problemes. En els
casos que els metges es puguin trobar
a l’atur, els Estatuts del COMB preveuen
la possibilitat d’exempció de quotes
mentre duri la seva situació. Aquests
metges s’incorporen automàticament a
l’Àrea Ocupacional per tal de tractar de
revertir la seva condició d’aturats. L’Àrea
Ocupacional del COMB és un servei
gratuït per al metge i l’oferent i durant
l’any 2012 ha rebut més de 500 ofertes de
treball, n’ha gestionat 468 i n’ha rebutjat
70 que no complien els requisits mínims.

El COMB treballa amb una especial
dedicació per al metge amb problemes
i els seus familiars. En aquest sentit, el
Programa de Protecció Social (PPS) ha
augmentat l’activitat i durant els darrers
cinc anys s’ha atès un total de 5.673
persones. Per als metges i familiars que
l’han necessitat, aquest programa és
dels que generen més satisfacció per
la seva utilitat i especial delicadesa i
confidencialitat.
En l’àmbit laboral, l’Assessoria Jurídica
del COMB ha fet un esforç addicional
amb les consultes de tipus laboral. Pels
efectes de la incertesa econòmica i
normativa, durant el 2012, s’han atès més
de 1.300 consultes d’aquest tipus, que
han representat el 40% de les consultes
jurídiques.
En un altre ordre de coses, el COMB
està treballant en l’àmbit de suport als
metges en la recerca i l’emprenedoria.
Durant el 2012, el COMB ha rebut més de
350 idees i ha ajudat a la creació de 20
empreses, 13 de les quals han obtingut
finançament. 

Més informació:
informeanual.comb.cat
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La situació professional de
la dona metge a Catalunya
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A fons

Debat sobre la situació
professional de la dona
metge a Catalunya
Treballen igual els metges que
les metgesses? Dr. Ramon Pujol (1)
i Dra. Montserrat Baré (2)

El COMB prepara un document amb
propostes per superar les dificultats
professionals de les metgesses

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
va celebrar el passat juny, dins dels
actes commemoratius de l’“Any
doctora Dolors Aleu i Riera”, un
debat per examinar la situació professional de la dona metge a Catalunya. El
COMB va convidar un grup de professionals de referència (nou metges i nou metgesses) a analitzar la situació professional
de la dona metge al nostre país i el que ha
suposat la feminització progressiva de la
professió. D’aquella jornada de debat en
sorgirà properament un document que
està elaborant el COMB amb propostes per
superar les dificultats professionals que
afronten les metgesses a Catalunya.
Miquel Bruguera, director de la Unitat
d’Estudis Acadèmics, explica que “el debat sobre la dona metge a Catalunya es
planteja amb la intenció de fer una reflexió
sobre les diferències que encara hi ha entre les dones i homes metges en el terreny
de la promoció professional, i perquè des
del COMB es considera que les doctores
tenen el dret moral de reclamar la igualtat
professional amb els homes que encara no
tenen”.
Segons Bruguera, “les metgesses han
de superar més obstacles que els homes
per accedir a càrrecs de comandament i
progressar en la seva carrera professional, però des de fa anys ja no tenen cap
dificultat per accedir a la professió ni a la
formació especialitzada, com existia en
el passat”. Avui dia, aclareix, “la proporció

Què prefereixen els malalts quan s’han
d’anar a visitar: un metge o una metgessa?
I per què? Dra. Marta Serrarols (3)
i Dr. Carles Blay (4)
Com s’haurien de valorar els curricula de
metges i metgesses en el procés de selecció
del personal mèdic als hospitals? Igual
o de manera diferent per a cada gènere?
Dr. Antoni Trilla (5) i Dra. Conxita Bru (6)
És més fàcil per als metges progressar
acadèmicament que per a les
metgesses? Dra. Teresa Estrach (7)
i Dr. Francesc Cardellach (8)
Quines eines són necessàries per
aconseguir que les dones tinguin les
mateixes oportunitats de progressió
(o promoció) professional que els homes?
Dr. Jaume Roigé (9) i Dra. Helena Ris (10)

Miquel Bruguera, director de la Unitat d’Estudis
Acadèmics i presentador de la jornada, i Helena
Ris, directora general d’UCH, durant el debat
sobre la situació professional de la dona metge
a Catalunya.

global homes/dones metges és igual, però
augmenta progressivament la proporció
de metgesses en l’atenció primària i en els
hospitals”.
El director de la Unitat d’Estudis Acadèmics
informa que “en aquest debat s’ha constatat que hi ha diferents factors que determinen aquests obstacles: maternitat, ocupació preferent de les dones als aspectes
domèstics i inhibició de la dona metge per
competir professionalment amb els seus
col·legues masculins”. Així doncs, de les
conclusions que es plantegen en el document que s’està ultimant al COMB, Miquel
Bruguera en destaca, entre d’altres propostes, una sèrie d’objectius “com a via per superar les diferències entre homes i dones,
basats en la col·laboració professional i el
reconeixement dels seus mèrits”:
u

Què esperen (en l’àmbit personal)
de l’exercici de la professió els metges
i les metgesses? Dra. Àngels Martos (11)
i Dr. Albert Mariné (12)
Quins són els handicaps que tenen
les metgesses en la seva carrera
professional? Dra. Pilar Arrizabalaga (13)
i Dr. Albert Tomàs (14)
En general, les metgesses tenen
consciència que la seva situació
professional podria millorar amb alguns
(o molts) canvis? Quins serien els canvis
necessaris? Dr. Xavier Mate (15)
i Dra. Àngels Escorsell (16)
La progressiva tendència a la
feminització de la medicina obligarà
a canviar el paradigma tradicional de la
professió mèdica? Dra. Elvira Bisbe
(17) i Dr. Jaume Padrós (18)

Més informació:
www.youtube.com/COMBarcelona
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La promoció professional
de les metgesses, assignatura
pendent del segle XXI
Pilar Arrizabalaga,
secretària del COMB

u · Establir comissions d’igualtat en cada cen-

tre per crear cultura d’igualtat de drets,
lluitar contra el llenguatge sexista i afavorir un canvi de mentalitat que doni a les
metgesses les mateixes oportunitats que
als metges. Aquestes comissions estaran
obligades a atendre les queixes per incompliment d’aquestes mesures.
· Obtenir el compromís de les direccions
dels centres sanitaris per assolir la igualtat
de gènere i eliminar elements que perjudiquen específicament les metgesses:
autoritzar horaris flexibles a les doctores
amb nens petits, evitar guàrdies durant
l’embaràs i la lactància, establir guàrdies
de menys hores, no estimular activitats
fora d’horari i garantir la paritat de gènere
en les comissions que es creïn.
La jornada “La situació professional de la
dona metge a Catalunya” s’engloba dins
dels actes commemoratius que el COMB
promou sobre la figura de la doctora Dolors
Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona que
va exercir com a metgessa a Catalunya. Segons explica Bruguera: “Dedicar l’any 2013 a
la doctora Aleu, coincidint amb el centenari de la seva mort, representa per al COMB
l’oportunitat de fer una reflexió sobre la
situació de la dona metge al nostre país.
Amb aquest diàleg-debat entre metges i
metgesses volem examinar en quins camps
hem fet progressos i en quins, encara, s’han
de canviar les coses perquè la situació professional de les metgesses que exerceixen
aquesta professió sigui satisfactòria”.
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Els estudis de Medicina romangueren
prohibits a les dones fins a la primera
meitat del segle XIX per una societat que les
considerà inferiors respecte als homes sobre
la base del determinisme biològic imperant
al món occidental. Les primeres dones que
van aconseguir permís per llicenciar-se en
medicina a l’àmbit espanyol foren d’origen
català, i, ho van fer a finals del segle XIX.
Durant la primera meitat del segle XX les
dones s’incorporaren esporàdicament a les
aules mèdiques. No va ser fins al final de la
dècada dels anys seixanta del segle passat
que les dones creixeren del 10-15% entre els
estudiants de medicina fins a esdevenir una
“allau” la primera dècada del canvi de segle.
Més del 40 % dels col·legiats són de sexe
femení al Col·legi de Metges de Barcelona
des de fa tres dècades. Segons l’Instituto
Nacional de Estadística, la proporció de
dones entre els metges col·legiats espanyols
ha crescut al segle XXI un 93,4% mentre que
els homes ho han fet en un 12,6%.
La feminització s’ha reflectit a totes les
disciplines mèdiques, però les metgesses
tendeixen a fer especialitats amb una secular
popularitat. S’han invocat factors genèrics,
caracterològics i de personalitat en el procés
d’elecció d’especialitat i, per tant, en la bretxa
de gènere masculí/femení entre els grups
extrems d’especialitats mèdiques que, de
més a menys feminització, són l’atenció
primària versus les especialitats quirúrgiques.
El reconeixement, el prestigi social i la
retribució professional són ben diferents, en
general, segons les especialitats.

Les metgesses són molt més nombroses,
però són molt poc administradores de la seva
feina per tal com el control que tenen sobre la
feina i la seva participació en les decisions de
la unitat de treball són inferiors que els dels
metges segons l’informe Salut, estils de vida i
condicions de treball dels metges i metgesses de
Catalunya (Fundació Galatea, 2007).
L’avançament de les metgesses en la
carrera és menor que el dels metges. Les
diferències en l’ocupació d’un càrrec de
comandament (33,8% dels homes i 18,7%
de les dones) no s’expliquen per l’edat,
l’antiguitat ni el tipus de centre de treball
segons l’informe esmentat. A l’àmbit
hospitalari, en particular, les metgesses no
arriben al 15% dels càrrecs alts de gestió
clínica i cauen a partir del segon nivell de
promoció horitzontal, carrera professional.
La infrarepresentació de les metgesses
en el lideratge clínic i acadèmic s’ha atribuït
a un suposat menor esperit competitiu i de
resolució que els metges degut a factors
culturals i biològics derivats de la maternitat
i les responsabilitats domèstiques, que els
comportaria un compromís inferior amb
la professió i el treball que el dels seus
col·legues masculins. Davant la llargària de la
vida professional —quasi quatre dècades—,
no deixa de ser un sospitós estereotip cultural
enfront dels seus col·legues masculins.
La promoció de les metgesses arribarà els
propers anys, però abans haurà de superar
el primer obstacle de les pròpies barreres
psicològiques a la plenitud i maduresa
professionals. 

Demografia col·legial (Total col·legiats: 31.196)

50,8%
49,2%
Total col·legiats

34,2%
65,8%
Col·legiats menors de 40 anys

Font: Gabinet d’Estudis Col·legials. Dades a 1 d’octubre de 2013.

46,5%
53,5%
Col·legiats menors de 65 anys

Dossier

Cinc anys cuidant-nos
El Programa de Protecció Social del COMB ha atès
un total de 5.673 persones i ha ofert 7.213 ajuts,
serveis o prestacions

E

l Col·legi de Metges de Barcelona
(COMB) ha donat a conèixer els resultats dels primer cinc anys de funcionament del seu Programa de Protecció Social (PPS), programa pioner
a l’Estat. Segons les dades presentades, en la
jornada commemorativa del proppassat 17
d'octubre, durant aquests cinc anys el PPS ha
atès un total de 5.673 persones i ha ofert
7.213 ajuts, serveis o prestacions.

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.).
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, es va 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.
El Programa de Protecció Social del COMB,
que s’adreça als 30.000 metges i metgesses
i als seus familiars més propers, s’inscriu en
els valors de la solidaritat, l’autoajuda i la co-

hesió professional que acompanyen la professió mèdica des de fa més de cent anys. El
PPS té com a objectiu promoure el benestar
i la qualitat de vida de les persones, especialment davant de qualsevol contingència
vinculada a problemes de salut o socials
que posi en qüestió la seva autonomia personal i familiar derivada de situacions vinculades a problemes de salut o socials.
El PPS disposa d’un Servei d’Assessoria i Orientació Social, a partir de la tasca de les treballadores socials; d’una Cartera de Serveis,
que inclou tots els serveis i dispositius que
poden garantir una atenció social i una
atenció a les persones en situació de dependència, i d’un Catàleg de Prestacions Econòmiques, de caràcter periòdic, a persones vídues, orfes i metges amb discapacitat.

El gràfic
Casos atesos per les treballadores socials

10,2
Informació

50,3
Discapacitat i/o
dependència

14,7
Precarietat
econòmica

28,8
Altres: salut
mental,
addiccions,
estrangeria, etc.

Les xifres
Al llarg d’aquests cinc anys de funcionament, les xifres del PPS són les següents:
· El 58% han estat familiars de metges i el
42% restant han estat metges.
· 1.272 han estat ateses directament per
les treballadores socials del programa
tenint en compte l’especial complexitat
de la seva demanda (vegeu gràfic).
· 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
col·legiats i d’iniciació al català.
· 281 persones han rebut prestacions
periòdiques (pagament mensual) 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. 
Fullet sobre ajuts socials i econòmics del PPS.

Font: Programa de Protecció Social del COMB.
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Activitat col·legial

XIII Jornada d’Estiu de la
Professió Mèdica a Puigcerdà

Canvis en la relació
metge-pacient: Els
nous desafiaments
La professió mèdica es va reunir a
Puigcerdà en una jornada organitzada
pel COMB en col·laboració amb la
Universitat Ramon Llull, l’Associació
Universitària de Cerdanya (AUCER),
l’Ajuntament de Puigcerdà i l’Hospital
de Puigcerdà. En aquest esdeveniment,
que ja és un clàssic, es van abordar els
nous reptes del sistema sanitari, les
innovacions en les formes d’exercir la
medicina i les pràctiques emergents
en la professió. El periodista Antoni
Bassas va clausurar la jornada amb una
conferència sobre la relació dels mitjans
de comunicació espanyols i Catalunya.

Més informació:
www.youtube.com/COMBarcelona
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Homenatge al
doctor Oriol Casassas,
metge humanista
El doctor Oriol Casassas, una de les
figures polièdriques de la medicina
catalana, va destacar com a pediatre,
acadèmic i defensor de la llengua i
la cultura catalanes. Fou referent de
la defensa de l’ús del català com a
llengua científica i en l’actualització
de la terminologia mèdica en la nostra
llengua. L’acte va comptar amb la
participació de totes les institucions en
les quals va treballar i que va liderar.

Participació al V
Congrés del PAIME
a Burgos
La ciutat de Burgos va acollir un congrés
sobre els programes d’atenció als metges
malalts sota el lema “Tenir cura de tu
mateix, cuidar de tots”. L’objectiu de la
participació en aquest esdeveniment era
triple: consolidar el programa PAIMM,
consensuar els protocols de funcionament
d’aquest programa i enfortir la relació
entre els consells autonòmics de col·legis
de metges i les administracions publiques.
Al congrés es van lliurar els II Premios
PAIME, que van reconèixer la labor
d’Antoni Arteman, gerent de la Fundació
Galatea, per la contribució a la creació
d’aquest programa i la seva difusió arreu
d’Espanya.

8è Simposi sobre Salut,
Medicina i Esport

On és el límit
en l’esport?

Lluís Til, president de la Secció Col·legial
de Medicina de l’Esport, va presentar
aquest acte sobre els límits de l’exercici
físic. Les esportistes Laia Sanz, 12 vegades
campiona de món de trial, i Emma Roca,
campiona del món de raids, van participar
en les taules rodones sobre els riscs de
l’esport extrem per a la salut i el control
mèdic d’aquests esportistes. La sessió va
concloure amb el lliurament dels trofeus
de les competicions de Medijocs.

El CGPJ i el COMB
signen un conveni
de col·laboració
El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) i el Col·legi de Metges de Barcelona
signen un acord de col·laboració per
impulsar activitats relacionades amb
l’exercici professional en matèries pròpies
de la medicina i del dret que tinguin
una especial incidència en els respectius
col·lectius i en la salvaguarda dels drets
dels ciutadans, com són la seguretat i la
qualitat assistencial, la confidencialitat de
la informació clínica, l’extensió i els límits
del secret professional o la responsabilitat
derivada de l’activitat mèdica.

Activitat col·legial

2013-2014

PROGRAMA
DE FORMACIÓ
Formació per al desenvolupament
professional continu del
metge i del professional
sanitari
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Presentació del
Programa de Formació
del CEC 2013-2014
El Centre d’Estudis Col·legials va lliurar els
diplomes als alumnes del curs 2012 -2013
i va detallar el programa de formació per
al curs acadèmic 2013-2014. En l’acte
es va presentar també la traducció al
castellà de l’últim Quaderns de la Bona
Praxi.

Més informació:
cec.comb.cat

XIX Jornada de
Prevenció de Riscos
Laborals en l’Àmbit
Sanitari
El doctor Francesc Ferrer, president de
la Comissió d’Avaluació de Sanitaris
Infectats per Virus Transmissibles
(CASIV), va participar en aquesta
jornada celebrada a l’Hospital Arnau
de Vilanova. En concret, va presentar la
tasca d’aquesta comissió i va exposar
les Recomanacions per a l’exercici de
professionals sanitaris infectats per virus
transmissibles per sang.

Conveni de
col·laboració amb
la Facultat de Dret
d’ESADE
El COMB ha signat un conveni amb
l’Institut de Probàtica i Dret Probatori de
la Facultat de Dret d’ESADE, fruit d’una
col·laboració iniciada el curs 2011-2012.
L’objectiu d’aquest acord és promoure
activitats de formació, investigació
i divulgació de les proves pericials
judicials. En l’acte de signatura es va
anunciar també que Josep Arimany,
director del Servei de Responsabilitat
Professional del COMB, i Xavier Abel,
director de l’Institut de Probàtica i Dret
Probatori, col·laboraran en l’obra Tractat
pericial judicial.

Nou Màster en
Atenció Integral
al Pacient Crònic
El CEC presenta un nou màster per
abordar l’enfocament de les malalties
cròniques, cada cop més presents
en la nostra societat. El programa
pretén oferir una visió integral a tots
els professionals sanitaris, tant en
l’àmbit assistencial com en la gestió de
recursos, per al tractament d’aquestes
patologies.

Nous metges
residents
El metges que enguany han superat
la prova MIR ja han començat la seva
activitat com a residents. Al llarg del
2013, el COMB ha rebut 679 residents
de primer any, que es formaran en la
seva especialitat durant els pròxims
anys, i la institució col·legial va celebrar
un acte en un to festiu per donar
la benvinguda als nous col·legiats
i explicar-los els serveis que poden
trobar al COMB.

Aniversari
del Programa de
Protecció Social:
5 Anys Cuidant-nos.
El Programa de Protecció Social es
va posar en marxa l’any 2008 i des
d’aleshores ha ajudat quasi 6.000 metges
i familiars en situació de dependència.
En l’acte de commemoració d’aquesta
iniciativa es va debatre sobre l’atenció a
les necessitats especials de les persones
i el paper dels col·legis professionals. La
periodista Mònica Terribas va clausurar
la jornada amb una conferència sobre
la responsabilitat de les estructures
públiques i privades en l’atenció als més
desfavorits. 
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Crònica

Premis a l’Excel·lència Professional:
els valors de la professió mèdica
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona lliura els Premis a l’Excel·lència
Professional 2013 a 42 metges i a quatre equips assistencials
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Crònica

Ramon Gomis: “El compromís assistencial, docent i
recercaire són els tres pilars de l’activitat mèdica”

L

a desena edició dels Premis a
l’Excel·lència Professional es va centrar en la reivindicació dels valors
de la professió mèdica. Els participants a l’acte van coincidir a parlar
de l’excel·lència moral, l’honestedat, la integritat, l’altruisme, el compromís assistencial,
docent i de recerca dels professionals i, així
mateix, de la vitalitat i el nivell de la professió mèdica. L’acte va aplegar 500 persones
al Teatre Romea de Barcelona.
Miquel Vilardell, president del COMB, va explicar que els Premis a l’Excel·lència Professional són “un acte de reconeixement als professionals, perquè són experts mèdics però,
sobretot, perquè tenen excel·lència moral”.
Segons Vilardell, els metges premiats “tenen
moltes virtuts ètiques i una gran humilitat,
vinculada al fet que són persones sòlides,
honrades i madures”. El president del COMB
va concloure dient que “els nostres professionals són persones vocacionals, dedicades
als altres, que cultiven la generositat, la solidaritat i la fraternitat: aquests professionals
donen credibilitat al nostre sistema sanitari”.
Jaume Padrós, vicepresident primer del
COMB, va explicar que aquests Premis són
“l’acte més important dels que organitza la
corporació professional” i va destacar que
“el manteniment de la qualitat del sistema
sanitari es fa gràcies al compromís i a l’excellència dels professionals”. “En aquests moments de crisi es fa més necessari subratllar
la importància d’aquests premis en tant que
són un reconeixement a trajectòries professionals basades en els valors que configuren
el professionalisme mèdic: l’honestedat, el
compromís, l’altruisme, la integritat, la feina
ben feta, l’excel·lència”, va concloure Padrós.
Guardonats Premis a l’Excel·lència
Professional 2013. A baix: Jaume Padrós,
Miquel Vilardell, Ramon Gomis, Núria de
Gispert, Pilar Arrizabalaga, Ricard Guerrero i
Josep M. Solé.

Ramon Gomis de Barbarà, dramaturg i director de l’IDIBAPS de l’Hospital Clínic, va fer
un breu discurs en nom de tots els premiats.
El doctor Gomis va assenyalar “la bondat,
la generositat i la humilitat” com a “valors
importants en l’exercici de la medicina”, i
va declarar que “el compromís assistencial,
docent i recercaire són els tres pilars de l’activitat mèdica”, així com la reivindicació de
“la nostra actitud humanista”.
Núria de Gispert, presidenta del Parlament
de Catalunya, va manifestar que amb els Premis se celebra “la vitalitat i el nivell de la professió mèdica”. De Gispert va destacar que la
professió es regeix pels valors de “la vocació,
el compromís, la formació i l’excel·lència”. La
presidenta del Parlament va aprofitar la celebració de l’Any Dra. Dolors Aleu i Riera 2013
per reclamar igualtat per a la dona metge en
una professió cada cop més feminitzada.
El COMB va commemorar també el 100 aniversari dels Congressos de Metges i Biòlegs
de Llengua Catalana. El doctor Ricard Guerrero, president de la Fundació Alsina i Bofill,
va parlar, “emocionat per aquesta expressió
de dedicació professional”, fent una breu
narració de la trajectòria històrica dels Congressos, i destacant que “la continuïtat de
l’ús científic del català la va fer la professió
mèdica”.
Josep M. Solé i Sabaté, catedràtic d’Història Contemporània de la UAB, va fer una
conferència sobre “el lideratge dels metges
com a impulsors del progrés a Catalunya”
durant els segles XIX i XX, el paper del COMB
“per la unitat de la llengua, per l’enfortiment de la identitat del país i com a escola
democràtica”, i el “compromís social i polític pel país” de figures com Felip Monlau,
Bartomeu Robert, Domènec Martí i Julià,
Jaume Aiguader, Manel Corachan, Josep
Dencàs, Josep Laporte, Martí Fesset, Antoni Gutiérrez Díaz, Josep Trueta, Pelai Vilar i
Jordi Folch i Pi. 

Guardonats Premis a
l’Excel·lència Professional
2013 Equips assistencials

Equip Assistencial, Centre sociosanitari
El Carme de Badalona

Equip Assistencial, Servei d'Atenció Primària
i Servei de Dermatologia del Bages,
Berguedà i Solsonès

Equip Assistencial, EAP El Carmel

Equip Assistencial, Servei de Ginecologia de
l'hospital Universitari de Bellvitge
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Més informació:
premisexcellencia.comb.cat

Guardonats Premis a
l’Excel·lència Professional 2013

Jaume Alijotas Reig

M. Mercè Alsina Gibert

Josep Argemí Renom

José Luis Ballvé Moreno

Mercè Barenys de Lacha

Magdalena Bundó
Vidiella

José Manuel Casamitjana
Ferrándiz

Miquel Casas Brugué

Manel del Castillo Rey

Bonaventura Clotet Sala

Carme Comellas
Berenguer

Margarita Delmas
Ljungberg

Enric Esmatjes Mompó

M. Dolors Forés García

Josep de la Flor Brú

Josep Franch Nadal

Andreu Garrigós Toro

Ramon Gomis de
Barbarà

Jordi Mancebo Cortés

Antoni Más i Ordeig

Juanjo Mascort Roca

Pere Miret i Cuadras

Víctor Raúl Moreno
Aguado

Silvia Narejos Pérez

Miquel Nolla Casas

Ramon Orriols Martínez

Julian Panés Díaz

Josefina Pérez Blanco

Marta Piñol Pascual

Maria Puget Bosch

Enriqueta Pujol Ribera

Lluís Riera Canals

Josep Ris Romeu

Tamara Sancho Candia

Rosa M. Servent
Pedescoll

José Felipe Solsona
Durán

Antoni Torres Martí

Mariano Ubach Servet

Alicia Val Jiménez

Jordi Vallès Daunis

Jordi Vilaseca Canals

Anna Vilella i Morató
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La Junta informa

Assemblea de Compromissaris

En defensa del sistema sanitari
i dels seus professionals

L

’última Assemblea de Compromissaris, celebrada el passat 22 d’octubre,
es va centrar en l’Informe de Presidència, les conclusions de la comissió per al vot electrònic a les properes eleccions i els resultats del Grup MED de
l’any 2012.
En l’Informe de Presidència, Miquel Vilardell va reafirmar-se en la defensa del sistema sanitari públic català i dels professionals que el sostenen, posició que ha definit
l’actuació dels seus quatre anys al comandament del Col·legi.
Vilardell va fer un repàs del seu mandat ja
que en la propera Assemblea es convocaran les eleccions a la Junta per al febrer de
2014. Es va mostrar satisfet d’haver conegut a fons aquesta institució i va explicar
que totes les actuacions que ha fet com a
president han estat consensuades en
equip amb la Junta de Govern.
Durant aquest període, la Junta de Govern
ha basat els seus esforços a optimitzar els
serveis col·legials que poden ser més útils

per al metge en moments de dificultat,
com són el Servei d’Ocupació, el Programa
de Protecció Social o l’atenció de l’Àrea Jurídica.
Prova pilot de vot electrònic
a les properes eleccions
En segon lloc, Ramon Pujol, president, i
Ignasi Pidevall, assessor jurídic, de la comissió per al vot electrònic, van exposar
les conclusions del seu estudi, que recomana introduir una prova pilot de vot
electrònic als propers comicis col·legials.
La Junta de Govern, seguint la seva voluntat d’impulsar les noves tecnologies i la
participació dels col·legiats, ha acceptat
dur a terme aquesta primera experiència
amb les garanties tècniques i jurídiques
pertinents.
Aprovació del codi de bon govern
amb el Grup MED
Adoptant l’exemple de grans corporacions,
la Junta del COMB i el Grup MED han elaborat el codi de bon govern que regula les relacions entre ambdues institucions. Aquest
document, aprovat el passat mes de juny,

garanteix la màxima transparència sobre
tots aquells elements susceptibles de desconeixement. Malgrat no tenir força de llei,
representa un compromís ineludible tant
per a la corporació professional com per al
grup empresarial.
El Grup MED manté els seus
resultats positius l’any 2012
Albert Lluch, director general del Grup
MED, va presentar davant l’Assemblea de
Compromissaris els resultats del Grup,
propietat 100% del COMB. Malgrat el difícil entorn econòmic, va destacar que al
llarg del 2012 el Grup ha aconseguit mantenir els seus resultats, i en algunes àrees,
com la financera, fins i tot els ha millorat.
Això ha permès fer una aportació de prop
de 3 milions d’euros al COMB per invertir
en projectes i serveis col·legials.
El director general del Grup MED va aprofitar l’ocasió per comunicar l’obertura de
l’aparcament Doctor Roig i Raventós, situat al costat de l’edifici col·legial, i va donar pas a un vídeo explicatiu sobre les característiques del nou equipament. 

Acte de constitució de l’Assemblea de Compromissaris del període 2010-2014.
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Informació col·legial

Un codi de bon govern
per a les empreses del COMB

E

l 18 de novembre el Col·legi de
Metges de Barcelona va rebre el
“Premio Mejores Ideas 2013” de Diario Médico, per l’elaboració, aprovació i aplicació d’un codi de bon
govern en el Grup MED Corporatiu. Aquest
setmanari destaca cada any les iniciatives
que considera més innovadores en la medicina i la sanitat espanyoles.
El codi de bon govern del Grup Med, aprovat el 4 de juny d’enguany, és fruit d’un treball dut a terme al llarg dels darrers quatre
anys a iniciativa de la Junta del COMB i de
la direcció del Grup MED.
El Grup MED és una societat subjecta al
dret privat, propietat del COMB, que agru-

La pensió de jubilació
és del 100% per als
metges que exerceixen
per compte propi
Els metges poden continuar percebent el
100% de la pensió de jubilació i, alhora,
realitzar una activitat per compte propi,
mentre estiguin adscrits a Mutual
Mèdica com a règim alternatiu al RETA,
tal com ha confirmat la Direcció General
d’Ordenació de la Seguretat Social.
La Direcció General, en una resolució
de 21 de juny de 2013, considera que “la
modalidad de compatibilidad entre la pen-
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Premi de ‘Diario Médico’ al COMB.
Elvira Bisbe, al centre de la imatge, amb la
resta de guardonats en la categoria de
Política Professional. Miquel Vilardell,
president del COMB, va participar a l’acte final
dels Premis a les Millors Idees de l’Any 2013.

pa les empreses on hi participa de manera
majoritària o única en el seu capital.

Imatges cedides per Diario Médico.

El codi de bon govern determina el procediment per al nomenament dels administradors per part de l’accionista únic (COMB),
establint per escrit la garantia de transparència, confiança, participació efectiva i coordinació entre el soci i els administradors.
Es tracta de fer compatibles els objectius
mercantils i empresarials del Grup amb els
valors del COMB, articulats entorn a la confiança i els valors ètics.

humans del Grup MED fent referència als
drets i els deures dels directius i als criteris
que han d’orientar el conveni col·lectiu.
Per a la Junta de Govern ha estat una satisfacció veure reconegut públicament l’impuls en favor de la transparència i les bones pràctiques que ha dut a terme en totes
les àrees del Col·legi, i agraeix als administradors i directius de Grup MED la seva tasca per fer-ho possible, així com a Diario
Médico, per la concessió d’aquest important premi. 

El document, en els seus annexos, fa un repàs exhaustiu de les pràctiques de control
intern. Per la seva importància s’hi expliciten els principis per a la gestió de recursos

Junta de Govern del COMB

sión de jubilación y el trabajo regulada en el
Capítulo I del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15
de marzo, no afectaría al específico régimen
de compatibilidad previsto para los profesionales colegiados que en el ejercicio de una
actividad por cuenta propia, y al amparo de
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, queden exentos de la obligación de
alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y opten
o hubieran optado por incorporarse a una de
las mutualidades de previsión social a las
que la citada disposición legal posibilita su
actuación como alternativas al alta en el expresado régimen especial.

Amb la publicació d’aquest criteri es
dóna més seguretat a tots els metges que
han planificat la seva jubilació amb la perspectiva de poder seguir treballant per
compte propi un cop assolida la jubilació
sense cap reducció en la seva prestació de
jubilació.
La pensió de jubilació es reduirà un 50%
per als metges que treballin per compte aliè
o per compte propi amb subjecció al RETA i
es recuperarà en la seva totalitat quan cessi
l’activitat.
Per a qualsevol aclariment, dubte o consulta específica que tingueu, us podeu adreçar a l’Assessoria Jurídica del Col·legi (Tel.
935 678 880 e-mail: juridica@comb.cat). 

La qüestió

?

Com t’organitzes per superar
els entrebancs de la crisi de recursos

Aquesta secció dóna veu als metges mitjançant una mateixa pregunta que es fa
a sis col·legiats de diverses especialitats i diferents centres assistencials.

Miquel Torres,
cap de Servei de
Medicina Interna
de la Fundació
Hospital de l’Esperit
Sant
En el nostre centre
ha estat clau la
col·laboració dels
metges per tal de
prioritzar l'activitat
programada
acceptant
també una certa
sobrecàrrega, ja
que s'ha fet un ERO
que ha afectat a
tots els treballadors
(2-3 setmanes).
Malgrat la bona
disposició dels
professionals, cal
tenir en compte
que una disminució
del seu temps
efectiu té també
repercussions a
curt-mitjà termini
en altres àmbits,
com la recerca,
la docència o la
introducció de
noves tecnologies.

Anna Pardo,
internista resident de
l’Hospital Sagrat Cor
Vaig iniciar la meva
tasca assistencial
ja en temps de
crisi, però això em
permet no trobar
a faltar certes
coses. Buscant-li
la part positiva:
potser durant els
últims anys ens
havíem deixat
endur per un excés
de tecnificació? Si
una cosa bona en
podem treure és
tornar als orígens
de la medicina, a fer
una bona anamnesi
i dirigir les proves
complementàries,
més que programar
una bateria de
proves seguint un
protocol. El context
actual no és, ni de
bon tros, l'idoni per
oferir al pacient una
medicina de qualitat,
que és l'objectiu
que hem de buscar
sempre, però sí una
oportunitat per al
replantejament.

Lali Ruiz,
metgessa de família
i directora de
l’EAP Sant Ildefons
de Cornellà de
Llobregat
Fujo de negativismes, recupero els
valors de l’especialitat i el discurs centrat en el professionalisme. Em dedico
exclusivament a
pensar en els
pacients i les seves
famílies, practicant
l’escolta activa i la
coresponsabilització. Accepto que els
recursos són finits i
he recuperat l’avaluació integral com
a eix diagnòstic,
obviant exploracions i tractaments
amb poc valor. I tot
això amb i gràcies
als companys i al
treball en equip.

Diego J. Palao,
psiquiatre director
de Salut Mental
Parc Taulí
Aplicant les
recomanacions de
les millors escoles
de negocis del món:
el mètode O.W.A. És
infal·lible i serveix
tant per a la gestió
d'organitzacions
sanitàries com
per a l’economia
domèstica. "The old
women account"
o "compte de la
vella" aconsella
especialment reduir
despesa (on tenim
més marge: reduint
salaris!) i tractar
d'incrementar els
ingressos (difícil
en sistemes de
quasi monopoli
com el nostre). No
deixar-se arrossegar
pel pessimisme
implica una bona
dosi de realisme i
de professionalitat
que en l'ofici de
psiquiatre és
essencial.

Elena Camell,
internista Hospital
Sant Camil
La nova
organització del
nostre servei
mèdic s’ha basat
a dibuixar un
nucli assistencial
hospitalari
clarament definit,
que doni resposta
d’accessibilitat i de
màxima eficiència
en temes com el
malalt crònic, i
a crear diverses
unitats funcionals
transversals que
aportin atenció
mèdica dins
de trajectòries
assistencials. A
més, potenciem
una metodologia
de gestió
interdisciplinària
basada en resultats
i evidència i, alhora,
en la gestió del cas.

Josep M. Puig,
cap de Secció de
Trasplantament del
Servei de Nefrologia
de l’Hospital del Mar
Crec que en aquest
moment som encara
a les beceroles de
l’impacte real que
l’espoli neocon –el
que ells anomen
“crisi” – està tenint
sobre la sanitat
pública. De moment,
almenys al meu lloc
de treball, no hi ha
una repercussió
palpable excessiva,
però sí que es respira
un ambient tòxic
i pessimista que
també trigarà a
manifestar-se en tota
la seva dimensió.
Però quan ho faci,
juntament amb la
manca angoixant
de recursos, farà
molt difícil la
pràctica d’una vida
professional digna tal
com l’hem coneguda
fins ara. 
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Tema de debat

Albert Mariné,
Servei de Prevenció Laboral.
Parc Taulí. Hospital Universitari

“És fonamental que les
empreses tinguin un Pla
d’Igualtat operatiu després
d’una auditoria de les
diferències per gènere
respecte a les condicions
laborals i les responsabilitats
directives”

L

a feminització de la professió mèdica té aspectes molt favorables,
com ara el reforçament d’uns valors que posen en primer pla la
consideració de la relació metgemalalt, el treball en equip i la visió comunitària, que es tradueix en què el grau de
satisfacció de la població és més alt amb
el col·lectiu de metgesses. Alhora, diversos
estudis fan palesa l’existència de nivells
més elevats d’esgotament en les metgesses i, per contra, es detecta un tracte menys
impersonal i defensiu que en els metges.
Principals problemes que han
d'afrontar les metgesses
· Més precarietat laboral perquè
majoritàriament s’han anat incorporant
més tard a la professió. I, en alguns
casos, perquè el seu nivell curricular
està condicionat per una disponibilitat
més baixa per dedicar-se a tasques
docents i investigadores.
· Menys presència en àrees acadèmiques,
de representació professional i de gestió
directiva.
La causa principal de la precarietat laboral
en metgesses joves i del fenomen del “sostre de vidre” és la dificultat per conciliar les
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Com podem
millorar la situació
professional de la
dona metge?
Un metge i una metgessa reflexionen
sobre com superar la desigualtat de
gènere a la professió
exigències laborals amb les responsabilitats
familiars, sobretot en els primers anys de criança dels fills, aspecte equiparable al conjunt de dones treballadores i, especialment,
a les professionals amb importants exigències i responsabilitats. S’ha anat consolidant
un canvi social que, després d’haver posat
en valor el treball de la dona, aprecia molt
positivament les mesures de conciliació. Per
ser realment efectius, els plans de millora
han de tenir un caràcter ampli i un suport
polític. La protecció de l’embaràs, el permís
de lactància, la prestació per a la cura de
menors afectats per malalties greus són aspectes crucials.
Valoració per part de les empreses
És fonamental que les empreses tinguin un
Pla d’Igualtat operatiu després d’haver realitzat una auditoria de les diferències per
gènere pel que fa a les condicions laborals
i les responsabilitats directives.
Les empreses han de valorar les trajectòries professionals amb una visió flexible.
Això implica valorar sense prejudicis nivells d’implicació discontinus, que no per
això han d’hipotecar un bon exercici professional. Així mateix, cal evitar la instauració d’una cultura laboral amb una forta

competència individual vinculada a la progressió de la carrera professional. Tampoc
hauria de ser exigible un grau de dedicació
que impliqui sistemàticament realitzar fora
de la jornada laboral la part de la feina lligada a la recerca i la formació.
Canvis a nivell personal
Més enllà de les mesures polítiques i empresarials, és fonamental que els canvis es
produeixin en el si de la mateixa família. El
repartiment de responsabilitats i funcions
dins la parella pel que fa a la criança dels
fills, cura de familiars dependents i logística de la llar és un tema complicat i, alhora,
molt necessari, i més encara en les parelles
en què els dos membres estan molt implicats en la professió.
Un altre aspecte important és de caire psicològic. Partint de la base que, si més no,
a una part de metgesses els cal reforçar
la seva seguretat, són claus aspectes com
millorar el sentit d’autoeficàcia, tenir més
autonomia personal que eviti relacions de
dependència, assumir una visió realista i
desidealitzada de la professió i prioritzar
les opcions personals per desenvolupar la
professió de forma sostenible. I és per això
que han de rebre suport institucional. 

Tema de debat

Àngels Escorsell,
presidenta de l’Associació
Professional del Comitè de Delegats
Mèdics de l’Hospital Clínic

“Hem de creure en les
nostres possibilitats i sortir a
buscar-les, perquè la propera
generació de metgesses tingui
realment l’opció de triar com
gestionar la seva carrera
professional”

M

olts professionals estem d’acord que augmentar la presència de metgesses en càrrecs de lideratge seria positiu per a la professió. Primer
perquè no ens podem permetre el luxe de
desaprofitar el 50 o el 60% de gent preparada i capaç. Però també perquè cada vegada
hi ha més dones exercint la medicina i la
presència d’altres dones en llocs de poder
pot donar rellevància a les seves reivindicacions.
Per què falten metgesses en llocs de
comandament
El mercat mèdic segueix discriminant per
gènere. Però les dones, sovint, de manera
inconscient, contribuïm a aquesta discriminació com a resultat de pautes socials molt
arrelades. Analitzem-les:
· Les oportunitats professionals cal
buscar-les, no vénen soles. Però algunes
de les actituds que cal mostrar quan
es busca l’èxit són mal vistes en una
dona: l’orgull, el “fer-se propaganda”,
l’ambició.
· La dicotomia “feina-família”. Les
dones assumim que tenir una vida
professional d’èxit i una vida personal
completa alhora és impossible.

· Sentiment d’inferioritat. Hi ha estudis que
demostren que, quan demanes a homes
i dones que tenen la mateixa formació i
fan la mateixa feina que s’autovalorin, les
dones acostumen a puntuar-se pitjor.
· El rebuig per les dones que han assolit
l’èxit professional. A la Columbia Bussiness
School van fer un experiment: un grup
d’estudiants va rebre un CV de Howard,
un emprenedor d’èxit. L’altre grup va
rebre el mateix CV però referit a Heidi.
Mentre Howard es percebia com un bon
company, Heidi era descrita com una
egoista que només es movia pels resultats.
L’èxit professional en un home entra dins
del que s’espera d’ell i en una dona trenca
els estereotips preestablerts.
En primer lloc, cal assumir que una jornada
laboral més llarga no equival a més dedicació. En segon lloc, apostem per un repartiment equitatiu de les tasques de la llar entre
els dos membres de la parella que faciliti la
conciliació per als dos.
Què podem fer
· Prioritzar. No tot té la mateixa importància.
· Prevenir el burn-out: posar els nostres límits.
· Parlem-ne. Es parla poc del tema en àmbits
professionals. Quan les dones en parlem,

sovint ens etiqueten de “victimistes”.
· Siguem molt curosos en la
valoració dels metges i metgesses
que opten a una feina. Els mèrits
poden ser manipulats per justificar
discriminacions.
· No ens conformem amb el “ja
n’hi ha una”. No cal ser l’element
tranquil·litzador de cap consciència.
· Ajudem-nos. Actuar com a col·lectiu ens
pot afavorir.
En resum, moltes metgesses reculen quan
es tracta d’ocupar un lloc de comandament
per decisió personal, per manca de mesures
de conciliació, o per por al fracàs. Sigui com
sigui, el percentatge de dones líders en medicina no es correlaciona amb l’elevat nombre de metgesses actual.
Un bon començament seria creure en les
nostres possibilitats i anar a buscar les oportunitats, seure a les taules de decisió, fer
escoltar la nostra veu i, de mica en mica,
assumir més tasques de lideratge perquè la
propera generació de metgesses tingui realment l’opció de triar com gestionar la seva
carrera professional. En tot aquest camí cal
comptar amb el suport dels nostres collegues masculins. 
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Revista de premsa

És necessari patir per morir?
En la nostra cultura es parla poc de la mort,
un tema que s’evita: “El nostre amic se’n va
anar”, es diu. Per la mateixa causa, però en
menor mesura, es fa difícil dir clarament
que volem morir sense patir, que temem
el dolor i que és preferible morir que viure
amb dolor insuportable. És missió de la
medicina d’avui ajudar a morir bé i sense
dolor? Sembla que sí. O no? [...]
Articles d’opinió dels doctors Rogeli Armengol
sobre La medicina contra el dolor i Xavier Gómez
i Batiste-Alentorn sobre Atenció pal·liativa.
La Vanguardia, Temes de debat
27 d’octubre de 2013

Crisi i sanitat privada
[...] El doctor Ramon Torné, president de
la secció d’Assegurança Lliure i vocal de la
Junta de Govern del Col·legi de Metges de
Barcelona, subratlla que “amb unes pòlisses
cada cop més baixes, fins i tot a preus de
fa 15 anys, és molt difícil donar una bona
qualitat de servei. Per molt bo que sigui
el metge, el seu treball s’entorpeix per la
limitació de recursos i per veure’s obligat a
espaiar les visites o a realitzar més tràmits
burocràtics per a demanar determinades
proves”. [...]
La Vanguardia, Suplement medi salud
22 d’octubre de 2013

El COMB aprova usar el vot telemàtic en
experiència pilot
La Junta de Govern del Col·legi de Metges
de Barcelona (COMB), que presideix Miquel
Vilardell, ha aprovat usar el vot telemàtic
en els propers comicis com a experiència
pilot sobre una mostra de col·legiats
representatius del col·lectiu de 30.000
professionals de la corporació. [...]
En les conclusions del seu informe la
comissió recomana donar el pas, ja que el
vot telemàtic s’acabarà imposant a tot el
món i presenta més beneficis que riscos,
però fer-ho inicialment amb prudència ja
que s’han descrit experiències amb mals
resultats. [...]
Diario Médico
25 d’octubre de 2013

El COMB sotmet el seu grup empresarial
a un codi de bon govern corporatiu
La Junta del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB) ha aprovat l’aplicació
d’un codi de bon govern corporatiu a
MED, el grup d’empreses del qual es únic
accionista i que li aporta 2,4 milions d’euros
anuals. [...]
Segons ha informat la secretària de
la Junta, Pilar Arrizabalaga, amb aquesta
iniciativa d’autoregulació es dóna
compliment a les recomanacions de les

auditories externes que se sotmeten
anualment la corporació professional i les
seves empreses (9 pròpies i 6 participades)
i s’augmenta la transparència en un àmbit
del COMB que, “per desconeixement,
durant anys ha despertat recels entre els
col·legiats”. [...]
Diario Médico
19 de setembre de 2013

Errors mèdics
Els doctors catalans reben cada any més
de 300 demandes per pífies quirúrgiques
o diagnòstiques. El 60 % se soluciona amb
pactes extrajudicials i la indemnització
mitjana se situa en uns 66.000 euros.
[...] Un 25 % de les demandes es
presenten per la via penal, davant d’un
jutjat, un procés que en el 99 % dels casos
acaba amb l’absolució del metge. Un
altre 15 % són demandes civils: el pacient
demana compensació econòmica. La
majoria de queixes, el 60 % el 2012, se
solucionen ara propiciant el citat pacte
extrajudicial entre metge i pacient,
un intent d’acord que en un 50 % dels
casos acaba amb la indemnització del
demandant, “hi hagi hagut o no error
mèdic” puntualitza Arimany. [...] 
El Periódico
20 de juliol de 2013

Medicina femenina sense poder
Les anàlisis donen una vegada i una altra
resultats semblants: una tendència clara
des de fa anys. Tots els metges reunits
arriben a la mateixa conclusió. Però gairebé
ningú no s’atreveix amb el tractament.
Per què si la medicina és ara una professió
eminentment femenina, les dones amb
prou feines la lideren? El Col·legi de
Metges de Barcelona va examinar ahir la
seva realitat amb una jornada mixta: tants
ponents homes com dones. Catedràtiques,
dermatòlogues, anestesiòlogues,
nefròlogues, hepatòlogues, directores de
patronals i dirigents sindicals van parlar de
feminisme, de lobby masculí i de maternitat
amb col·legues de l’altre sexe amb més o
menys els mateixos títols. [...]
La Vanguardia
15 de juny de 2013
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Cultura i societat
La nadala del 2013
dedicada a la Filatèlia
mèdica
La col·lecció de nadales del COMB suma
enguany una nova edició amb el títol
Filatèlia mèdica. El treball dels autors
Alfons Zarzoso, conservador del MHMC, i
Miquel Bruguera, president del patronat
de la Fundació MHMC, mostra un conjunt
de segells que permet recórrer alguns dels
itineraris de la medicina mitjançant les
diferents edicions nacionals realitzades
sobre metges, descobriments, tècniques,
malalties, campanyes i associacions.

Més informació:
cultura.comb.cat

Metges contra el càncer
L’orquestra i cor del Medical Musical
Group (EUA) van actuar al Gran Teatre del
Liceu, el passat 15 de novembre, amb la
col·laboració de l’orquestra del Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB) Ars Medica,
l’Orquestra de la Universitat de Barcelona,
i els cors dels Col·legis de Metges,
d’Enginyers i d’Advocats de Barcelona. La
recaptació del concert es donarà a dues
entitat benèfiques: la Fundació Grup
Àgata contra el càncer de pit i la Fundació
Carreras contra la leucèmia.
El Medical Musical Group és una
entitat nord-americana que agrupa
professionals de la salut que han format
una orquestra i un cor i fan dos concerts
a l’any als EUA i un a l’estranger. Aquest
any han convidat l’orquestra del COMB
i juntament amb els grups musicals
esmentats han actuat al Liceu.

InfoCULTURA
>>>
La Galeria de
Metges catalans
ret homenatge
a Ramon Trias i
Rubiès (1923-2012),
membre destacat
d’una notable
nissaga de cirurgians
de Barcelona i
president del
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COMB (1982-1994),
i incorpora quatre
noves biografies a la
pàgina web dedicada
a la memòria de
metges catalans
distingits per una
activitat professional
destacada.

Obituaris

>>>
Gimbernat, revista
catalana d’història
de la medicina i la
ciència, publica en
la seva edició del
2013 un article de
Miquel Bruguera,
Alfons Zarzoso, Lluís
Guerrero, Mercè

Viger, Sara Fajula i
Salvador Piqué sobre
“Contribució del
COMB al coneixement
i difusió de la història
de la medicina
catalana”. 

Albert
Jovell Fernández
(1962-2013)
El doctor Albert
Jovell ha marxat.
El científic i
l’humanista. Astut.
Ràpid. Clar. Modern.
Respectuós.
Auster. Generós.
Lúcid. Oportú. La
seva habilitat per
mirar les coses des
d’un altre punt
de vista el feia
innovador d’una
manera natural.
Sabia exercir la
seva capacitat de
lideratge des de
la perspectiva de
la generositat. Va
fer pública la seva
malaltia i, sobretot,
va fer servir la seva
malaltia per ajudar
altres en la seva
circumstància. Ho
havia dit moltes
vegades: l’aliança
entre els pacients
i els professionals
és la força de canvi
més important del
sistema sanitari.
Albert Jovell
va personificar
aquest canvi de
paradigma.

Obituaris

Josep
Vilar Bonet
(1920-2013)

Alberto
Ramos
(1968-2013)

Alfonso Fernández
Martínez
(1947-2013)

Pere
Pujol Amat
(1931-2013)

Jacint
Reventós i Conti
(1928-2013)

El doctor Josep Vilar
Bonet va dedicar
la seva carrera
professional a la
gastroenterologia.
Va ser metge de
la càtedra del
professor Pedro
Pons i, a partir
de 1972, cap
del Servei de
Gastroenterologia
de l’Hospital Clínic
de Barcelona. Va
tenir una profunda
vocació de
metge, una gran
capacitat literària
i un gran interès
per ensenyar. La
seva figura és un
exemple de la
medicina catalana
més brillant del
període que va de
la guerra civil fins a
la fi del segle xx.

El compromís del
doctor Alberto
Ramos amb la Mina
ha anat sempre
molt més enllà del
que implicava el seu
treball com a metge
de família. La seva
visió comunitària
de l’exercici de la
professió i la seva
vocació per ajudar
els més desfavorits
el van convertir en
un representant
de les activitats
comunitàries de la
Mina. Ha estat un
referent important
per a molts
professionals i per
a molts pacients
amb problemes de
drogodependències
i pel seu compromís
amb aquest
col·lectiu. També
ha estat referent
del Programa
Beveu Menys, del
Departament de
Salut, fent tasques
de formació
sobre problemes
relacionats amb el
consum d’alcohol .

El doctor Alfonso
Fernández Martínez
va desenvolupar
una ingent tasca
de formació o
divulgació de
l’homeopatia
unicista. El doctor
Alfonso Fernández
juntament amb
el doctor Jordi
Dalmau, el doctor
Miguel Ángel Luqui
i el doctor José
María Palomares
van assumir
amb entusiasme
l’enorme repte
de tornar a situar
l’homeopatia
en l’elevat nivell,
tant acadèmic
com social, clínic i
assistencial. Ells
van ser l’essència
d’un model
d’homeopatia
que continua
abanderant
l’Acadèmia Mèdico
Homeopàtica de
Barcelona.

El doctor Pere
Pujol Amat va
ser un referent
a nivell nacional
i internacional
de la medicina
de l’esport i del
mateix esport. Va
ser director mèdic
dels Jocs Olímpics
de Barcelona 92
per les disciplines
de Marató, Marxa i
Pentatló. I membre
de l’equip mèdic de
la selecció dels EUA
en els Jocs Olímpics
d’Atlanta 96 per
a les disciplines
de Marató i
Marxa. La seva
formació científica
tan profunda i
consistent i l’amor
a l’esport el feia
intolerant amb
el dopatge i amb
aquells que el
promocionaven o
el permetien.

El doctor Jacint
Reventós i Conti
va ser un destacat
cirurgià toràcic
amb formació
internacional, a
més d’un prolífic
escriptor. Era fill
del destacat metge
Cinto Reventós
i Bordoy, qui era
assistent habitual
de les tertúlies del
cafè del Quatre
Gats, on va iniciar
amistats amb molts
dels components
artistes i
intel·lectuals.
Destacà la seva
amistat amb la
família Picasso, que
el dugué a crear la
fundació PicassoReventós, unint la
medicina i l’art. En
els seus últims anys
es va dedicar a la
gestió sanitària en
diferents llocs de
responsabilitat. 

Més informació:
obituaris.comb.cat
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Seccions col·legials i juntes comarcals
Secció Col·legial de Metges Acupuntors

Secció Col·legial de Metges Homeòpates

Actes de difusió de l’acupuntura

Albert Garcia i Janeras,
president de la Secció de
Metges Acupuntors
En aquests mesos hem seguit treballant en
diversos actes de difusió de l’acupuntura. El
que ha tingut més ressò tant a nivell científic com social, és el “II Update d’Acupuntura” on es va mostrar que cada vegada hi ha
més articles mèdics que confirmen l’efectivitat i eficàcia de l’acupuntura en algunes
patologies.
Per altra part, seguim amb el programa
de Formació Mèdica Continuada, el 16 de
novembre es va celebrar la jornada Acu-

puntura en el dolor crònic. Diferents perspectives, diferents tractaments.
El 4 d’octubre s’inicià l’onzena edició del
Màster en Acupuntura coorganitzat amb
IL3-UB, aquest màster s’ha convertit en el
màster d’acupuntura de referència a l’Estat.
Hem assistit, el 4-6 d’octubre, al iSAMS2013
(International Scientific Acupuncture and
Meridian Simposium) a Estocolm, on vàrem
fer la primera presentació internacional del
nostre Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona del 8 i 9 de novembre
de 2014.
Estem preparant la nostra participació a
l’ICMART Congress 2013 a Viena, on es celebrarà el 30 Aniversari de la fundació ICMART
(International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques). www.bit.ly/
icmart2013, on tenim un paper actiu en
aquesta associació internacional.

Secció Col·legial de Metges Jubilats

Nova Junta de Metges Jubilats

Joaquim Riera,
president de la Secció Metges Jubilats
A més a més dels actes habituals d’aquesta secció, ja ben reflectits a la publicació
Agenda Cultural COMB (http://www.comb.
cat/cat/cultura_lleure/agenda/home.htm),
cal destacar la celebració, el passat mes de
juny, de l’Assemblea Anual Reglamentària,
presidida per Miquel Vilardell, president del
COMB, en la qual es va presentar la memòria d’activitats dutes a terme durant el curs
2012, amb especial èmfasi en els temes de
protecció social, prioritaris de la secció; es
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va fer el reconeixement amb diploma, insígnia i dinar de germanor, dels companys que,
arribats a l’edat dels setanta anys, passen a
la categoria de col·legiats honorífics i es va
fer la renovació de la Junta Directiva de la
Secció.
Per unanimitat, la nova Junta elegida va
quedar constituïda de la manera següent:
Joaquim Ramis Coris, president emèrit; Joaquim Riera Masgrau, president; Manuel
Sans Segarra, vicepresident; Alícia Carreres
Boadella, secretària; Jaume Casanovas Tamayo, tresorer. Vocals: Albert Puig Menen,
Josep M. Casasa Carbó, Ramón Pérez Latre,
Pere Martínez López. Vocals adjunts: Pere
Obiols Arderius (Vallès Occidental), Jaume
Bergada Sitja (Vall d’Hebron), Sergi Garcia
Cano, Rosa Turell Sardanés, Jaume Torner.

III Simpòsium
sobre Homeopatia,
Investigació i Ciència

Guillem González López,
president de la Secció de Metges
Homeòpates
Les activitats de la Secció de Metges Homeòpates estan destinades a la promoció
de l’homeopatia entre els companys que
encara no la coneixen.
Amb aquesta finalitat, el dia 19 d’octubre va tenir lloc el III Simpòsium sobre
Homeopatia, Investigació i Ciència, amb
un programa destinat a mostrar treballs
científics de rellevància, exposar sèries
de resultats clínics, així com un possible
mecanisme d’acció.
Durant els dies 7 al 10 de novembre
vàrem participar en la reunió bianual de
l’ECH (European Committee for Homeopathy). La nostra secció va participar en el
subcomitè de recerca i de farmàcia.
També hem participat en la promoció del Congrés del HRI (Homeopathy
Research Institute; facilitating scientific
research in homeopathy) a Barcelona,
durant els dies 30 de maig al 2 de juny
on es van exposar els avenços amb tècniques genètiques d’avantguarda, es van
fer demostracions de laboratori i es van
presentar informes d’estudis clínics a gran
escala, entre d’altres. Aprofitant la presència a Barcelona del doctor Elio Rossi amb
motiu de l’esmentat Congrés, el dia 30 de
maig vàrem organitzar a la seu del COMB
una conferencia amb el títol “L’homeopatia en el sistema sanitari públic de salut l’experiència a la regió de la Toscana”.
Durant el febrer tindrà lloc la 11a edició del Curs d’introducció a l’homeopatia
al CEC.

Seccions col·legials i juntes comarcals

Secció Col·legial de Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Activitats de la Secció

Joan Janer,
president de la Secció de Sinologia
i Patologia Mamària

Secció Col·legial de Metges Sociosanitaris

Segona Jornada de
Debat de la Secció
Sociosanitària

Dolors Quera,
presidenta de la Secció
de Metges de Sociosanitari
El proppassat 23 d’octubre va tenir lloc la Segona Jornada de Debat de la Secció Col·legial
de Metges de Sociosanitari. Es va tractar el
tema de l’“Adequació de l’esforç terapèutic en
el pacient crònic complex amb malaltia avançada”. Es va abordar el tema des de les vessants clínica, de gestió i ètica. Van participar-hi
ponents amb suficient experiència i coneixement, com són Xavier Gómez-Batiste, Ramon
Miralles, Marco Inzitari i Màrius Morlans.
Creiem que, en la situació econòmica
del país, és necessari mantenir el nivell òptim d’atenció per als malalts, la utilització
de recursos s’ha de racionalitzar i hem d’optimitzar els que tenim a l’abast. Voldríem
donar les eines perquè es pugui fer una presa de decisions al més encertadament possible en l’atenció a pacients en situacions
avançades i complexes.
També voldríem reivindicar el paper dels
serveis sociosanitaris en l’atenció d’aquests
pacients.

Els actes que ha realitzat la Secció de Sinologia i Patologia Mamària del COMB o en
els quals ha participat aquests mesos d’octubre i novembre són els següents:
La setmana del 14 al 19 d’octubre es va
celebrar el Congrés Nacional de Sinologia a
Madrid.
El dimarts 5 de novembre hi va haver

una sessió al COMB en la qual el doctor
Luna, de Can Ruti, va presentar els avenços
del treball que ell mateix dirigeix sobre el
Gangli Sentinella Secundari.
Recordem que el Diploma Acreditatiu
de Capacitació en Sinologia i Patologia
Mamària que es pot cursar des de l’Oficina
Tècnica d’Acreditació (OTA) del COMB.

JUNTES COMARCALS
>>>
ALT PENEDÈS

>>>
OSONA

Presentació de les conclusions
del Fòrum de la Professió

Lliurament dels premis
acadèmics de la Festivitat de
Sant Cosme i Sant Damià

En un acte a Vilafranca Jaume Padrós,
vicepresident primer del COMB,
va explicar les propostes per a la
sostenibilitat i la millora del sistema
sanitari públic contemplades en les
conclusions del Fòrum de la Professió
Mèdica, seguit d’un intens debat entre
els metges assistents.
>>>
MARESME

Lliurament de beques i premis
en la XVI Jornada de Recerca
El curs acadèmic 2012-2013 es va cloure
en el marc de la XVI Jornada de Recerca
del Maresme on es van lliurar les beques
i premis convocats anualment per la
Delegació Comarcal del COMB i la Filial
del Maresme de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears (ACMSCiB), convocats enguany
conjuntament amb la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva.

L’Ajuntament de Vic va ser l’escenari
de l’acte de lliurament dels premis
acadèmics en el decurs del qual el
cuiner Nandu Jubany va pronunciar una
conferencia magistral.
Amb motiu del dia Mundial del Cor
la Delegació d’Osona va organitzar la
XIV Caminada popular patrocinada per
la World Heart Federation de l’OMS, la
Federació Mundial de Cardiologia i la
Societat Catalana de Cardiologia amb la
finalitat d’impulsar i motivar la prevenció
de malalties coronàries mitjançant una
pràctica esportiva saludable. 

>>>
GARRAF

Homenatge als metges jubilats
La Junta Comarcal del Garraf va
homenatjar els metges jubilats de la
comarca en un acte de reconeixement
a la seva trajectòria professional. Durant
l’acte es va fer un breu resum dels cinc
anys d’existència del Programa de
Protecció Social del COMB.
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Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
CONSULTES
MÈDIQUES
Rbla. de CatalunyaMallorca.

Centre Mèdic en
funcionament lloga amplis
despatxos, molt ben
equipats, tot nou, servei de
recepció, calefacció, aire
condicionat, telèfon,
àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
Teresa.
619 701 701
Lloguer despatxos
equipats

Zona Casanova-Diagonal.
Centre Mèdic en
funcionament lloga
despatxos equipats,
telèfon, aire condicionat,
secretària, servei de neteja,
calefacció, etc. Matins i
tardes.
934 195 121
Lloguer de despatxos
completament
equipats

Rda. Gral. Mitre-Muntaner.
Matins o tardes, aire
condicionat i calefacció,
amb servei de recepció,
secretaria, etc. Pàrquing.
Instal·lacions de disseny i
confortables. Gran qualitat
i preu econòmic.
Srta. Maria
696 498 661
Despatxos mèdics

Zona Pg. de GràciaDiagonal. Amb tots els
serveis, es lloguen de
dilluns a dissabte. Atenció
secretaria 12 hores. Anàlisis
clíniques. Servei
d’infermeria. Neteja diària.
Informàtica. Personalització
i màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
Lloguer de despatxos

Situat a la Diagonal-Pau
Claris. Centre mèdic dedicat
a la ginecologia, urologia i
psicologia, en ple
funcionament. Ofereix
lloguer de despatxos a
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metges. Matins i tardes.
Totalment equipats, amb
recepció, telèfon, fax,
calefacció, aire condicionat,
servei de neteja, etc.
656 886 688
Despatxos a Barcelona

ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió
mèdica disposa de
despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de
dilluns a divendres de 8 a
21 h. Dissabtes: matins.
Interiorisme, creació i
gestió de nous centres a
Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
Lloguer despatxos

Diagonal-Pg. de Gràcia.
Centre mèdic d’alt nivell
lloga despatxos totalment
equipats per a mòduls de
matins o tardes. Li oferim
tots els serveis necessaris
perquè vostè sols hagi de
preocupar-se de visitar els
seus clients.
934 161 011
934 161 638
Lloguer despatxos

Zona Hospital Clínic.
Centre mèdic en
funcionament lloga
despatxos totalment
equipats. Matins. Tots els
serveis.
934 541 127
Es lloga despatx mèdic

Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o
tarda.

12 hores diàries.
URGÈNCIES.
CallMed.net
933 906 700
Despatxos mèdics
amb tots els serveis es
lloguen de dilluns a
dissabte

Zona Balmes-Madrazo.
Davant Clínica del Pilar.
Atenció secretària 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Neteja diària.
Informàtica. Personalització i màrqueting.
Zona Medica
933 906 716
Despatx apte per a
consulta mèdica

Av. Carles III amb Diagonal.
Despatx de 100 m2. Apte
per a consulta mèdica. 4
estances. Aire condicionat.
932 001 047
Ofereixo consulta
(despatx) al meu centre
amb 10 anys
d’experiència i
funcionament

En la zona del
Garraf-Sant Pere de
Ribes, a metges
naturistes, homeòpates,
dietètica i nutrició,
traumatòleg, psiquiatre.
Sóc psicòloga i vull fer
ampliació de serveis
dintre del centre, ja que
el local és ampli. Es
poden veure les
instal·lacions a:
www.nuvolblanc.es. Per
a persones emprenedores
amb ganes de créixer que
visquin a la zona.
Glòria
626 779 521 i al
938 145 657

629 724 271

Exteriors, amplis i
moderns, un amb
quiròfan, l’altre amb box
per a cures o tractaments.
Estètica acurada.
Confortables i amb totes
les prestacions
d’informàtica i telefonia.
Ideals especialitats i
gestionat per metges.
Matins i tardes
658 848 398
Llogo despatx mèdic

Apte per a diverses
especialitats. Zona Pg.
de Gràcia-Diagonal.
932 125 725
654 168 171
Centre de Negocis
AGENDA

Situació: Muntaner, 121,
1r 1a, 08036 Barcelona.
Lloguer de despatxos per
passar consulta. Atenció
personalitzada amb
recepcionista. Es porta
agenda del metge. Centre
al costat d’Hospital Clínic,
ben comunicat. Tarifa:
hores-dia-mes.
www.centrodenegociosagenda.com
934 880 606.
ofibarna@arrakis.es

Compro o llogo clínica
dental en funcionament

Compro o pago lloguer de
clínica dental en procés de
jubilació, amb clientela
inclosa.
626 203 413
Consultes mèdiques i
psicològiques-Gran de
Gràcia i Trav. de Gràcia

Es lloguen despatxos
totalment equipats. Molt
bona comunicació i
ambient. Per ocupar sales
de forma individual o en
equip. Servei de secretaria
de 9 a 21 h, aire
condicionat, calefacció,
office, espais informatitzats.
Visiti el nostre web:
www.espaciosmedicos.
com o passi a veuren’s
sense compromís
932 183 919
625 477 117
consultasmedicas@
comb.es
Centre mèdic lloga
despatxos

Matins o tardes, totalment
equipats, amb secretària.
Zona cèntrica: Roger de
Llúria-Còrsega.
932 379 239

S’ofereix compartir
despatx mèdic moblat

Entre Hospital de Sant Pau i
L’Aliança. No importa
especialitat. Immoble
elegant, amb conserge,
ben situat. Opció de
mòduls (matí/tarda/dia
sencer) i amb serveis de
secretaria, agenda, telèfon
i informàtica. Servei de
neteja. Preu a convenir.
Sra. Ana.
677 061 368
info@fisiozona.com

Local nou 170 m2 SarriàSant Gervasi

Situació: Milanesat, 1.
Adequat consultori mèdic,
anàlisis clíniques,
representació o oficines.
Tracte directe propietari.
Tan sols 770 € al mes
incloses les despeses
comunitàries. Sense
comissions. Directe
propietari.
932 034 411
627 316 031

wifi, calefacció, aire
condicionat, servei de neteja, instal·lacions de disseny
i confortables. Gran qualitat
i preu competitiu. Fotos i
més info a www.
despachosmedicosbcn.com
Marisa
935 500 106
686 413 105
Despatxos de lloguer

Despatxos moblats des
de 230 €/mes. Finca
catalogada. Jardinets de
Gràcia (zona DiagonalPg. de Gràcia. Despeses
incloses: secretaria,
telèfon, internet, aire
condicionat, calefacció,
conserge, material
d’oficina. Fotografies:
http://jardinets7.wix.
com/psicen
Dilluns a dijous
de 16 a 20 h
934 161 793
centrodepsicologiaypsiquiatria@gmail.com

Es lloguen despatxos
mèdics compartits per
mòduls matins/tardes
i per dies sencers

Al centre de Barcelona,
València, 209, 2n 2a. Al
preu estan inclosos tots els
serveis: manteniment,
neteja, aire condicionat,
calefacció, línia ADSL per
wifi, fil musical, 2 sales
d’espera i recepció. A més,
per 40 € mensuals portem
agenda sense càrrec
urgències caps de
setmana. Tots moblats
amb lliteres. Al preu s’ha
d’afegir el 21% d’IVA.
Araceli
935 313 563
678 540 931

Consulta pediàtrica
Serveis integrals
de Secretaria
telefònica

CALLMED. Serveis integrals
de Secretaria telefònica.
Recepció de trucades
personalitzada. Gestió
Agenda on-line. Sense
esperes telefòniques. Sense
costos addicionals. Atenció

Davant Clínica Sagrada
Família Es lloga un despatx
matins o tardes amb tota la
infraestructura de suport.
Jaume Mas.
677 400 040
Lloguer dos despatxos

Plaça Kennedy
(Balmes-Sant Gervasi).

Neuròleg ofereix
compartir despatx
mèdic amb altres
professionals

Situat al carrer BalmesTrav. de Gràcia. Preu per
mòdul 200 €.
Verónica
618 469 025
932 072 034

Lloguer de despatxos

Planta baixa a l’Av. Diagonal (Pl. Francesc Macià).
Centre mèdic ofereix
lloguer de despatxos
totalment equipats.
Inclou: servei
de recepció (coordinació
d’agendes i trucades),
sala d’espera, telèfon,

S’ofereix local en
lloguer o venda

Situació: Greco, 7 (entre
Cartellà i Passeig de
Maragall). Bona situació,
500 metres de
semisoterrani i 550 a peu
de carrer. Preu negociable.
Sra. Costa
670 269 283

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Local a Esplugues de
Llobregat per lloguer
o venda

Situació: Sant Francesc
Xavier, 41-43. Bona situació
al Centre d’Esplugues.
303 metres.
Sra. Costa
670 269 283
Centre mèdic
en lloguer

Situació: Juan Sebastian
Bach. Nou. 4 cabines,
2 banys, despatx.
Insonoritzat, aire
condicionat. Lliteres
abatibles elèctriques.
Ultrasons. Indiba mèdic.
670 202 446
mariaventos@gmail.com
Consulta mèdica a
Barcelona ciutat ofereix
despatxos de lloguer
per mòduls

Els despatxos estan
equipats i climatitzats.
Disposem de recepció
amb secretària per la
gestió de les agendes,
sala d’espera, telèfon i
ADSL wifi. Zona de Sant
Gervasi, prop de Pl.
Molina. Vegeu
fotografies a
www.consulta.arrakis.es
Lourdes
934 144 997
info@
consultasantelies.com
Traspàs de consultori
a Alemanya

Hattingen (Renània Nord
Westfàlia). Es traspassa, en
data a convenir, consultori
en funcionament de
medicina interna o
medicina general. Per
a metges espanyols.
Informació ciutat Hattingen
a www.hattingen.de.
Dr. med. Joachim
Nöthen
0049-01717867907
www.dr-noethen.de
Vull compartir consulta
de 80 m2

Al carrer Balmes, al davant
de la Clínica del Pilar.
629 715 861

Venda despatxCentre sanitari

Situació: Esquerra de
l’Eixample. 127 m2.
3 consultes, office, sala de
reunions o teràpies (zona
polivalent), recepció, sala
d’espera, 2 lavabos, aire
condicionat, parcialment
moblat. Façana restaurada.
Ampla zona comunitària.
Possibilitat de pàrquing al
mateix edifici.

diversos metges, en
funcionament com a centre
de depilació amb làser
Alejandrita d’última
generació. També tenim
aparatologia de radio
freqüència, lipocavitació i
pressoteràpia. Cartera
aprox. de 1000 clients.
Local nou i molt adequat
per entrar a treballar.
605 997 481
646 011 672

629 930 506
Es traspassa Centre
Mèdic, a Via AugustaGanduxer de 190 m2 a
peu de carrer

Totalment equipat. 3
despatxos (1 amb sala
exploració annexa), 1
despatx secretaria, 5 boxes
per tractaments, recepció i
sala d’espera. Nivell alt
equipaments.
932 467 403
Es ven consulta
mèdica equipada

Situada a zona cèntrica de
Gavà al Passeig Maragall al
costat del Teatre Municipal.
Al voltant de 100 m2,
disposa de sala de recepció,
àmplia sala d’espera, una
altra habitació d’espera, sala
despatx i sala d’exploració i
bany complet.
655 540 237
Lloguer de dos
despatxos nous per a
consulta mèdica

S’ofereixen 2 despatxos
nous per llogar, totalment
equipats, en zona centre de
Sant Adrià de Besòs, amb
sistema informàtic,
administració, en centre
mèdic de rehabilitació, amb
30 anys d’experiència. Molt
ben comunicat per metro
L2 i bus.
934 620 911
informacion@mesro.es
Traspasso Centre Estètic
(Làser Alejandrita) a
Barcelona

Situació: a la província de
Barcelona. Local de 200 m
ideal per compartir entre

>>>
DIVERSOS
Boomerang-secretaria
telefònica

www.boomerangsecretaria-telefonica.es
Atenem trucades en català i
castellà, donem hores de
visita, des de 50 € al mes.
Altres serveis:
mecanografia per
ordinador en diversos
idiomes, des d’1,50 €/full.
Srta. Gemma o Manel
934 173 547
934 213 487
boomerang2@
movistar.es
Empresa de serveis

ENKASA. Empresa de
serveis ofereix personal de
servei domèstic, cuidadors
infantils i assistència
geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
638 929 953
638 929 955
Cessió pacients d’ORL
i relacio d’entitats
assistència sanitària

Actualment consulta a
Ausiàs March, 9-11, pral.
A causa d’una propera
jubilació cediria tots els
estris de la consulta i la
relació d’entitats
d’assistència sanitària i
pacients particulars
d’otorinolaringologia.
Dr. Vicente Moreno
Ribes
646 171 846
7022vmr@comb.cat

Professora nativa i
titulada

S’ofereix per donar classes
d’anglès i francès per adults
a tots els nivells. Àmplia
experiència professional en
acadèmia i classes
particulars.
Anne Charpentier
932 386 814
639 703 155

>>>
HABITATGE
Llogo pis a Barcelona

Pis de 75 m2 al carrer
Lepant just per sobre de
Trav. de Gràcia, davant d’un
parc. Finca amb ascensor.
Pis sense mobles, molt
lluminós, amb tres
habitacions i un bany.
Calefacció central. Molt a
prop de l’Hospital de Sant
Pau i molt ben comunicat.
Preu: 700 euros/mes
Núria
666 232 140
nviver@telefonica.net
Es ven casa 212 m2
directe propietari en
zona residencial
Fontpineda

A 22 km Barcelona. Solar
900 m2, zona tranquil·la i
ben orientada, 5
habitacions, 2 banys i
lavabo + 2 soterranis.
Col·legi a 150 m, institut
públic, parvulari, CAP,
farmàcia, centre cívic,
veterinari, residència d’avis,
tennis-piscina, pitch&putt.
Sra. Alba
652 046 216

>>>
TREBALL
S’ofereix secretària
recepcionista

Amb 15 anys d’experiència
per treballar en consulta,
clínica o consultori.
Coneixements d’informàtica.
Agenda, arxiu, resolució
d’incidències. Amb bona
presència. Experiència en
tracte amb el públic.

Disponibilitat d’horari.
Incorporació immediata.
Mariela Pilar Albes
619 141 780
S’ofereix secretària de
direcció, comptable i
recepcionista

Amb deu anys d’experiència
en consulta mèdica (Centre
Mèdic Teknon). Idiomes:
català, anglès i francès.
Certificació de Microsoft de
cursos d’Access, Excel, Word i
PowerPoint. Internet. 44
anys. Incorporació
immediata. Disponibilitat
horària.
Silvia
686 290 219
934 566 797
S’ofereix dona de 54
anys organitzada i
responsable per
treballar en consulta o
clínica

Experiència en consulta
privada i tracte agradable
amb el públic. Informàtica a
nivell d’usuari, català (nivell
C), castellà i nivell mitjà
d’anglès.
Mercè Arroyo Barreras
600 072 681
932 108 461
merche26arroyo@
hotmail.com
Auxiliar d’infermeria de
46 anys amb referències

S’ofereix per atendre
recepció de consulta
mèdica.
Laia
627 806 335
S’ofereix senyora per
a consulta mèdica o
similar

amb metge en
consultori

Persona de mitjana edat,
bona presència, dinàmica,
responsable i organitzada,
idiomes. Disponibilitat
horària, incorporació
immediata.
Mercedes
620 428 046
mercedesromo92@
yahoo.es
Diplomada en
infermeria amb
experiència

S’ofereix per treballar en
consultori privat, com també
a nivell particular.
Disponibilitat immediata.
Montse
699 698 113
S’ofereix administrativa/
recepcionista

Amb experiència en
consulta mèdica.
Transcripció informes,
gestió amb mútues, gestió
de diverses agendes
simultànies. Experiència en
gestió programa de mútues.
Disponibilitat immediata.
Maite
626 480 757
Recepcionistatelefonista i
administrativa amb 25
anys d’experiència

En atenció al públic i
administració. Per treballar
en consultori mèdic o clínica
(experiència en mútues).
Call-center. Batxillerat,
secretariat, ofimàtica, català
(nivell C), castellà i nivell
mitjà d’anglès. Disponibilitat
horària. Incorporació
immediata.

Disponibilitat d’horari.
Montse
606 063 107
Coneixements d’informàtica.
935 804 141
Català i castellà.
montsemolins@
Programació d’agenda,
gmail.com
cobraments, treballs
administratius. Amb
S’ofereix recepcionista /
iniciativa. Experiència.
Maria Pilar
608 562 940
Recepcionista secretària
amb experiència
s’ofereix per treballar

auxiliar de clínica per a
consulta mèdica

Tasques administratives i
donar suport al metge en
cures o petites cirurgies.
Jornada completa o

REVISTA DEL

31

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
parcial. 31 anys,
responsable,
bona presència.
Rebeca
618 492 420
rbkita13@hotmail.com
Auxiliar de farmàcia
bilingüe amb títol de
secretariat comercial

Amb coneixements de
francès nivell mitjà i anglès
bàsic, s’ofereix com a
recepcionista o treballs
administratius per a
consultori mèdic, experiència en tracte amb el públic.
Total disponibilitat. Es
poden demanar
referències.
Montse
934 243 035
654 324 751
Noia per treballar
en consultori mèdic

S’ofereix com a
recepcionista, telefonista i
auxiliar administrativa.
Portant l’agenda pertinent.
He treballat 12 anys a la
Clínica Corachan de
secretària del director
mèdic realitzant
electrocardiogrames i
posant Holters. 7 anys a la
Clínica Sagrada Família.
Maria Antonia Solanes
Tomas.
934 340 221
617 302 149
mariantoniasolanes
@hotmail.com
Administrativarecepcionista

Amb experiència en
recepció, consulta mèdica
privada, gestió de mútues i
agenda, transcripció
d’informes, tasques
comptables S’ofereix per a
consultori, hospital, etc.
Títol d’auxiliar de clínica.
Disponibilitat i horari sense
problemes.
Montserrat Moreno
696 244 180
montmogu@gmail.com
Dona de 48 anys
s’ofereix com a
administrativa,
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recepcionista o
secretària mèdica

Àmplia experiència en el
tracte amb el públic.
Metòdica i organitzada.
Informàtica. Facturaplus i
contaplus. Bilingüe
català-castellà.
Disponibilitat total.
Isabel
607 302 661
itorvisco@hotmail.es
S’ofereix
administrativarecepcionista

Tasques d’administració.
Idiomes: català, anglès.
Sistemes informàtics.
Disponibilitat immediata.
Natali Sánchez
620 704 558
618 165 459
nasama@yahoo.es
Recepcionistaadministrativa amb
experiència

en consulta pediàtrica:
recepció, agenda, sala.
Responsable, organitzada i
treballadora. 47 anys.
Educadora infantil. Català
nivell C. Informàtica a
nivell d’usuari. Bona
disponibilitat. Referències.
Silvia
620 214 132
silviacalvo@
telefonica.net
Recepcionista/
secretària amb
experiència s’ofereix per
treballar

amb metge en consultori o
clínica. Bona presència,
responsable, organitzada,
educada, idiomes.
Disponibilitat horària.
Isabel
609 448 872
isabelmar68@gmail.com
S’ofereix recepcionista
administrativa

Dona de 48 anys. Àmplia
experiència en atenció al
públic. Més de 12 anys com
a secretària d’un metge.
Pacient, responsable,
treballadora i capacitat
organitzativa. Coneixements

d’informàtica. Idiomes:
català, castellà. Incorporació
immediata.
Eulàlia Molina i
Bentanachs
659 375 276
eulaliamolina@
telefonica.net
S’ofereix noia de 34
anys per a recepcionista en consulta mèdica

responsable, educada i
simpàtica. Disponibilitat
d’horari i experiència en
tracte amb el públic.
Idiomes: català i castellà,
llengua materna, anglès
nivell alt. Informàtica a
nivell usuari. Títol oficial
d’auxiliar de clínica.
Maria
616 094 531
M’ofereixo per treballar
de secretària de consulta mèdica

Experiència en el ram.
Coneixements també
d’infermeria i teràpia
alternativa,
complementació. Sou i
horari a convenir amb el
metge.
Natalia
606 869 246
nataliapor1@yahoo.es
M’ofereixo per atendre
o acompanyar persones
grans

Així com per la cura de
nens (cangur). Tinc
titulació i referències. Plena
disponibilitat. Sóc
responsable i complidora.
Tinc permís de conduir i
cotxe propi.
Srta. Carmen
696 586 863
carmenccf@hotmail.
com
Fisioterapeuta/
Reflexòloga

S’ofereix per treballar en
consulta mèdica o clínica
com a assistent o similar.
Àmplia experiència en
àmbit hospitalari i clínic,
així com en atenció
domiciliaria (tractament i
seguiment de pacients).

Bon nivell d’anglès, parlat
i escrit.
Esther Ràfols Lloret
696 904 229
estherrafols@
hotmail.com
Secretària-recepcionista
de 45 anys s’ofereix per
a consultori mèdic o
clínica

Persona responsable,
resolutiva i optimista amb
12 anys d’experiència en
tracte amb públic, tasques
administratives i arxiu.
Ofimàtica i català nivell alt
(Antic mitjà, nivell C).
Anglès bàsic. Coneixements
de comptabilitat. Situació a
Barcelona o Vallès.
Beatriz Villalba
655 018 345
bvillalb10@gmail.com

experiència en recepció i
consulta mèdica privada:
gestió d’agenda,
transcripció d’informes,
tasques comptables.
S’ofereix per a consultori,
hospital, etc. Disponibilitat i
horari sense problemes.
Èlia Palazon
626 201 812
elia_palazon@msn.com
S’ofereix
administrativa/
recepcionista

Amb més de 20
d’experiència, coneixements
d’Office, amb facilitat de
tracte amb el públic.
Disponibilitat d’horari i
per viatjar.
Iolanda
696 808 988
iolifastray@hotmail.com

S’ofereix secretària
recepcionista per a
consultori mèdic o
clínica

S’ofereix recepcionistatelefonista i
administrativa amb
30 anys de experiència

Amb 11 anys d’experiència
en clíniques i tracte amb el
públic. Informàtica a nivell
d’usuari. Idiomes: català,
castellà i anglès (nivell
intermedi). Amb bones
referències. Disponibilitat
d’horari. Incorporació
immediata.

Atenció al públic i
administració. Certificat de
paquet Office. Català nivell
C i castellà. Responsable i
treballadora. Disponibilitat
horària.

Dolors Martínez
627 914 680
dolomarti1986@
gmail.com
Auxiliar administrativarecepcionista amb
experiència en
consultori mèdic

Empàtica i responsable.
Idiomes: castellà, català,
anglès nivell alt i italià.
Informàtica nivell usuari.
Disponibilitat matins
(intensiu o parcial).
Silvia Noel
618 908 377
silvianoelb@
hotmail.com
Recepcionista,
telefonista i
administrativa

En atenció al públic i
administració. Amb

Maria José
607 872 543
maria_uria@
hotmail.com
Psicòloga amb
experiència
administrativa

Experiència en recepció i
atenció als clients. Bilingüe
castellà-català. Ofimàtica
usuari avançat.
Disponibilitat i incorporació
immediata i total horària.
Noemí Montón
696 076 471
noemi.monton@
gmail.com
S’ofereix
administrativasecretàriarecepcionistatelefonista

Dona catalana de mitjana
edat amb 20 anys
d’experiència en l’atenció al
client. Domini en l’entorn

Office i experta en SAP.
Domini del francès i
coneixements d’anglès.
Responsable, discreció i
bones relacions humanes.
Disponibilitat immediata.
Horari a convenir
Laura Majó
es.linkedin.com/in/
lauramajo
669 512 256
Laura.Majo.M@
gmail.com
Diplomada universitària
en infermeria de 31
anys

Amb més de 10 anys
d’exercici, s’ofereix per
treballar en consultori o
centre sanitari.
Disponibilitat horària.
Coneixements d’informàtica.
Nivell D de català.
Experiència en atenció
primària i hospitalària,
urgències, UCI, revisions
laborals.
Ester
687 550 657
lanra81@hotmail.com
Administratiu
comptable polivalent
de 27 anys

Amb més de 5 anys
d’experiència, català i
castellà, bilingües i
coneixements intermedis
d’anglès, s’ofereix per
treballar a Barcelona en
l’àmbit administratiu i
comptable o com a
recepcionista.
671 768 419
eloigilabert@
gmail.com
Noia de 27 anys s’ofereix
per treballar
a Barcelona

Com a recepcionista en
horari de matins per
comptabilitzar-ho amb
estudis de tarda. Tinc
experiència administrativa i
de cara al públic. Domino
l’Office, sóc bilingüe
català-castellà, eficient,
puntual i responsable.
636 188 038
monica.alvarez.juste@
gmail.com

Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
S’ofereix secretària
mèdica/recepcionista

Amb àmplia experiència
en atenció al pacient,
gestió d’agenda i feines
administratives. Bilingüe
castellà-català, domini
d’eines informàtiques.
María José Ardenuy
676 278 028
934 742 646
S’ofereix
administrativa o
secretària per a
consulta mèdica,
mútua o clínica

Responsabilitat, eficàcia i
bona presència. Excel·lents
habilitats en relacions
humanes. Domini en
informàtica. Bilingüe
català-castellà.
Disponibilitat immediata,
matins i tardes.
Judith Mercadé Ravell
656 623 451
judithmercade@
hotmail.com
Tècnic superior en
secretariat de 39 anys

S’ofereix com a secretari,
en administració o atenció
al públic/pacient.
Informàtica. Experiència en
tracte amb el públic.
Català, castellà i anglès.
Formació en Idcsalut
Hospital General de
Catalunya. Referències.
Disponibilitat horària.
Incorporació immediata
Carlos
686 078 633
carlosgomsa@
gmail.com
Auxiliar de clínica amb
14 anys d’experiència

S’ofereix per treballar en
consulta mèdica o clínica.
Castellà i català.
Informàtica a nivell
d’usuari.
Silvia Morillas Pérez
620 191 751
antonio.silviaa@
hotmail.com
S’ofereix per treballar
en consulta o clínica

de Secretariat de Direcció i
més de 15 anys
d’experiència en el sector
d’assegurances busca feina
als matins o en horari
intensiu per treballar en
consultori mèdic o clínica.
Experiència en consulta
privada. Incorporació
immediata.
Mónica
619 857 081
S’ofereix per treballar
en consulta mèdica o
clínica

Preferiblement a Barcelona:
Disponibilitat completa i
immediata. Amb 16 anys
d’experiència en consulta
oftalmològica. Tasques de
recepció, administratives,
agenda mèdica, gestió
mútues, atenció telefònica,
nocions de comptabilitat,
informàtica a nivell
d’usuari, proves
diagnòstiques
Mª José Le Monnier
667 606 637
cotelemo@gmail.com
Secretària mèdicarecepcionista

M’ofereixo per a consulta
mèdica. Disponibilitat en
15 dies. Bona presència.
Disponibilitat d’horaris.
Acostumada al tracte amb
el públic. 49 anys.
Responsable. Molta
experiència laboral.
Francina
630 142 267
francina_lopez@
hotmail.com

Administrativa
recepcionista

Llicenciada en psicologia
amb més de 20 anys
d’experiència en
administració. Bilingüe
català/castellà, bàsic
anglès i francès.
Mari Carmen
676 524 589
maycav@hotmail.com
Auxiliar de clínica i
tècnica en radiologia

S’ofereix per treballar en
consultori. Treballadora i
responsable, amb molta
experiència en tracte amb
el públic. Incorporació
immediata.
Francesca Vázquez
934 186 272
696 064 158
paquiv_rodriguez@
hotmail.com
S’ofereix infermera per
treballar en consulta
mèdica

7 anys d’experiència en
Clínica Corachan. Cicle
Formatiu de grau superior
en Documentació
Sanitària. Disponibilitat
matins o tardes.
Sheila
676 191 119
Secretàriarecepcionistatelefonistaadministrativa

Amb experiència al CSI,
per treballar en consultori
mèdic o clínica. Ofimàtica,
català nadiu. Disponibilitat

horària. Incorporació
immediata.
Sílvia
635 899 734
933 735 017

Clínic de Barcelona i a la
Clínica Nostra Senyora del
Remei. Nivell d’anglès i
francès avançat.
Incorporació immediata.
Disponibilitat horària.
Mireia Farigola
697 460 249
mireiafarigola@
gmail.com

Auxiliar d’infermeria

Cursant el segon
d’infermeria. Amb 5 anys
fent de tècnic responsable
d’higiene sanitari a
residència geriàtrica amb
persones d’alta
dependència. Desitja feina
per la zona del Maresme.
Edat 51 anys.
Alicia
699 977 944
Directora de
comunicació i servei
al client

Amb més de 30 anys
d’experiència, busca treball
en el sector mèdic. Àrea:
recepció clients, agenda
mèdica, administració de
consultori, consulta
privada, consulta en
clínica. Experiència: més de
10 anys en congressos
mèdics nacionals i
internacionals.
Pat Hernández
609 133 601
pat_hernandez_
llenas@yahoo.es
S’ofereix
documentalista
sanitària

Amb experiència en
recepció, tasques
administratives, gestió de
mútues i agendes, etc.
Experiència a l’Hospital

S’ofereix per a
consulta mèdica

Llicenciada en Hispàniques
amb nivell C de català i
Certificate Proficiency in
English. Experiència en
recepció. Bona presència,
simpatia i empatia
(voluntària vocacional).
Irene Jiménez
618 100 568
ijimenezremacha@
yahoo.es
Dona de 47 anys amb
experiència en
consulta mèdica
privada

Experiència en diferents
empreses sempre de cara
al públic sol·licita
entrevista per vacant de
recepció.

M’ofereixo per
treballar en
consultori mèdic

Tasques d’administrativa
i recepcionista.
Disponibilitat immediata.
Amb experiència
Rosa
636 647 232

>>>
UTILLATGES
Es ven càmera de
pressió (cambra
hiperbàrica) model
CRD-200

Recipient cilíndric de 2
metres de diàmetre i
alçada 2,15 metres, amb
tres seients i pressió
màxima de 0,99 bars.
Inclou quadre de control,
grup elèctric
motocompressor d’aire,
dipòsit d’aire comprimit de
250 litres i doble sistema
de seguretat. En perfecte
estat.
932 467 403

Antònia Ayala
629 892 764
a.ayala.5@hotmail.com
S’ofereix recepcionistaadministrativa

Per treballar en consulta
privada o clínica. Estudis:
auxiliar de clínica.
Elena Tarragó
667 377 882
elenaijc@gmail.com

O BRA NOVA · A L’ABAST DE LES MÉS I MPORTANTS I NFRAESTRUCTURES SANI TÀRI ES

LA
RO ONDA
CONSULTES
MÈDIQUES

+

Passeig Sant Gervasi 55
amb Lleó XIII
08022 Barcelona

12 noves consultes mèdiques de lloguer
en serveis de mòduls a preus molt competitius
+ info 934 174 672 / info@larotondacm.cat
Serveis de secretària, agenda i gestió diària de cobraments
Horari ininterromput, 12 h de dilluns a divendres
BUS 17 22 58 73 75
FFGG Avinguda Tibidabo
Pàrquing NN a 50 m

12 consultes exclusives
totalment equipades, amb
ubicació excepcional

Dona de 42 anys, estudis
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Grup MED

Competitivitat empresarial
des dels valors del Col·legi

A

caba el 2013 i cal fer repàs de
les fites aconseguides. Des del
Grup MED volem destacar tant
l’aprovació del codi de bon govern corporatiu, elaborat conjuntament amb la Junta del COMB, com el
creixement sostingut del nombre de clients que confien en els nostres serveis, especialment entre els nous col·legiats.

L’objectiu del codi de bon govern corporatiu, aprovat el passat mes de juny, ha estat
respondre al repte de combinar la competitivitat empresarial amb els valors i missió
del Col·legi, el nostre accionista únic i al
qual ens devem. Una voluntat compartida
de major transparència en els sistemes de
gestió i governança. Aquest document,
constitueix des d’ara per a tots els administradors i directius un compromís públic i
explícit ineludible.
A més d’establir els procediments bàsics
tant de nomenament com d’actuació dels
consells d’administració de les diferents
empreses del Grup MED, el codi contempla
dos annexos. El primer és un exhaustiu recull de mesures de control i governança; el
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segon conté regulacions específiques per
aspectes tan importants com són la gestió
dels recursos humans, l’establiment d’una
retribució basada en la meritocràcia o la
normativa per a la resolució de possibles
conflictes d’interessos.
Augment dels col·legiats
que esdevenen clients
Malgrat la difícil situació econòmica general, al Grup MED hem pogut seguir generant uns resultats positius que ens permeten mantenir, com es va exposar en l’última
Assemblea de Compromissaris del COMB,
una aportació financera molt notable per
als projectes i l’activitat col·legial.
Aquest resultat és producte del compromís
que cada cop més ens mostren els collegiats/clients. Així, per exemple, ha augmentat considerablement el volum d’actius
dels clients que confien en l’Àrea Financera
del Grup.
Valorem molt la confiança que ens fan els
més d’11.000 metges clients de banca comercial després del procés que hem viscut
de reforma i millora de l’Àrea Bancària del

En l’any que estem a
punt de tancar, més
del 85% dels joves
col·legiats han escollit
els nostres serveis
Grup MED. Ens sentim especialment satisfets que en moments d’incertesa econòmica com l’actual, ens escullin per gestionar
les seves finances.
D’altra banda, cal destacar també l’augment de joves col·legiats (menors de 36
anys) que decideixen esdevenir clients.
Així, el 2013, més del 85% dels joves collegiats ja han optat per contractar serveis
del Grup MED, deu punts percentuals més
que fa cinc anys.
Aquest augment de la presència dins del
segment de metges més joves ens impulsa
a continuar innovant i esforçar-nos per la
millora contínua de la nostra activitat i els
nostres serveis. Agraïm d’avançada la comprensió que ens demostren els col·legiats/
clients davant de deficiències que puguem
tenir, així com la seva col·laboració positiva
fent-nos-les saber. Seguirem treballant per
poder oferir a col·legiats i familiars el millor
servei amb la màxima qualitat i al preu més
competitiu. 

Grup MED

Obertura de l’aparcament
Doctor Roig i Raventós
al costat de l’edifici col·legial

J

a és obert el nou aparcament Doctor
Roig i Raventós, situat al carrer
Dalmases. Aquest equipament, ubicat
just al costat del COMB, facilita l’accés
a l’edifici col·legial oferint condicions
especials als col·legiats i clients del Grup MED
perquè facin les seves gestions. L’espai es
completarà amb la renovació de la zona
verda dels jardins Doctor Roig i Raventós,
actualment en construcció d’acord amb
l’Ajuntament de Barcelona.
El nou aparcament és de fàcil accés i es
caracteritza per la fluïda mobilitat interior i
l’amplitud de les seves places. Disposa de
266 places per a cotxes, incloses places per
a vehicles elèctrics amb subministrament
gratuït d’energia. També hi ha espai per a
motos i bicicletes i places reservades per a
persones amb mobilitat reduïda.
La zona que deixa lliure l’antic garatge a la
planta -2 de l’edifici del COMB s’està

habilitant per ampliar l’espai de serveis
col·legials ja existents. Únicament es
mantindran places per al peritatge
d’automòbils assegurats per Medicorasse
(drive-in).
El nou aparcament és una concessió
administrativa guanyada en concurs públic
de l’Ajuntament de Barcelona per una
companyia -Inmomèdic 09-, propietat del
Grup MED. Per a la seva construcció s’ha
comptat amb els recursos financers del
mateix grup i el suport de BBVA.

Guanyador del premi Aparcar

El complex procés de construcció,
juntament amb el disseny i resultat
final d’aquest aparcament l’han fet
mereixedor d’ un premi Aparcar.
Aquests premis són convocats per
ASESGA, l’Asociación Española de
Aparcamientos y Garajes, amb l’objectiu
de promoure millores de qualitat en
els aparcaments i garatges. En concret,
l’aparcament Doctor Roig i Raventós
ha guanyat el premi en la categoria A2,
d’Aparcament de nova construcció de
fins a 300 places. 

L’equipament donarà servei al COMB
permetent millorar l’accessibilitat dels
col·legiats, incrementant la capacitat
d’organitzar actes i augmentant
notablement la funcionalitat de l’edifici,
propietat del COMB. A més, amb l’obertura
d’aquest pàrquing es participa en la millora
del ventall d’equipaments del barri de la
Bonanova.

REVISTA DEL

35

#s

alu
t20
com
b

Innovació i tecnologia

Els metges a la xarxa

L

’ús de les xarxes socials i de les eines
2.0 en el camp de salut és creixent.
Cada cop hi ha més professionals
que les utilitzen per complementar
la seva relació metge-pacient,
per relacionar-se amb altres professionals, per rebre o intercanviar informació
que els interessi, per debatre temes professionals d’actualitat o per donar visibilitat a
esdeveniments o iniciatives. Els metges ja
són a la xarxa amb projectes molt interessants que els pacients i usuaris de la salut
busquen i reclamen.
Aquesta secció de la revista COMB té la
innovació, la tecnologia i la salut com a eixos centrals. Volem donar a conèixer la presència de @combarcelona a la xarxa i el
què està fent el col·legi en el camp de la
innovació en el sector salut, a més de formar digitalment als metges que vulguin
iniciar-se en el 2.0 i fer d’altaveu dels metges experts en TIC a través de l’entrevista i
el reportatge.
Seguint la línia de la primera jornada
de salut 2.0 organitzada pel COMB ja fa un
any, volem donar difusió a aquelles iniciatives que els nostres metges han endegat a
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la xarxa i que puguin servir d’exemple per a
la formació i el debat entorn a l’ús de les
tecnologies en el camp de la salut.
La primera jornada sobre salut 2.0 es va
centrar en la xarxa al servei dels professionals, s’hi van presentar experiències de professionals de la salut a la xarxa i es va parlar
dels aspectes èticolegals i de confidencialitat que cal tenir en compte quan ens relacionem amb aquestes eines. La jornada va
ser un èxit i ha tingut continuïtat el 2013 amb
una segona jornada centrada en les apps i els
seu ús entre professionals i pacients.
Recentment s’ha constituït la secció
col·legial de metges e-Salut, liderada per
Mireia Sans, presidenta de la secció i vocal
de la junta del COMB. Vol ser un punt de
referència dels metges interessats en les
TIC aplicades al sector sanitari i, de manera
especial, en la seva incidència en l’exercici
de la medicina. La secció vol sensibilitzar i
formar els col·legiats en l’ús de les noves
tecnologies i impulsar l’organització de jornades i seminaris sobre aquests temes. Des
d’aquest espai de la revista es donarà veu a
les iniciatives i propostes de la secció en el
camp del 2.0.

En el camp de la innovació, el programa Metge Emprenedor continua treballant
per acompanyar els metges amb idees en
el seu camí cap al mercat. Ho explicarem i
donarem difusió a les activitats d’aquest
programa de foment de l’emprenedoria en
el sector sanitari i que, en quatre anys, ha
esdevingut un model de referència.
Aquesta secció compta també amb un
espai amb esperit formador, on s’introdueixen tres termes tecnològics d’ús comú i
extens a la xarxa.
El debat sobre els temes plantejats en
aquesta secció continua al nostre web, al
blog i a les xarxes socials del col·legi. A
més, alguns articles i espais de la revista
també estan lligats amb el web a través de
codis QR, que us enllacen amb informació
ampliada sobre el tema en concret o amb
algun vídeo del nostre canal combTV a
youtube.
Volem fer-vos participar en el debat
que hi ha a la xarxa sobre la professió i la
salut. Teniu les xarxes del Col·legi a la vostra disposició. La identitat digital del Collegi a les xarxes és @combarcelona. Participeu, us hi esperem. 

Innovació i tecnologia

Entrevista
Amàlia Arce

Pediatra i cap d’e-Salut de
l’Hospital de Nens

Més informació:
www.youtube.com/COMBarcelona

“Ara faig una part
assistencial i també
m’encarrego de l’aspecte
digital de l’hospital”

L

a doctora Amàlia Arce és pediatra
a l’Hospital de Nens de Barcelona.
A la xarxa la coneixen com lamamapediatra gràcies al seu blog,
que va començar a escriure fa cinc
anys. Combina la tasca assistencial a urgències i la seva consulta amb la presència en línia. El seu blog, www.dra-amaliaarce.com, on alterna les seves experiències
professionals i personals, l’han empès a
assumir diferents reptes, com la identitat
digital del seu hospital. El seu blog està en
procés de ser publicat en format llibre.
Per què vas decidir obrir el teu blog?
Feia temps que seguia un altre metge que
en tenia un i era una idea que em resultava
atractiva. El vaig obrir i vaig començar a escriure la meva experiència. La pediatria és
una professió que està lligada a la infància i
quan tens nens li dóna un altre caire. És una
barreja del que t’aporta la vida professional
i la personal.
Què pots dir d’aquests cinc anys
d’experiència?
S’ha fet gran després de cinc anys i he escrit
molt, gairebé hi ha mil entrades. L’experièn-

COOKIE:

(galeta) Informació que es desa al
navegador sobre una pàgina web visitada. El
navegador guarda aquesta informació en forma
d’arxiu a l’ordinador i la recupera quan es torna
a visitar el lloc web. Alguns exemples: usuari i
contrasenya, seguiment de compres, clics fets.

cia ha estat molt gratificant perquè, a banda
de la satisfacció personal, he conegut a molta gent i això et dóna peu a fer altres coses.
Què has aconseguit fer gràcies al blog?
Trobes altres eines i formes de fer. T’engresques en altres projectes més relacionats
amb enfocar la relació metge-pacient d’una
altra manera.
Amb la Fundació Hospital de Nens vaig començar a explorar el tema digital, les xarxes
i com fer servir aquestes eines com ja ho havia fet a nivell personal. Ara faig una part
assistencial i també m’encarrego de l’aspecte digital de l’hospital.
És el que es diu salut 2.0? Què és?
Utilitzar les noves tecnologies i la xarxa, per
complementar la relació metge-pacient.
Són dos mons que no sempre s’ajunten.
Encara estem immadurs com a col·lectiu i
com a institucions. Però els pacients cada
cop demanen més fer servir aquests canals
i, els professionals hi van entrant.
És senzill: donar l’adreça de correu, la teva
pàgina, algunes indicacions a la consulta i

RSS:

(Really Simple Syndication) És un sistema
de subscripció a webs que recopila
i actualitza la informació que es va
publicant, sempre que el web tingui aquest
servei. La informació és rep a l’ordinador,
correu electrònic, lloc web o app.

finalment els envies un enllaç perquè se’l
mirin. L’acceptació és bona, però em crida
l’atenció que la gent no ho demani de forma
natural i menys la primera o segona vegada
que et veuen. Alguns ho fan quan la relació
està més consolidada.
Quines eines dónes als teus pacients?
En el cas dels pediatres busquen l’accessibilitat. Quan algú ho demana li ofereixo. Em
sembla més adient donar l’adreça de correu
o que et trobin a la xarxa que donar el telèfon. No tothom ho demana; ho acabo oferint jo. Em crida l’atenció perquè pensava
que la gent ho demanaria més, la veritat, i
més tenint en compte que treballem amb
gent jove i que tothom va amb un smartphone. Quan arriben al pediatra, volen el de
sempre.
És un servei que no s’esperen trobar?
Encara no estem prou madurs, ni els professionals ni els pacients. En canvi la gent busca molt sobre salut i criança a Internet. És
difícil que aquest triangle es tanqui. La visita
d’urgències té altres connotacions i una altra forma de fer i és més difícil integrar totes
aquestes eines... però ja hi arribarem. 

CODI QR:

És una imatge que emmagatzema informació
i que s’utilitza com a vincle entre elements
físics i en línia. Els telèfons intel·ligents i
tauletes permeten tenir una aplicació (escàner)
que llegeix la informació que contenen i
normalment enllacen a llocs web. 
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Consultori terminològic

Consultes amb resposta
Des del Servei de Consultes del TERMCAT, us exposem
un parell de qüestions de terminologia mèdica que
considerem que poden ser del vostre interès.
Cristina Bofill i Caralt

Dolor psicogènic o dolor psicogen?
Vòmit psicogen o vòmit psicogènic?
Les formes adequades són dolor
psicogènic i vòmit psicogènic. En tots dos
casos cal utilitzar el sufix -gènic i no
-gen, perquè en aquests termes es
necessita el sufix que vulgui dir ‘causat
per, relacionat amb’, que sumat al
formant psico- indicaria que són
malalties d’origen psíquic.
En els criteris lingüístics de la segona
edició del Diccionari enciclopèdic de
medicina s’estableix clarament la
diferència semàntica entre els sufixos
-gen i -gènic: mentre que -gen vol dir
‘que genera o prova’, el segon té el sentit
‘causat per’ o ‘relacionat amb’.
Altres exemples que fan palesa aquesta
distinció són les parelles següents
d’adjectius recollits en el diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans:

— patogen (‘Que causa malaltia.
Germen patogen’) / patogènic
(‘Relatiu o pertanyent a la patogènia’
i ‘Que és produït per malaltia.
Organismes patogènics’);
— oncogen (‘Que produeix tumors’) /
oncogènic (‘Relatiu o pertanyent a
l’oncogènia’ i ‘Originat en un tumor’).
Revisant els codis de la CIM-9-MC:
Classificació internacional de malalties,
en trobem diferents casos: vaginisme
psicogènic, astènia psicogènica, trastorn
cardiovascular psicogènic, dismenorrea
psicogènica o pruïja psicogènica, entre
d’altres.

Venipunció o
venopunció?
La forma adequada és venipunció amb el
sentit de “Punció transcutània d’una vena”.
Es tracta d’un terme compost amb la
forma sufixada del mot ‘vena’ i el mot
català punció d’origen llatí, punctio, -onis.
Segons el criteri terminològic sobre
formació de termes amb elements cultes,
cal posar la vocal d’enllaç i en les formes
prefixades anteposades a formes
sufixades pròpies del llatí començades en
consonant, com passa en aquest cas.
Davant de tots els altres segons formants
començats en consonant, la vocal d’enllaç
que presenta el primer element és o. És el
cas de venografia (-grafia és la forma
sufixada del grec -graphía ‘escriure’);
venograma (-grama és la forma sufixada
del grec -gramma, ‘representació’, ‘escrit’,
‘dibuix’); o venotomia (-tomia del mot
grec tomé, ‘tall’). 

Us encoratgem a plantejar
els vostres dubtes sobre
terminologia mèdica al Servei de
Consultes del TERMCAT a través
del Servei d’Atenció Personalitzada
del nostre web: www.termcat.cat.

Més informació:
www.termcat.cat
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ANALÍTICA DRA. PIFARRÉ, S.L.P.
Laboratori d’anàlisis clíniques d’orientació diagnòstica

Dra. C. Pifarré Sanahuja

Metgessa especialista en
Anàlisis Clíniques i Hematologia
núm. col·legiat 3.990

- TRACTE PERSONALITZAT
- RESULTATS PER CORREU ELECTRÒNIC
- ANALÍTIQUES URGENTS
- EXTRACCIONS A DOMICILI

Hematologia
Coagulació
Control de tractaments anticoagulants
Bioquímica
Biologia molecular
Immunologia
Al·lèrgies
Hormones
Oncologia: marcadors tumorals
Anàlisis pediàtriques
Preoperatoris (Analítica i E.C.G.)

ANALÍTICA DRA. PIFARRÉ

Rbla. Catalunya, 85, 6è
08008 Barcelona
Tel. 932 153 109 – 932 153 903 - 932 152 545
Fax 932 152 559
e-mail: lab@pifarrelab.com

HORARI DEL LABORATORI

De dilluns a divendres: de 7.30 a 14.00 hores
de 16.00 a 20.00 hores
Dissabtes: de 8.00 a 13.00 hores

HORARI D’EXTRACCIONS

De dilluns a divendres de 7.30 a 12.00 hores
de 16.00 a 19.00 hores
Dissabtes: de 8.00 a 11.00 hores

Urgències i extraccions a domicili - Tel. 932 153 109
LABORATORI AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT DE SANITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
LABORATORI INSCRIT AL CONTROL DE QUALITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (P.C.Q.L.C.)

